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SUNUŞ 

Geçmişten bugüne kadar önemini koruyan mitoloji kavramı bir 

toplumun düşünsel yapılanmasını, kültürel özelliklerini, inanç ve 

yaşama bakış açısını kısaca o toplumun özünü yansıtır. Edebiyat, din, 

felsefe, tarih, psikoloji, güzel sanatlar ve müzik gibi birçok disiplin 

mitolojinin merkezinde olmuştur. Hayatın her alanında izlerine 

rastladığımız mitolojinin yönetim alanıyla da ilgilisinin olduğu 

düşünülmektedir. Çalışmamızda yönetim ve mitoloji arasında metafor 

ve paradigmalarla bağlantı kurularak bu konuya dikkat çekmek ve 

daha önce benzer bir çalışmaya rastlanmadığı için literatürdeki bu 

eksikliği gidermek amaçlanmıştır.  
 

Çalışmamızda daha önce liderlikte ve psikolojide etkileri görülmeye 

başlanan mitolojik metafor ve paradokslardan bahsedilmiştir. Yeni 

metaforlar ve paradigmalar oluşturarak yönetime aktarmamızda ilham 

kaynağı olan Yunan mitolojisi karakterleri; Demeter, Prometheus, 

Hubris, Herostratos, Narcissus, Zeus, Hades, Kronos, Uranos, Hera, 

Herakles, Pandora, İkarus, Akhilleus, Philemon ve Baukis hakkında 

bilgi verilmiş ve metaforlar ve paradigmalar yoluyla yeni kavramlar 

oluşturulmuştur. Bir toplumun kökenini yansıtan, o toplumla ilgili bir 

çok ipucu veren mitolojik olay ve hikayelerden metafor ve 

paradigmalar oluşturarak yönetim literatürüne yeni kavramlar 

kazandırmanın toplumsal ve bilimsel anlamda katkı sağlayacağına 

inanılmaktadır. Çalışmanın bundan sonra konuyla ilgili yapılacak olan 

araştırmalara örnek teşkil edeceği ve ilham kaynağı olacağı düşünül-

mektedir. 
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GİRİŞ 

 

İnsanlığın başından beri süre gelen, tabiatın varoluş sebebini 

sorgulamaya başlamış, mitolojinin basamaklarını oluşturmuştur. 

Böylece insanoğlu mitoloji ismini verdiği bilim dalıyla kâinatın nasıl 

var olduğunu, doğayı, tanrısal ritüelleri septik yaklaşımlarla, bir cevap 

bulmaya ve anlam yaratmaya çalışmıştır. 
 

Mitler; toplumların değer yargılarının, inançlarının, ortak 

adlandırışlarının ifadesi olarak tarihin derinliklerinden duyulan kutsal 

sözlerdir. Mitoloji ise bu kutsalları evrensel kurallar çerçevesinde 

inceleyen disiplinin adıdır. Kökeni tarihten daha eski milletlerin 

sosyal, siyasi, dini tarihi olarak da nitelendirebileceğimiz mitler, 

esasında sosyal bilimlerin çekirdeği durumundadır. 
 

Hermann Broch mit ile ilgili şunları söyler: “Mit ilkelliğin 

çocuksuluğudur, gerçeğin kendi için yeniden bulması gereken ilk 

sözcüklerin, ilk simgelerin dilidir; dolaysız ve mantıkdışı bir dünya 

görüşüdür; ilk varoluşun göze ilk görünüşüdür; bütün dünyanın 

bölünmez bir görüntü oluşudur” (Fischer, 2010: 95). 
 

Basit bir tanımla mitoloji kelimesinin kökenine inildiğinde; mitoloji, 

Yunanca masal, hikâye anlamına gelen mythos ile kelime anlamına 

gelen logos sözcüklerinden oluştuğu görülmektedir. Mitos, örgüleri 

gerçek yönünden uzak hayali canlandırmalardır. İnsanoğlu 

gördüklerini ve işittiklerini direk aktarım yaptığı gibi, benliğinden de 

birçok ilaveler eklemektedir. Bu bakımdan mitos realistten uzak, 

logosta gerçeğe uzanan söz anlamına gelmektedir. Bu yüzden logos, 
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gerçekte mitolojideki görevi ne söylediğini bilmektir ve hayali 

arındırılan mitin gerçekliğini ortaya sürer (Olgunlu, 2014: 22). 
 

Yunan mitlerinin genelinde insanlar ile tanrılar, canavarlar, yaratıklar 

ve doğaüstü güçler arasında süregelen olayları anlatır. Bu süslenmiş 

olay örgüleri aslında bizlere üstü örtülmüş olan anlama erişmemizi 

sağlar. Pek çok farklı kültürü etkileyen ve yön veren Yunan 

kültüründe özellikle insanları ve tanrıları yöneten bir tanrı, tanrıça ve 

kahramanların olması mitoloji ve yönetim arasındaki bağı 

kuvvetlendirmektedir. Nitekim hikâyeleri okuduğumuzda olan her 

olayın aslında insanlığa bir ders vermekte olduğu anlamını 

çıkarmamızı sağlar. Araştırmamızda bu mitolojik kahramanlar ve 

karakterler incelenerek onların başından geçen olay ve hikayelerden 

metafor ve paradigmalar oluşturularak yönetim ile bağdaştırılacaktır. 

Bu sayede yönetime yeni kavramlar kazandırılacak ve aslında işletme 

hayatında bulunan sorunlar, başarılar ve başarısızlıklar gibi pek çok 

durum mitolojik metaforlarla ete kemiğe bürünerek daha somut bir 

şekilde ifade edilmeye çalışılacaktır.  
 

Yerli ve yabancı literatürde ki akademik makaleler, kitaplar 

incelendiğinde, mitoloji ile yönetici ve yönetimi bir arada inceleyen 

herhangi bir çalışmaya rast gelmemiştir. Önceleri herhangi bir 

çalışmanın yapılmamış olması, Bu çalışmanın değerini ortaya 

çıkarmakla birlikte elde edilecek verileri literatüre ve beraberinde 

yönetim alanına destek sağlanacağı düşünülmektedir. 
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Çalışmamız altı bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmı araştırmamızın 

birinci bölümü olup, mitolojik olay ve hikayeleri metafor ve 

paradigmalar yoluyla yönetim literatürüne kazandırmak olan 

konumuzun bütününe ve araştırmamızdan elde edilebilecek sonuçların 

ana ilkelerine ayrıca çalışmamızın diğer bölümlerinde ele alınan 

konular hakkında özet bilgilere yer verilmiştir. Alt başlıklar halinde 

ise yine çalışmamızın genel yöntemi, önemi, problemi, amacı, 

varsayımları, sınırlılıkları ve kullanılan araştırma metodu ile ilgili 

ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir.  
 

İkinci bölümde, konu ile ilgili önceki çalışmalar bölümü yer 

almaktadır. Mitoloji ve yönetimi birlikte ele alan bir çalışmaya yerli 

ve yabancı herhangi bir kaynakta rastlanmamasına karşın bu iki 

konuyu ayrı olarak ele alan çalışmalar mevcuttur. Bölümde bu konular 

ile ilgili günümüze kadar yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar 

sonucunda oraya çıkan bulgular geçmişten günümüze tarih sırası ile 

verilmiş ve yapılan araştırmaların kısaca özeti ve katkıları 

anlatılmıştır.  
 

Üçüncü bölümde mit ve mitolojinin tanımı ve kapsamı, ortaya çıkışı 

ve tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmiştir ve çalışmamızın 

kapsamını oluşturan Yunan mitolojisinden bahsedilmiştir.  

Araştırmamızın dördüncü bölümünde yönetimde liderlikte ve 

psikolojide etkileri görülmeye başlanan mitolojik metafor ve 

paradokslardan; İkarus paradoksu, Hubris Sendromu, Yönetsel 

Pandora vb. bahsedilmiştir.  
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Beşinci bölümde metafor ve paradigma önerileri başlığı altında 

araştırmış olduğumuz mitolojik kahraman, karakter, olay ve 

hikayelerden metafor ve paradigmalar oluşturarak literatüre yeni 

kavramlar kazandırılmıştır. Örgüt içerisinde gerçekleşen bazı yönetsel 

olayları mitolojik olaylarla eşleştirip, zengin bir düşünce yelpazesi ve 

farklı bakış açıları sunarak metaforlar ve paradigmalarla anlatılmaya 

çalışılmış ve yeni kavramlar ortaya atılmıştır.  
 

Altıncı ve son bölüm ise eserimizin sonuç ve öneriler kısmını 

oluşturmaktadır. Bu bölümde araştırmalarımız sonucunda ulaştığımız 

sonuçlardan bahsedilmiştir. Ayrıca amaçlarımıza ne ölçüde 

ulaşıldığımızı hakkında bilgiler, yorumlar, tartışmalar ve ulaştığımız 

bu sonuçlarla ilgili öneriler bulunmaktadır. 
 

1. MİT ve MİTOLOJİ   
1.1. Mit Kavramının Tanımı 

 

Mit ve mitolojinin birçok tanımı bulunmaktadır. “Mit” kelime olarak 

eski Yunanca “mythos”dan gelir. Miti konu edinen bilim dalına 

“mythologya” denmektedir. “Mythos” kelimesinin eski şekli, 

“muthos” efsane, söz, söylev, anlatı, söylenti, havadis, haber, karşılıklı 

konuşma, görüşme, öğüt, buyruk gibi anlamların yanı sıra; masal, fabl, 

yalan, uydurma vb. anlamlara da gelmektedir (Bayladı, 2010: 7). Mit 

(mythe) sözcüğü ise söylence, masalsı anlatı anlamlarında kullanılır. 

Bu sözcükten türetilen “Mythologya” kelimesinin eski kullanılış 

biçimi “mythologia”, hikâye anlatma anlamındadır. Türkçe de mitoloji 

kelimesi “söylencebilimi” olarak kullanılmaktadır.    
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Mit kelimesi Rusça’da “mif”, İngilizce’de “myth”, Fransızca’da 

“mythe” ve Almanca‟da “mythus”, dir. Mitoloji kelimesi ise; 

Almanca Mithologie, Fransızca‟da Mithologie, İngilizce’de 

mythology olarak geçmektedir. 
 

Mit sözcüğü, XVIII. yüzyıla kadar Avrupa’da “mitos”, “epos”, 

“logos” üçgenindeki yerini tam anlamıyla bulamamıştır. Başta tarihçi 

Heredot ve felsefeci Platon olmak üzere bilim adamları tarafından 

önceleri “uydurma ve tarih bakımından değeri olmayan söz” olarak 

tanımlanmıştır (Kaya, 2007: 11).  XVIII. yüzyılın sonlarında Batı’da, 

bilim ve tarihin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak kabul edilmeye 

başlanan mitoloji hakkında ilk karşılaştırmalı çalışmayı G.V.Vico 

Scienza Nuova (1725, Nev Science) adlı eseriyle yapmıştır (Tökel, 

2000: 8). 

 

Mitler halkların ilk anlatıları, ilk tasvirleri, ilk zihinsel faaliyet 

ürünleri kabul edilerek kültürel kodları temelini oluşturan zemindir. 

Bununla beraber mit ya da mitik unsur denilince aklan gelen ifade, 

toplumun öz kimliği, zihin yapısının kökleri ile tarihsel süreç içindeki 

dönüşümüne bağlı kalan dinamik yapısıdır. "Zira mit, yaşayan bir 

söylemdir" (Batuk, 2006: 16).  
 

Mitler anlamlandırılamayan doğa güçlerini ve doğaüstü yaratıkları 

vurgulayan hayal ürünü hikâyelerdir. Mitlerin simgesel ve kutsal bir 

ağırlığı vardır. Yüzyıllardır bu hikâyeler birbirinden beslenerek 

zenginleşmiş ve çoğalmışlardır. İlk zamanlarda kulaktan kulağa ve 
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gizli bir şekilde yayılan mitler zamanla yazarlar tarafından kayda 

alınmışlardır (Estin ve Laporte, 2002: 1). 
 

F. Bayat da mitin toplumsallığından, bütünselliğinden yola çıkarak 

büyük bir mit tarifi sunmuştur. Bayat'ın mitoloji kavramı, miti temel 

olarak evrensel ilkelere uzanan, bilimden psikolojiye, tarihi 

eğitiminden görsele sanata kadar insanoğlunun yaşantısında bulunan 

bütününü kapsayan bir tanılamadır. Bayat miti, ulvi tezahürü şekilde 

görmekle birlikte, miti, halkların, tarihî süreç öncesi devrinde 

şahsiyetlerin özünü oluşturan kökenler olarak da bir bütün şeklinde ele 

almıştır. "Mitler her milletin, milli tefekkürünün, milli psikolojisinin 

benliğine mutlak özelliklerinin birinci kaynağı niteliğindedir." (Bayat, 

2010: 11). 

 

Mitin geçmişten bu güne pek çok tanımı yapılmıştır, aşağıdaki tabloda 

kronolojik olarak bazı tanımlar yer almaktadır: 
 

Tablo 1.1.:  Farklı Kaynaklara Göre Mitin Tanımları 
 

(Azra, 1972: 5) 

Sözlü kültür ürünleri olan destan, efsane, masal gibi türlerin 
içinde kendisine yaşama alanı bularak, günümüzde 
toplumların sosyal benliğini oluşturan mitlerin, kavram ve 
içerik olarak tanımlanması uzun zaman almıştır. Yunanca bir 
sözcük olan mythos, “söylenen veya duyulan söz, masal, 
efsane, öykü” anlamında kullanılmıştır. 

(Bonnefoy, 2000: 

7) 

Mitler yalnızca evrenin, bitkilerin, hayvanların ve insanların 
kökenini bildirmekle kalmaz. Aynı zamanda, insanın bugünkü 
halini, doğan, büyüyen, ölen, cinsiyeti olan, toplum içinde 
örgütlenen, yaşamak için çalışmakla sorumlu bir varlık haline 
getiren bütün esas olayları açıklamaktadır. Yani arkaik 
toplumların insanı için, mitleri bilip tanımanın varoluşsal bir 
işlevi vardır. Mit yalnızca insana, dünya içinde insanın var 

olma kipinin bir açıklamasını sunduğu için değil, onları 
yeniden anımsatarak, yeniden gerçekleştirerek, tanrıların, 
kahramanların ya da ataların kökenden başlayarak yaptıklarını 
yineleme olanağı verdiği için varoluşsaldır.  
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(Eliade, 2001: 15-

16) 

"Mitler kutsal bir hikâyeyi anlatır; ilk çağlarda, 
"başlangıçtaki" efsanelere özgü zamanda olup bitmiş bir 
hadiseyi anlatır. Başka bir tabirle mit, olağanüstü varlıkların 
zaferleri sayesinde, ister noksansız olarak bütün gerçeklik 
yani Kozmos olsun, isterse onun sadece bir kısmı (mesela 

bitki çeşidi, bir ada, bir insan davranışı, bir dernek) olsun, bir 
gerçekliğin nasıl hayata işlendiğini dile getirir. Öyle ki mit 
her daim bir "yaratılış"ın hikâyesidir: Bir şeyin ne şekilde 
yaratıldığını, oluşum sürecini anlatır. Mit yalnız sahiden olup 
bitmiş, tam anlamıyla ortaya çıkan şeylerden bahseder. Sonuç 
olarak, mitler, kutsal (veya olağanüstü) şeylerin, evrene 
çeşitli, bazı zaman da cezbedici akımlarını tasvir ederler. İşte 
evreni gerçek anlamda oluşturan ve onu şimdiki haline getiren 

kutsalın bu akınıdır." şeklinde tanımlar. 

(Necatigil, 2002: 

13) 

Necatigil’e göre mitoslar, eski insanların, gezegenleri, 
dünyayı ve doğa olaylarını bireyleştirerek yorumlamak, henüz 
anlam veremedikleri ve açıklayamadıkları hayatın ve 
dünyanın çeşitli olaylarını bir anlam kolaylığına bağlamak 
ihtiyacından oluşan hikâyelerdir.  

(Özden, 2003: 13) 

Özden’e göre mit, doğa olaylarının açıklamasını yapar ya da 
ataların yaşamıyla alakalı farz edilen hadiseleri canlandırır. 
Mitler hemen her zaman dramatik ve kutsaldır. Mitler 
insanoğluna zaman içinde yerini alma, geçmişle ve gelecekle 
bir ilişki kurma imkânını vermektedir. Bu sebeple, mit 
dünyasının, gerçek hayatla sıkı bir bağı vardır.  

(Gezgin, Gezgin 

ve Çokişler 2004: 
7) 

Mitoslar, “Anlamsız, boş vakitlerde bahsedilmek için 
türetilmiş ütopik efsaneler şeklinde anlaşılmaktaydı... 
Mitos/logos insanoğlunun bugüne gelişinin hikâyesini 
anlatabilecek kültürel varlıkları barındıran, hatta yaşamımıza 
yön veren, sınırlamalar getiren, kültürün DNA’sıdır.  

(Bayat, 2005: 31) 

Mit, “Evrenin ve yaşamın menşei, doğa olayları, Tanrılar, 
tanrıçalar, devler, fantastik kahramanlar ve efsanevi ruhlarla 
ilgili insanların en eski fikir ve düşüncelerinden” meydana 
gelmiştir.  

(Batuk, 2006: 16) 

Mitler halkların birinci anlatıları, ilk tasvirleri, ilk zihinsel 
hareket ürünleri öngörerek edilerek kültür ve gelenek kodları 
oluşturan zemindir. Bu nedenle mitoloji ya da mitik gibi 
kavramlar denilince akla gelmesi gereken nokta, milletin öz 
kimliği, etnik ve zihin yapısının kökleri ve tarihsel süreç 
içerisindeki dönüşümüne bağlı olarak aktif yapısıdır. "Zira 
mit, canlı bir söylemdir". 

(Kaya, 2007: 11) 

Mit sözcüğü, XVIII. yüzyıla kadar Avrupa’da “mitos”, 
“epos”, “logos” üçgenindeki yerini tam anlamıyla 
bulamamıştır. Başta tarihçi Heredot ve felsefeci Platon olmak 
üzere bilim adamları tarafından önceleri “uydurma ve tarih 
bakımından değeri olmayan söz” olarak tanımlanmıştır. 
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(Batuk, 2009: 28) 

 Mit (myth) sözcüğü köken olarak söz, konuşma anlamlarına 
gelir, Yunanca "muthos/mithos’dan gelen, en geniş anlamıyla 
da kulaktan kulağa anlatılan öyküler anlamına gelir.  

(Honko, 2010: 

150) 

"Mitoloji, tanrı kavramının masalları, dinî boyuttan evrenin 
oluşumunu, varoluşunu, tanrıların örnek eylemleri sonucunda 
oluşan kâinatı dile getirir, mitolojiler sayesinde doğa ile kültür 
hep bir olmuş ve bu ikisi arasında günümüze kadar dejenere 
edilmeyen bir düzen sağlanmıştır. Mit, halkın dinî örf ve 
normlarını yansıtır. Mitlerde taklitçi bir yaklaşımla davranış 
kalıpları anlatılır. (...) Mitlerde geçen olay örgüsünün taklit 
edilmesiyle evren kendini yukarıda tutar ve çökmekten 
kurtulur." Çünkü mit, önce olana, orijinale, güçlü ve olması 
gerekene göndermede bulunur. Sürecin reddi mit ve mitin 

ritüelleriyle sağlanır. Böylece tarihi kabul etmeyen mitik 
insan geleceği ve yozlaşmayı da kabul etmez. Bu sebeple 
"bazı olayların tekrar canlandırılması mitin amacıdır". 

(Bayladı, 2010: 7) 

Mit ve mitolojinin birçok tanımı bulunmaktadır. “Mit” kelime 

olarak eski Yunanca “mythos”dan gelir. Miti konu edinen 
bilim dalına “mythologya” denmektedir. “Mythos” 
kelimesinin eski şekli, “muthos” efsane, söz, söylev, anlatı, 
söylenti, havadis, haber, karşılıklı konuşma, görüşme, öğüt, 
buyruk gibi anlamların yanı sıra; masal, fabl, yalan, uydurma 
vb. anlamlara da gelmektedir.  

 

Filozof bir bakış açısı ile Friedrich Nietzsche, mitoloji ve kültür 

ilişkisi hakkında atıfta bulunurken, yukarıda mite ilişkin anlamlara 

girişen araştırmacılar ile birbirine yakın görüşler ortaya koymuştur. 

Nietzsche göre mitoloji, yoğunlaştırılmış bir evren imgesi ifade eder; 

gerçeğe ve kutsallığa sahiptir. Mit, yaşamı düzenlemede rehberlik 

yapar. Nietzsche'nin "mit olmayınca her kültür kendi sağlıklı 

yaratıcılık gücünü yitirir. (...) Çünkü hakiki yaratıcılık eylemi, 

yaratılışın-başlangıcın ifadesi olan mitlerdir" (Megill, 2012: 135). 
 

Mitoslar sadece kâinatın nereden gelip ne tarafa doğru gittiği 

sorularına cevap vermiyorlardı, bununla beraber etik olarak doğru 

olanın nasıl olduğunun sorusuna da cevap vermeye yönelmişlerdir. 

Mitosların eski anlatılan konuşmalardan aktarılan mirası iktidar ki 
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aristokratlar zenginleştiriliyor ve kişilerin günlük hayattaki davranış 

tarzlarının anlatılanlara göre şekillenmesini için çalışılıyordu. 

Tragedya senaristleri, mitoslardan edindiği konu zenginliğiyle, 

olayları kavrayış ve seyircilere aktarış şekilleri ile ideolojik düzlemde 

mühim bir konuma geldiler, Yunan toplumunun ahlaksal problemlere 

dikkat çektiler, çözüm üretmeye çalıştılar (Yücel, 1999: 246 ; Nutku, 

1985: 34). 

 

1.1.1. Mitlerin Ortaya Çıkışı ile İlgili Teoriler 

 

İlkel zamanlarda ortaya çıktığı varsayılan mitlerin gelişip yaygın hale 

gelmesi için uzun zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Şifahî gelenekle 

başlayan ve yüzyıllar sonra yazıya geçirilen mitler, çeşitli aşamalardan 

geçip değişime uğrayarak bilinen şeklini alır. Çok eski zamanların 

ürünü olan mitlerin ortaya çıkışıyla ilgili yapılan çalışmalar ve 

tartışmaların neticesinde mitler farklı teorilerle ortaya atılmış ve 

değerlendirilmiştir. Miti değerlendiren dört temel teori şunlardır: 
 

• Scriptual Teori: Bu teoriye göre tüm mitolojik anlatılar ilahi 

kitapların anlatılarından doğar.  

• Tarihsel Teori: Bu teoriye göre mitolojideki karakterler bir 

zamanlar gerçek kişilerdi, efsaneler ve doğaüstü gelenekler 

onlara bağlanıyordu. Bunlara zamanla çeşitli ilaveler yapılır.  

• Alegorik Teori: Eski dönemlere ait olan tüm mitler alegorik 

ve semboliktir. Bir takım ahlaki, felsefî ve tarihî gerçekleri 

alegori şeklinde aktarır ve zamanla yaygınlaşır.  
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• Fiziksel Teori: Hava, su ve ateş kutsal tapınma nesneleridir ve 

doğasal güçlerin kişileştirilmiş baş tanrılarıdır (Tökel 2000: 

13-15; Bayat, 2010: 33-34).  

 

1.1.2. Mitlerin Sınıflandırılması 
 

Mitlerin ortaya çıkış teorilerinin yanında mit türleri konusu da 

değerlendirmeye alınmaktadır. Farklı tasniflerin olduğu bu konuda 

Samuel Henry Hooke, Dursun Ali Tökel ve Fuzuli Bayat’ın tasnifleri 

dikkat çekicidir. Hooke’un tasnifi şöyledir:  
 

• Ritüel Mitosları: Eski uygarlık insanları ritüel (tören) adı 

verilen etkinlikler yaparlar. Eylem ve öyküyü ihtiva eden 

ritüellerde öykü kısmını mitoslar oluşturmaktadır. Mitos, 

oynanan oyunun öyküsünü anlatırken belli durumları 

betimlemektedir. Böylece dinî törenler aracılığıyla ritüel 

mitosları ortaya çıkar.  

• Orijin Mitosları: Niçin bilimsel mitos ifade edilen bu 

mitoslar; bir göreneğin, bir adın ya da bir nesnenin nasıl 

doğduğunun açıklamasını yapar.  

• Kült Mitosları: Bu mitoslar bir olayı betimlemekle, söz 

konusu olayın sürekliliğini devam ettirme fonksiyonuna sahip 

olmakla beraber, artık bu fonksiyonları sihirli bir güçle 

yapmak yerine, moral güç kaynağıyla yerine getirir. Bu şekilde 

mitosun görevi daha yüksek bir düzeye çıkarılır.  

• Prestij Mitosları: Bu türün işlevi, bir toplum kahramanının 

yaptıklarına esrarengiz bir hava katmaktır. Hooke bu mitos 
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türüne Musa’nın doğusunu ve onun sazlardan yapılmıs bir 

sepetle Nil’e bırakılışını örnek verir.  

• Eskatalogya Mitosları: Eskatalogya, dünya hayatının sonu ve 

öteki dünya yaşamıyla alakalı mevzuların genel adıdır. 

Tanrının evreni yaratması ve onu sona erdirmesi tarih ufkunun 

dışına düştügü için bu eylemler ancak mitos diliyle 

anlatılabilir. Bu aşamada evrenin yaratılışı, dünyanın sonu, 

öteki dünyada yaşam meselelerini ele alan eskatalogya 

mitosları konuya dâhil olur (Hooke 1993: 10-15).  

 

Bayat, mitleri genel ve özel kategoriler olmak üzere iki şekilde 

sınıflandırır. Bunlar; 
 

Genel kategoriler, tüm millet ve halklarda görülen mitlerdir. Bu 

mitleri dört ana başlıkta incelemek mümkündür: Kozmogonik 

mitoslar, insanoğlunun yaratılış mitleri, takvim mitleri ve türeyiş 

mitleridir.  

 

Özel kategoriler, dünyanın her halkında bulunmayan, her halkta farklı 

mitler bulunan mitolojik kategorilerdir. Başlıca özel mitolojik 

kategoriler şunlardır: Tanrılar hakkında (teogoni) mitler, köken 

(etiyolojik) mitleri, dünyanın sonu (eskatoloji) hakkında mitler, totem 

mitleri ve kahramanlık mitleridir (Bayat, 2007: 15-16). 

Tökel’in tasnifi ise şu şekildedir:  
 

• Kozmogonik Mitler: Dünyanın yaratılışı ve olası sonuyla 

alakalı mitlerdir. neredeyse her milletin mitolojisinde 
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rastlanılan bu mitler; dünyanın ne şekilde ve ne sebeple 

yaratıldığı, insanlığın ve evrenin sonu gibi konuları ele alır.  

• İnsan Hayatının Önemli Anlarına İlişkin Mitler: Doğum, 

ergenlik, evlilik ve ölüm gibi insan için dönüm noktası 

olabilecek konularla ilgilenen mitlerdir. Bu mitlerde yoğun 

olarak anlatılan mesele ölümdür.  

• Av ve Ziraat Mitleri: Toprak, toprağın işlenmesi, mahsul 

alma ve kutsal sembol sayılan hayvanlarla ilgili olan bu mitler 

insanların avcılık ve ziraat dönemlerine aittir.  

• Olaganüstü Sahıslarla İlgili Mitler: Sıradan insanların 

başaramayacağı işleri başaran, olağanüstü vasıflara sahip 

insanların anlatıldığı mitlerdir.  

• Orijin Mitleri: Varlıkların nasıl ortaya çıktıklarıyla ilgilenir. 

(Tökel 2000: 15-16) Hooke’un eskatalogya mitosları ile 

Tökel’in kozmogonik mitleri birbirine benzerlik 

göstermektedir. Her ikisinin çıkış noktası evren, onun oluşumu 

ve yok oluşudur. Tökel’in tasnifinde gördüğümüz orijin mitleri 

ise Hooke’un mit türü ile aynı ismi ve tanımı içermektedir. 

Hooke’un dört, Tökel’in beş başlık halinde ele aldığı, 

doğumdan ölüme kadar insan hayatının her alanını 

yorumlamak için kullanılan mitler, farklı şekillerde tasnif 

edilebilir. Farklılıkları ve benzerlikleriyle bu tasnifler bir 

bütünün parçalarını teşkil etmektedir. 
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1.2. Mitoloji Kavramının Tanımı 
 

Mit kavramından sonra ele alınması gereken ikinci önemli kavram ise 

mitolojidir. Mitoloji sözcüğü “myth” ve “logia” sözcüklerinin bir 

araya gelmesiyle oluşur. Mtyh, söylenen söz, anlatılan hikâye 

anlamlarına gelirken logos ise bilim ve akıl anlamındadır (Tökel 2000: 

5-6). Mitoloji ise “mitoslar bilgisi, mitosların sistemli bir şekilde 

toplamı” demektir (Necatigil 1973: 7). Mitosların konuları ise 

genellikle evrenin yaradılışı, ilk günah, ilk ölüm, tufan, tanrıların 

insanları cezalandırması, ilk ailenin, törelerin ve toplumsal kurumların 

ortaya çıkışıdır (Ateş, 2001: 14). 
 

Genel anlamda ise mitoloji dünyayı algılama, anlama ve dünyayı 

modelleştirme sistemidir (Bayat, 2010: 11). Mitolojiye ilişkin bu 

tanımlar ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı ve açıklayıcı bir hale 

getirilir. Mitolojinin ne olduğu, bizim için nasıl bir anlam ifade ettiği 

zamanla anlaşılmakla birlikte bu konuda daha detaylı tanımlar yapılır. 

Aşağıda farklı yazarlara göre mitolojinin anlamı kronolojik bir şekilde 

verilmiştir. 
 

Tablo 1.2:  Farklı Kaynaklara Göre Mitolojinin Tanımları 

(Veyis:1967: 190) 
Mitoloji efsanelerin tümünü içine alıp, kendi sistematiği 
içinde inceleyen bir disiplindir. 

(Can, 1970: 1) 

“Mitoloji, gerçek yaşamda yer almayan efsanevî 
hikâyelerin, masalların nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini, 
güzelleştiğini ifade ettikleri anlamı, inancı ve bu alanda 
yetişen bilginlerin düşüncelerini bildiren ilimdir”.  

(Ögel 1971a: IV) 

Mitler bir arada yaşayan fikir ile düşünce tarihidir. Yalnız 
bir halkın oluşması için yüzlerce yıl gerekir. Birlik olup 
millet olabilen kişiler acıları hep beraber paylaşmışlardır. 
Birlik ve beraberlik ise zaferlerin sarhoşluğu ile eğlenen 
gönüllerde olur. Mit ise bu zafer ve hüznün anı defteri 
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gibidir. 

(Necatigil, 1973: 7) 
Mitoloji, “mitoslar bilgisi, mitosların sistemli bir şekilde 
toplamı” demektir. 

(Büyük Larousse, 

1986: 8230) 

Mitoloji “mitlerin, kökenlerinin ve anlamlarının sistemli 
incelemesi”dir. 

(Alkan 1992: 17) 

Evreni, evren karsısındaki insanı kavrama ve açıklama 
gereksiniminden doğar. Ona göre mitoloji ilkel ve yoksul 
bir bilinçle gelişmiş, zengin bilinç ve bilinçaltının bir 
ürünüdür. 

(Alkan, 1992: 17) 

Yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan mitoloji tanımlarının 
ortak noktası; mitlerin, tarih öncesinde yaşayan insanların 
evren karşısında, evreni kavrama ve açıklama 
gereksiniminden doğan ilkel bir bilinçle zengin bir 
bilinçaltının ürünü olmasıdır. 

(Arda, 1997:1) 

“Mitoloji bir kültürün başlangıç noktasıdır. Ulusal kültürün 
en geniş anlamda kökleridir. Bu kökleri tanımadan 
günümüzdeki kültür olaylarını açıklamamız mümkün 
olmaz.” Mitoloji bir milletin atalarının en eski 
başlangıcındaki inançları, hayalleri, tutkuları olarak 
günümüzde bile hala etkisini sürdürüyorsa; izleri günümüze 
kadar getirip yaşamına devam ediyorsa, bugünkü modern 
yaşam biçimimiz, dünya bakışımız, medeniyetteki 
ilerlememiz yeni giysiler içindeki bir “modern mitolojik 
olgudan” başka bir şey değildir”.  

(Kaya, 2003: 19) 

“Mitoloji, bilimin olmadığı çağlarda, olayları 
açıklayamayan toplumların gerçek ile hayali karıştırarak ve 

ilkel inançlarla daha ilkel inançları birbirine katarak 
yarattıkları, dünyanın kökeni ve sonu, tanrılar ve insanlarla 
ilgili olağandışı tüm öyküleri inceleyen bilim dalıdır.”  
 

(Dil Derneği, 2005: 
1360) 

Türk Dil Derneği Sözlüğü ’ne göre mitoloji mitleri, 
doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilimdir  

( Bayat 2005:84) 
Mitoloji, eski insanın çevresi ve kendisi hakkındaki ilkel 
bilimin bütünündür”. 

(Hamilton, 2006: 5) 

En ilkel çağlardan bu yana, kendini bildi bileli insanın hayal 
gücü durmadan işlemiş ve yeryüzü ile gökyüzünü çeşitli 
düşsel yaratıklar ve tanrılarla süslemiştir. Bu insanın yapısı, 
tanrıların ve yarı tanrıların kişilikleri ve serüvenleri, bir 

takım efsaneler içinde kuşaktan kuşağa ta çağımıza kadar 
gelmiştir. İşte bu bilgilerin tümüne eskiden “esâtir” derdik 
bugün de mitologya diyoruz. 

(Amstrong, 2006: 

10) 

 

 

Mitoloji, insanların günlük hayatta yaşadıkları sıkıntı ve 
sorunlarla baş edebilmesi ve onlara doğruya ulaşmaları için 
bir yol göstermektedir. 

(Bayat, 2010: 11) Mitoloji dünyayı algılama, anlama ve dünyayı 
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modelleştirme sistemidir. 

(Bayladı, 2010: 7) 
 “Mythologya” kelimesinin eski kullanılış biçimi 
“mythologia”, hikâye anlatma anlamındadır. Türkçe de 
mitoloji kelimesi “söylencebilimi” olarak kullanılmaktadır.    

(Cotterell ve Storm, 

2011:8) 

Mitoloji, insanların kendisiyle bağdaştırdığı ve örnek aldığı 
kahraman hikâyelerinin insanlar üzerindeki etkilerini, iyiyi, 
kötüyü, şansı, bilinmeyenin çekiciliği ve tehlikesini, savaşın 
can ve mala olan tehlikesini, aile veya dostların 
sadakatsizliğinin meydana getirdiği kederi konu eder. 
Mitolojide insanlar kader ve kısmeti etkileyemez 
değiştiremezler. Mitolojilerin en önemli özelliklerinden biri 
ise zamanla gelen tüm kültürler tarafından benimsenip 
uyarlanmasıdır. Değişmez özelliklerinden biri ise insan 
duyguları ile ilgili açık sözlülüğüdür.  

(Ana Britannica: 

150) 

Ana Britannica’da; “Belirli bir uygarlığa ya da dinsel 
geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da 
doğa olaylarını açıklamak amacıyla görünüşte gerçekten 
yaşanmış olayları aktaran, ama özellikle ayin ve törenlerle 
bağlantılı, çoğunlukla kökeni bilinmeyen ve en azından 
kısmen geleneğe dayanan söylenceler toplamıdır”. 

 

1.2.1. Mitoloji Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 
 

Mitlerin ilk olarak oluşturulduğu, tarih öncesi (Taş Devri) zamanı “ilk 

insanlığın çevrelerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmeye” 

başlamasıyla mitleri anlatmıştır (Hollingsworth, 2009: 21). Devirler 

öncesi insan bile doğanın verdikleriyle memnun kalmayıp, “dünyadaki 

nizam ve kanunların çıkarılmasın da birer aracı olan ve kişiye 

“olağanüstü” denilen evreni, kavrama, anlama imkânı sunan” 

nesnelerden, malzemelerden vb. ürünlerden faydalanarak kendi 

çevrelerini kurmuşlardır (Salt, 2006: 6). 

 

Bir ülkede bulunan ilkel uygarlık ürünleri, onun başladığı dönem ile 

başka ülkelerinki uymayabilir. Günümüze dek ulaşan bu ürünler “ilkel 

toplumların düşünüş şeklini kavramaya çalışmadan; bu düşünceleri 

imgeleri bakılacak güzel şeyler olarak değil de, kullanılacak ve güçlü 
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varlıklar gibi görmeye yönelten hayatı anlamlandırmak” 

gerekmektedir (Gombrich, 2007: 40). Bunun en güzel örneği ise, 

“mağaralardaki ve dıştaki kaya yüzeyleri üzerinde bulunan resimler ve 

çizgiler”dir (Tansuğ, 2006: 20). Bu resimleri çeşitli hayvan, avlanma 

ve av törenlerini, resim sanatının ilk örnekleri olarak ya da bir sanat 

gösterisinden çok “avlanma” dolayısıyla “beslenme” sorununa bu 

çağın insanlarınca ne denli önem verildiğinin, onları nasıl 

etkilediğinin bir göstergesi olarak değerlendirmek gerekmektedir 

(Akyıldız, 1987: 14). Bu resimler insan becerisinin en eski izlerinden 

biridir. Büyüsel dünya anlayışlarına göre, “doğaüstü gerçeği inkâr 

etmemişler, ama onu, görüntülere (imgelere) ve mitolojiye 

dönüştürme”yi çok iyi başarmışlardır (Bazin, 1998: 78). Bu açıdan 

mitoslar, yaşadığı her medeniyet ve kültürden özellikler barındıran, 

yaşadıkça gelişen ve değişen bir organizmaya benzer (Gezgin, 

2008:7). 

 

Mitoloji, “insan ırkının düşünmeye, fikir üretmeye başladığı ve bu 

düşüncelerini ve fikirlerini seslerden oluşan sözcüklere ve cümlelere 

aktararak sözlü kültür ortamı oluşturmalarıyla yaşıttır” ve varlığını 

hâlâ sürdürmektedir (Bayat, 2005: 20). Mitin varlığı ve varlığını 

sürdürmede en önemli etken ise, “hafıza, sözellik ve gelenek” 

koşullarının birbiriyle bağlılığıdır (Vernant, 2009: 12). Mit sözlü 

kültür aracılığı ile yıllarca varlığını sürdürmüştür. Mitler, olmuş bitmiş 

olaylar olarak görünse de, daha sonra gelen toplumlar tarafından 

değişmeden aktarılan sözler olarak da görülmemelidir. Aynı zamanda, 

“mitolojide asıl önemli olan, geçmişe yönelik, hep şimdiye özgü canlı 



 

 
 21 

güncelliktir. Mitler ilkel toplumlar için ne hayali bir hikâye ne de ölü 

bir geçmişe yönelik haberdir, o hâlâ bir kısmı hayatta olan büyük bir 

gerçeğin canlandırılmasıdır. Kurallarının ve ahlakının ilkellerin 

toplumsal hayatında hâlâ baskın olmasıyla hayatta kalır” (Malinowski, 

2000: 126). 

 

Mitolojinin doğuşunu ve yayılışını Şefik Can, Mitoloji adlı kitabında 

şu şekilde açıklamaktadır: Her uygarlık, ilgili olduğu milletlerden, 

inançlarını alarak kendilerine uyarlayarak o inançları masallarla 

süslediler. Bu masallar kulaktan kulağa, nesilden nesile anlatılarak 

büyüdü çoğaldı ve daha sonra her milletin kendine özgü bir mitolojisi 

oluştu. Bu mitolojilerin de birbirine benzer özellikler taşıdığı 

söylenebilir. 
 

1.3. Popüler Mitolojiler  

1.3.1. Yunan Mitolojisi  

 

Uzun dönemlere yayılan Yunan mitleri ve medeniyeti bizi başta 

felsefe, hukuk, edebiyat, tiyatro, demokrasi, mimari gibi birçok alanda 

beslemiştir. Yunan imparatorluğu, en parlak dönemi Büyük 

İskender’in MÖ. 4. yüzyıldaki savaş galibiyetleri sayesinde ulaşır, o 

zamandaki toprakları bugünkü Anadolu, Mısır, İsrail, İran üzerinden 

Hindistan'a kadar gitmektedir. Yunan medeniyetinin kendine has 

özelliklerine kavuşması MÖ. 8. Yüzyıl da görülmektedir. MÖ. 8. 

asırda Yunan alfabesine rastlanmış ve günümüzde de bilinen popüler 

mitolojilerin kâğıda dökülebilmesine olanak sağlamıştır (Daniels, 

2014: 127-128). 
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Eski Yunanlar Avrupa’nın büyük mit yaratıcılarıdırlar. Tanrılar, yarı 

tanrılar, kahramanlar, insanlar, hayvanlar hakkında anlatılan hikayeler 

hala onların bulduğu isimlerle anılmaktadır. Bu nedenle Yunan 

kültürünün temelini mitler oluşturmaktadır (Estin ve Laporte, 2002: 

1).  

 

Atinalı filozof Platon, ilahi eylemlerin hayali kayıtlarıyla, gerçek 

olayların, yani doğaüstü olanla olmayanın ayrımını yapabilmek için 

MÖ. 400 yılında mythologia yani mitoloji kelimesini bulmuştur. 

Zamanla tanrı ve tanrıçalarla alakalı tüm bilgilere olan inanç 

azalmasına rağmen Platon mitlerde çok büyük bir gücün yattığını 

savunmuştur (Cotterell ve Storm, 2011:12). 

 

Yunan mitolojisinin yazıya geçirilmesi Homeros ve Hesiodos ile 

başlamış, daha sonra yazılan hikayelere eklemeler yapılmıştır. Yunan 

mitolojisi 700’ lü yıllarda tam anlamıyla ilerlemiştir. Yunan tanrıları 

hem dış görünüş olarak hem de karakter olarak insanlarla benzerlik 

gösterir. Tek farkları ölümsüz olmalarıdır. Yunan Tanrıları, her 

ortamda hazırlıklıdırlar, her şey hakkında bilgileri vardır ve 

kendilerini belirli bazı sembollerle belli ederler ve bir çok işleve 

sahiptirler. Pek güçlü olup, doğa hadiselerinden sorumludurlar. 

Tanrılar, İnsanoğlunun hareketlerini de yönlendirirler (Estin ve 

Laporte, 2002: 2). 

 

Yunan mitleri; Yunanca konuşan toplumların MÖ 2100 yıllarında ilk 

olarak Balkanlardan Akdeniz’e göç etmeleri ile başlayan özgün bir 

kültürel karışım neticesinde var olmuştur. Oraya yerleşen bu halkın 
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kökeninin Hint-Avrupa toplumlarına dayandığı öngörülmektedir 

(Dağıstanlı, 2009: 108).  
 

Yunan halkları günümüze kadar gelebilen geçmişi en eski belgesi, 

MÖ 9. asırlarda yaşadığı öne sürülen Homeros‟un İlyada ve 

Odysseia‟sıdır. Araştırmalara dayanarak Yunan mitlerinin MÖ 1000 

zamanları dolaylarında Homeros ile ilk taşın konulduğu 

düşünülmektedir (Hamilton, 2006: 6). 
 

Yunanca’da “söz”, “öykü” anlamına gelen "mitos" (ϻύθος) kutsal bir 

öyküyü anlatır; en eski çağda, ilk başlarda masalların kendine has 

tarzlarıyla olup bitmiş bir olayı anlatır. Başka bir söylemle mit, 

tabiatüstü varlıkların tutumları sayesinde, ister noksansız olarak bütün 

realisttik, yani kozmos olsun, isterse onun sadece bir parçası 

(sözgelimi bir ada, bir yeşil türü, bir insan tavırları, bir kurum) olsun, 

bir gerçek olayın nasıl yaşama geçtiğini anlatmaktadır. Demek ki mit, 

genel anlamda bir yaratılışın öyküsüdür. Her şeyin nasıl yaratıldığı, 

neden var olmaya başladığı anlatılır. Ama mit, gerçek olup bitmiş, 

şeffaflıkla ortaya çıkmış olan şeylerden konu edinir ve söylemlerini 

oluşturur (Eliade, 1993:13). 

 

Yunan mitolojisine göre yaratılış Kaos’la başlar. Yeryüzü, gökyüzü ve 

deniz yaratılmadan önce her şeyin bir tek görünüşü vardır. Kaos adı 

verilen bu görünüş karmaşık bir kütledir. Yeryüzünden, toprak yani 

Gaia doğar. Gaia toprak ana, ilk tanrıçadır. Gaia gökyüzünü (uronos) 

ve denizi (pontos) doğuran birincil varlıktır.  Bütün tanrıların ecdadı 

Uranos’tur. Gaia ve Uranos’un birlikteliğinden Titanlar, Kyklop’lar ve 
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yüz kollu devler olan Hekatonkheir’ler meydana gelir (Graves, 2010: 

33-34). Uranos bütün çocuklarından korkup, onları yerin derinliklerine 

atar ve oraya hapseder. Buna kızan Gaia kızarak kocasından öç 

almaya karar verir ve göğsünden çıkardığı parlak çelikle keskin bir 

tırpan yapar. Çocuğu olan titan Kronos’la anlaşma yaparak, Uranos’u 

tırpanlayıp vücudunun parçalarını denize atarlar (Rosenberg, 2003; 

34-35).  

 

Uranos düştükten sonra kâinatın hâkimi Kronos olur, titanları yer 

altındaki zindanlardan çıkarır. Evrenin efendisi Kronos kız kardeşi 

olan Rhea ile evlenir. Uranos gibi o da çocuklarından korkar ve 

çocuğu doğar doğmaz onları yutmaya başlar. Bu durumdan 

hoşlanmayan Rhea altıncı çocuğuna hamileyken Gaia’dan yardım ister 

ve altıncı çocuğu olan Zeus doğunca onu Girit’deki bir mağaraya 

saklar. Kronos’a da bez içine sarılmış olan bir taş verir ve Kronos o 

taşı oğlu zannerek yutar. Zeus mağarada Rhea’nın rahipleri Kuretler 

tarafından büyütülür. Zeus Kykloplar ile birklikte Hekatonkheir’leri 

Uranos’un kapatmış olduğu Tartaros’tan kurtarır ve bunun 

karşılığında kykloplar Zeus’a, şimşek, gök gürültüsü ve yıldırımı 

hediye olarak verirler. Zeus’un tüm yetkiyi eline geçirmesi için 

Titanlarla savaşması gerekmektedir. Titanlarla başlayan savaş tam on 

yıl sürer. Zeus bu savaşı kazanır ve Kronos’un karnında olan beş 

kardeşini kurtarır (Rosenberg, 2003: 44-47).  

 

Kronos ve Rhea’nın tam altı tane çocuğu olmuştur. Bunlar, Zeus, 

Poseidon, Demeter, Hades, Hestia ve Hera’dır. Titanlar yenildikten 

sonra zincirlenerek Tartaros’a atılır. Titanların mağlubiyetine 
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tahammül edemeyen Gaia Tartaros’la birlik olup yüz yılanlı bir başı 

olan Typhon’u yarattı ve oğlunu Zeus’a karşı kışkırtır. Zeus Typhon’a 

karşı kazandığı zaferde egemenliğini sağlamlaştırır ve Olimpos’lu 

tanrılar kuşağını oluşturur. İlk dönemlerdeki kaos son bulur, evren 

düzene kavuşur. Doğanın hoyrat, vahşi ve ilkel güçleri; ilahi bir zeka 

yönetimiyle mağlup edilmiş ve emir altında kalmış olur (Can, 2011: 

25). 

 

1.3.2. Roma Mitolojisi  

 

Yunan ve Roma mitolojileri arasında büyük bir benzerlik vardır. 

Romalılar Yunan topraklarını işgal etmeden önce, Yunan topraklarının 

birçoğuna Roma tanrılarının adını vermişlerdir. Giderek Romalılar 

Yunan tanrılarının serüvenlerinide benimsemişlerdir, böylece Roma 

mitolojisi Yunan mitolojisinin bir benzeri olmuştur. Sadece tanrıların 

isimleri değişmiştir. Romalılar Zeus’a Giova adını vermişlerdir ( 

Dettore, 1967: 94). Yine Yunan mitolojisindeki Hera eski Roma 

bereket tanrısı Giunone’nin adını almıştır. Ares, Romalıların savaş 

tanrısı Mars olmuştur. Bu ve bunun gibi pek çok şekilde karşılık gelen 

tanrılar mevcuttur. Bununla birlikte Roma mitolojisine özgü tanrılarda 

yok değildir. Bunların en eskisi Giano’dur. Giano girişleri ve çıkışları 

düzenleyen tanrıdır, latince kapı anlamına gelen “ianua” sözcüğünden 

türemiştir.  
 

Yunan mit kültür ve gelenekleriyle erken bir dönemde temasa geçen 

Romalılar, Yunan kültürlerinden, edebi tarihlerinden, görsel 

sanatından ve mitlerinden süslü anlatımlarından etkilenmişlerdir. 
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Yunan edebiyat ve sanat yapıtlarını rol model alan Romalılar, Yunan 

mitlerinin tanrılarını da özümseyerek kendi yerel tanrılarıyla 

harmanladılar. Yunan mitleri tanrıları ile doğaüstü mitlerini bu denli 

çok benimseyen 75 Romalılar oluşturdukları edebiyat tarihi ve güzel 

sanatlarında onları baştan ürettiler (March, 2014:17-19). Yunan 

tanrılarını ve mitolojilerini alan Romalılar da Yunanlılar da mitlerini 

ilişkileri bulundukları milletlerden, Asurlulardan, Mısırlılardan, 

Finikelilerden ve başka toplumlardan aldılar. Onları benimsedikleri 

inançlarına kattılar ve kendi kültür ve gelenek öğeleriyle süsleyerek 

kulaktan kulağa söyleşilerle efsanelerle anlattılar. Yunanlılar kendi 

aralarında yazı yazmayı öğrendikten sonra şairlerin, filozofların 

gayretleri ile mitolojiler detaylı bir şekilde incelenmeye başlandı. 

Ardından bu mitler göçler aracılığı ile de birçok farklı bölgelere gitti 

ve toplumdan topluma işlenerek yeni dini kavramların içine karıştılar 

(Can, 2014:20). Milletlerin birbirileriyle bu denli kültür alışverişinde 

olmaları karşılaştırmalı mitlerinin de doğuşuna ön hazırlık olmuştur. 
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2. MEVCUT MİTOLOJİK METAFOR VE PARADİGMALAR 

 

Bu bölümde hali hazırda literatürüne girmiş olan mitolojik metaforlar 

ve paradigmalar detaylı olarak ele alınmıştır. 
 

2.1. İkarus Paradoksu ve Mitolojisi 

2.1.1. İkarus Paradoksu 

 

İkarus paradoksu, Yunan Mitolojisinde bahsi geçen mitolojik bir 

olayın, işletme litaratürüne paradoks olarak aktarılmış halidir.  
 

✓ Bu paradoksun ana teması 
Kişi veya kurumların, sahip oldukları mevcut yetenek ve 

olanakların, değişen durum ve şartlarda yetersiz hale 

dönüşeceği düşüncesine dayanmaktadır. Bu nedenle ikarus 

paradoksu, mevcut durum ve hareket tarzında yapılacak olan 

değişikliklerde, eldeki mevcut olanaklara göre hareket 

edilmesi gerektiği düşüncesini savunan bir paradokstur. 

✓ Tanımı 

Literatür incelemesinde ikarus paradoksuna ait tam bir 

tanımlamaya rastlanılmamıştır. İkarus paradoksunun, mitolojik 

bir hikâyeden yola çıkarak, şirketlerin de karar verme 

noktasında benzer bir durum yaşama olasılığını anlatan bir 

gerçekliği açıklamak için kullanıldığını söylemek mümkündür.  

İkarus paradoksunun tanımlamasında genellikle şu ifadeler 

kullanılmaktadır; “işletmeler geçmişte sahip oldukları yeteneklerin ve 

üstünlüklerin onları ilerisi için de başarıya götüreceği şeklinde bir 

düşünceye sahip olmaktadır. Lakin çevresinde meydana gelen 
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değişimler ile ortaya çıkan güncel yöntemler, öncesinde işletmeyi 

başarıya ulaştıran bu üstünlükleri bir dezavantaj haline dönüştürerek 

işletmeyi kaçınılmaz bir çöküşe sürüklemektedir. Bu gerçeklik ikarus 

paradoksuyla açıklanmaktadır” (Pınar, 2013: 351; (ikarus paradoksu, 

06.08.2019, https://gazeteci-yazarsafakaltun.blogspot.com/2016/12/). 

 

2.1.2. Litaratürde İkarus Paradoksu’nun Kullanımı  
 

İşletme literatüründe kullanılan bu paradoks; işletme ve 

yöneticilerinin belirli bir başarıya ulaşmaları ardından, bu başarının 

kendilerine verdiği aşırı öz güven ile gelecekte de başarılı olacağı 

düşüncesi ile hareket etmesine ve sonrasında başarısız olmasına 

odaklanmaktadır.  
 

Birçok şirket çalıştığı sektörde başarılıdır, bu başarıyı kazanırken belli 

bazı tecrübeler edinmiştir. Yıllar içinde, onları başarılı kılan bu 

tecrübelere odaklanmaya başlarlar. Bu durum başlangıçta işletmelere 

iyi hizmet eder ve daha başarılı olmalarını sağlar.  Bu şirketlerin 

kimisinde yöneticiler, başarıyı kazanırken edindikleri tecrübelere 

sahip çıkarlar, önceden kendilerini başarılı kılan tecrübelerini aynı 

şekilde uygulayarak yani daha önce yaptıklarını yapmaya devam 

ederek başarılarının sürekli olacağına inanırlar. Fakat zamanla 

rehavete ve kibire kapılan bu şirketler koşulların değişmesi nedeniyle 

yeni rakipler, farklı müşteri talepleri, radikal yeni teknolojiler veya iş 

modelleri gibi iş ortamlarındaki temel değişikliklere uyum sağlamayı 

göz ardı ederek zamanla rekabet ortamında rakiplerinin gerisinde 

kalırlar, önceden yapmış olduklarını tekrarlamak işletmeleri bitişe 

https://gazeteci-yazarsafakaltun.blogspot.com/2016/12/
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götürür. Üst seviyede başarılı şirketler artık etkin olamayan 

çalışmalarına uzun bir zaman bağımlı olduklarından genellikle 

başarısızlıkla karşılaşır Bu konuyu biraz daha açıklayacak olursak, 

İkarus paradoksu farklı şartlarda ortaya çıktığı zaman bizi daha önce 

başarılı yapan niteliklerimizin, başarımıza gölge düşürmeyeceği 

anlamına gelmediğini net bir biçimde ortaya koyulmaktadır (Pınar, 

2013: 352; Vermeulen, 2009: 1 ve Yüksekbilgili, 2014).  

Literatür incelemesi sonucunda ikarus paradoksu ile ilişkilendirilen 

unsurların birbirine benzer olduğunu görmek mümkündür. Bize göre 

ikarus paradoksu ile işletmeler arasında ilişkilendirilebilecek olguları 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
 

✓ Şirket politikalarında başarıya ulaşmış uygulamaların, 

gelecekte de başarı ile devam edeceği inancı ile hareket etmek, 

✓ Yeni rakipler ve değişen müşteri taleplerini gözardı etmek, 

✓ Radikal değişimler ve iş modellerindeki farklılaşmaları dikkate 

almamak,  

✓ Başarının verdiği aşırı güvenle gelişmeleri umursamamak, 

rakipleri zayıf görerek sorunları kabul etmemek, 

✓ Tüm bunlar sonucunda analiz yeteneklerini kaybederek, 

stratejik olarak hatalı kararlar almak. 
 

2.1.3. İkarus Paradoksunun Dayandığı Mitolojik Olay ve 
Kahramanlar 

 

İkarus paradoksunun dayandırıldığı mitolojik olay ve kahramanlar 

aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 
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Tablo 2.1: İkarus Paradoksu ve Kahramanları 

MİTOLOJİ BİLGİSİ 
M

ed
en

iy
et

 

Y
u
n
an

 M
it

o
lo

ji
si

 

 

Dönem Antik Yunan 

Yer Girit Adası (Yunanistan), Knosos (Başkent) 

A
n

a
 K

a
h

ra
m

a
n

la
r
 

Minos Yunan mitolojisinde Zeus ile Europa'nın oğlu ve 

sertliği ve adalete saygısıyla 

ünlü Girit monarşisinin efsane kralıdır. 

Diadalos Yunan mitolojisinde savaş tanrısı Ares’in kızı 

Alkippe’nin, kimilerine göreyse Merope’nin 

oğludur. Daidalos, hem mimar hem heykeltıraş 

hem de her türlü mekanik araçları yapan çok 

yönlü bir yaratıcıdır.   

İkarus Daidalos’un oğludur. 

Helios Yunan Güneş tanrısı ve titan Hyperion’un 

oğludur. Sanat eserlerinde ışıltılı gözleri ve 

ışınlardan oluşan tacıyla güçlü ve güzel bir genç 

olarak tasvir edilir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunan_mitolojisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Europa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Girit
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Talos Daidalos’un kendisi gibi zanaatkâr olan 

yeğenidir. Testereyi icat etmesi üzerine Daidalos 

tarafından kıskanıldığı için öldürülmüştür. 

Konu 

Özeti 
Kral Minos tarafından cezalandırılan Daidalos ve oğlu 

İkarus’un hapsedildikleri labirentten kurtulduktan sonra 

İkarus’un kibirle hareket etmesi ve başarısızlığa uğramasını 

anlatır. 

 

Bu hikâye M.Ö. 3000’lü yıllarda Girit Adası (Yunanistan)'nda kurulan 

başkenti Knosos olan Minos Uygarlığında geçmektedir. Hikâye 

dönemin ünlü mimar ve heykeltıraşı olan Daidalos’un kendisiyle 

birlikte çalışan ve kendisi kadar yetenekli bir sanatçı olan yeğeni 

Talos’u, ölü bir yılanın dişlerinden esinlenerek icat ettiği testere 

buluşunu kıskanarak, onu Akropolis’ten aşağı atıp öldürmesiyle 

başlar. Bunun üzerine Aeropag mahkemesi Daidalos’u sürgüne 

göndermiştir ve Daidalos ise Girit’e kaçarak Kral Minos’un yanına 

sığınmış ve onun baş mimarı ve heykeltraşı olmuştur. Kral Minos 

daha sonra Baş mimarı Daidalos’u labirentin sırrını açığa çıkardığı 

için oğlu İkarus’la birlikte Labyrinthos (labirent) ’a hapsetmiştir. 

Daidalos Labyrinthos’tan kurtulabilmek için çareler aramıştır ve 

kendisiyle oğluna balmumundan kanatlar yapmış ve bu kanatları 

omuzlarına yapıştırmıştır (bkz. Resim 1) (Bayladı, 2005: 113; 

Cotterell ve Storm, 2011: 36). 
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Resim 1: Daidalos’ un İkarus’ a Kanat Yapması  
 

Daidalos oğlu İkaros'a uçmadan önce çok alçaktan ve fazla yüksekten 

uçmamasını söylemiştir. Çok yüksekten uçarsa güneşin ışınlarına 

yakın gelmemesi gerektiğini öğretmiştir. Ancak İkarus havalandıktan 

sonra Daidalos’un bu öğütlerini unutmuş, başarısından ötürü gurura 

kapılmış, hava sarhoşluğunun etkisiyle yükseldikçe daha çok 

yükselmiş, güneşe iyice yaklaşmış, gitgide tabiatı yenmek ve hürriyet 

coşkusuyla Helios'u küçümsemek suçunu da işlemiştir. Güneş tanrısı 

da onun balmumu ile yapıştırılan kanatlarını eritmiş, bunun üzerine 

kanatlarını kaybeden İkarus tepetaklak olarak denize düşmüş ve 

boğulmuştur (bkz. Resim2) (Erhat, 1996: 273-274; Cotterell and 

Storm: 2011: 36). Bugün Ege Denizi’nin İkaria Denizi olarak bilinen 

kısmında, İkarus’un yüzyıllar önce düştüğü söylenen yerde, İkaria 

isminde bir ada bulunur (Bayladı, 2005: 239). 
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Resim 2: İkarus’ un Kanatlarının Erimesi 
 

 

İkaros'un bu benzersiz macerası her dönemde sanatçılara ilham 

kaynağı olmuş, bunların içinden en etkin ve ilgi çekici eseri ortaya 

çıkaran ortaçağ ressamı Brueghel olmuştur (Erhat, 1996: 274). 

İkarus ve zanaatkâr babası Daidalos’un hikayesi, bize tevazunun 

önemini anlatan hüzünlü, ahlaki bir hikayedir. Bu mitle Çin 

mitolojisindeki Kua Fu arasında benzerlikler vardır, bu da farklı 

medeniyetlerin evrensel hayat derslerine benzer alegorilerle 

anlatmasına güzel bir örnek teşkil eder (Daniels, 2014: 164).   
 

2.2. Hybris Sendromu ve Mitolojisi 

2.2.1. Hybris Sendromu 

 

Yunan felsefesinde Eski Yunan düşüncesinde “kibir” anlamına gelen 

hybris kavramı, soyut bir ifadenin simgesi olarak kullanılmaktadır 

(Erhat, 1996: 261). Hybrisin sendromu (hastalığı) 2009’da David 

Owen ile Jonathan Davidson’un yayımlanan Amerikan ve İngiliz 
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liderlerini konu aldığı ünlü makalesine uzanmaktadır (Russell, 2011). 

Hybris kavramı, Helen toplumunda insanlığın kendi arasında veya 

tanrılara karşın sınırlarını aşan davranış ve düşünceler için 

kullanılmaktadır.  Bu kavramın ortaya çıkışı ile edepsizlik, haksızlık, 

otorite, ölçüyü kaçırma ve haddini bilmeme (metron) gibi sonuçların 

ortaya çıkması ise hybris sendromu olarak düşünülmektedir (Cairns, 

1993:73).  

 

✓ Bu sendromun ana teması  
Hybris kavramı, her ne kadar kibir kavramı ile tercüme edilse 

de, Hybris sendromu; gücü elinde tutma hissi, gücün 

beraberinde eşlik ettiği başarı ve akli dengesizliği kapsayan 

sapkın davranışlar bütününü açıklamak üzere kullanılan bir 

kavramdır. Bu sendromun özü, insanların aşırı derece onurlu, 

gururlu, yüksek dozda hırslı ve küstah olmasının onları 

ölçüsüzlüğe ve suç işlemeye teşvik edeceği düşüncesine 

dayanmaktadır. 

✓ Tanımı 

Hybris kavramı, eski Yunan’da kibir anlamında, hybris 

sendormu ise bu kibre yakalanan kişilerde ortaya çıkan 

belirtileri ifade etmektedir. Bu bağlamda hybris sendromu; 

kibirli kişilerde ortaya çıkan, aşırı gurur, baskın bir özgüven ve 

kendisi haricinde başkalarını içten bir küçümseme davranış ve 

duygusunu ifade etmektedir (Owen, 2006: 1). Hatta çoğu zaman 

kibirlenme sonucunda gerçeklikten uzaklaşma olarak da ifade 

edilmektedir. 
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2.2.2. Literatürde Hybris Sendromu’nun Kullanımı 
 

Hybris sendromu, daha çok felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanlarında 

kullanılmakta olan bir kavramdır. Tarih bilimi ve siyaset biliminde, 

tarihsel olaylarda yer alan önemli şahısların gösterdiği davranışsal 

durumları anlatmakla birlikte, zaman içinde işletme yönetimi ve 

davranış bilimleri alanında da kullanılmaya başlamıştır.  
 

Eski Helen felsefi düşüncesinde insan hayatında iki kurala önemle 

yaklaşılmıştır. Bunlardan ilki "Kendini bilmek", ikincisi ise 

“Aşırılıktan kaçınmaktır". Helen felsefesinde Yunan Ozanı 

Homerus’un yapıtlarında bahsi geçen üç toplum tipinden biri olan 

Homerik topumunda hybris kavramının ele alındığını söylemek 

mümkündür. Buna göre hybris sendorumun, Homerik toplumunda 

yaşamış olan göçebe bir kahramanın, insan olma sınırlarını hiçe 

sayarak, kendini gerçekteki kimliğinden çok daha farklı ve sınırsız 

güce sahip olduğunu düşünmesi ile eşleştirilmiş bir kavram olduğunu 

söylemek mümkündür (Rosenberg, 2003: 85).  
 

Cairns (1993)’e göre, hybris hastalığına yakalanan kişilerin, toplumsal 

bir kural olan aidos (hicap/saygı)’u bozacağı ve zarar vereceği 

düşünülür. Bu kişilerin de diğer insanlar tarafından veya tanrılarca 

cezalandırılacağına (nemesis) inanılır (Cairns, 1993:13). Çünkü 

hybris, insanı suça teşvik eden, ölçüsüzce davranışlara sürükleyen, 

aşırı hırs, fazla dozda gurur, küstahlık ve kendisine aşırı güven ile 

ilgili olduğundan pek çok tragedya (sonu kötü biten dramatik olay) 

şahıslarının başlarına gelen belalar hep bu Hybris duygusuna 
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kapılmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak yine de Hybris'i yeni 

kavram olarak farklı dillere çevirmek, manasını karşılamak açısından 

oldukça güçtür (Erhat, 1996: 261; Bayladı, 2005: 225).  
 

Psikoloji ve sosyoloji alanında insan davranışlarının nasıl olması 

gerektiği tartışmalarında hybris sendromu kavramının kullanıldığı 

söylenilebilir. Cairns (1996: 7)’e göre, bir birey, toplum içerisinde 

kendi statüsüne denk veya aşağı kademelerde bulunan kişilerden 

kendisine saygı göstermelerini beklemektedir. Bu beklentisinin 

gerçekleşmediği durumlarda ise, kendisine “hakaret,” “aşağılama” 

hatta “haksızlık” yapıldığını düşünmektedir. Bu beklentilerin 

karşılanmaması hali, hybris (kibir) olarak ifade edilmektedir.  

 

Bu manada psikoloji ve sosyoloji alanları da hybris sendromunun, 

insanların kibir hastalığına kapılmalarının doğurduğu olumsuz 

sonuçlar üzerine yoğunlaştığı söylenebilir.  
 

Tarih biliminde ise Hybris sendromuna kapılan kişilerin, birlikte 

mücadele ettikleri diğer kahramanlardan daha güçlü ve devasa 

olduklarını düşündükleri irdelenmektedir. Hatta bu kişilerin 

kendilerini sınırsız yeteneklerle donanmış, tanrılara bile kafa 

tutabilecek güce sahip olduklarını düşündükleri gibi durumlardan 

bahsedilmektedir (Rosenberg, 2003: 85). 

 

İşletme litaratüründe ise hybris sendormu, uzun bir süre boyunca 

“başarılı” ve “faydalı” işler yapmış olan yönetici veya liderlerin 

zaman içerinde kibre kapılarak, yıkıcı hatta yok edici davranışlar 

sergilemesi durumunu açıklamak için kullanıldığını söylemek 
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mümkündür. Bunun nedeni ise aslında güç zehirlenmesine 

kapılmalarıdır. Bu nedenle de her güçlü yöneticinin Hybris 

Sendromuna aday bireyler olduğu düşünülmektedir (Özgüzel ve Taş, 

2016: 125). 

 

2.2.3. Hybris Sendromu’ nun Dayandığı Mitolojik Olay ve 

Kahramanlar  

 

Hybris Sendromu’nun dayandırıldığı mitolojik olay ve kahramanlar 

aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 
 

Tablo 2.2: Hybris Sendromu ve Kahramanları 

MİTOLOJİ BİLGİSİ 

Medeniyet 

Y
u
n
an

 M
it

o
lo

ji
si

 

 

Dönem Antik Yunan 

Yer Troya (Anatolia) 

A
n

a
 K

a
h

ra
m

a
n

la
r 

Agamemnon Yunan mitolojisinde Miken Kralı, Sparta Kralı 
Menelaos'un büyük kardeşi, orduları Truva 
(Troya) savaşına götüren kumandan. Atreus ve 
Aerope'nin oğludur. 

Akhilleus Yunan mitolojisinde annesi ölümlü babası tanrı 
olan yarı tanrı bir baba olan Peleus ile su 
tanrıçası olan Thetis'in oğlu olan çeyrek tanrıdır. 
Dünyanın en büyük savaşçısı kabul edilir. 
Yunan mitolojisinin en önemli 
kahramanlarından biridir. 

Khryses Tanrı Apollon'un rahibi. 
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Apollo Yunan  mitolojide güneşin, müziğin, ateşin, 
şiirin ve sanatların tanrısı, aynı zamanda 

kehanet yapan bilici tanrıdır. Apollon kâhinlik 
deneyimlerini insanlara da aktarabilir. 

Hector Truva krallarından Priam ve eşi Hecuba'nın en 
büyük oğlu, Paris'in ağabeyi, Dardanus'un 
torunuydu. Tros'un Ida dağları'nda yaşardı. Tüm 
zamanların en büyük savaşlarından biri olarak 
kabul edilen Truva Savaşı'nda mücadele eden 
Truva prensiydi. 

Patrakros Menoitios'un oğlu Patroklos, Akhilleus'un 
kuzenidir. İkisi de Aktor ve Aigina'nın 
soyundan gelmektedir. Dolayısıyla akrabadırlar. 
Fakat arkadaşlıkları Patroklos'un Akhilleus ile 

birlikte Peleus'un sarayında beraber büyümüş 
olmasından ileri gelir. 

Khryseis Khryses’in kızı, Truva kadınıdır. 
Athena Yunan mitolojisinde zekâ, sanat, strateji, ilham 

ve barış tanrıçasıdır. Babası Tanrıların başı 
Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı 
olan hikmet tanrıçası Metis' tir. Sembolleri, 

kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Mızrak 
savaşı, zeytin dalı barışı, gök gözlü baykuş da 
bilgeliği temsil eder.  

Konu 

Özeti 
Miken Kralı Başkomutan Agamemnon’ un tanrı Apollo tarafından 
rencide edilmesi üzerine Akaların en güçlü savaşçısı olan 
Akhilleus’a haksızlık yaparak hırsını çıkarmak istemesini anlatır. 

 

Yunan mitolojisinde geçen İlyada destanının yazarı Homeros, destanın 

anlatımı sırasında yazdığı şiirde Akhilleus’un öfkesinden bahsetmiştir. 

Bu öfkenin nedeni ise, Truva savaşı olarak adlandırılan savaşta, ana 

kahramanlardan bir olan Akhilleus’un oldukça etkin savaşmasına 

rağmen, ganimetlerden istediği gibi pay alamaması ile ilgilidir. 

Mitolojik olayın anlatımı aşağıda özetlenmiştir. 
 

Truva savaşı, 13. yy’da Yunanlıların (Akaların) Anadolu’da bulunan 

Truva şehrine saldırmaları ile ilgilidir. Akalar bu savaş sonucunda 

galip gelmiş ve oldukça fazla ganimet elde etmişledir. Akaların kralı 
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ve ordunun komutanı olan olan Agamemnon’a Apollon tapınağı 

rahibesi olan Khrysesis adında bir genç kız düşerken, savaşın asıl 

kahramanı olan Akhilleus’a ise Briseis isimli bir kız düşmüştür 

(Taplin, 1992: 60-62). Ancak Agamemnon’a düşen ve Apollon 

tapınağı rahibelerinden biri olan Khrysesis’i kurtarmak için 

Agamennon’a büyük bir fidye teklif edilir. Agamemnon’un fidye 

teklifini kabul etmemesi üzerine ise tapınak rahibelerinden biri, kendi 

tanrısına Akaları cezalandırması için dua eder. Rahibesin sesini duyan 

tanrı Apollo ise Akalara veba hastalığı musallat eder.  
 

Ordunun büyük bir bölümü hastalıktan kırılmaya başlar ve bunun 

üzerine toplanan halk konseyi liderleri, Agamemnon’un Khryseis’i 

babasına iade etmesine karar verirler. Bu durum Agamemnon için 

incitici ve onur kırıcı bir olay olacaktır. Ancak tanrılara karşı 

gelebilecek gücü de yoktur. Halk konseyinin bu kararından sonra 

Agamemnon, Akhilleus’un ganimeti olan Briseis’e el koymak ister 

(Taplin, 1992: 60-62). Ancak Akhilleus, kendi hazinesine düşen 

kadından yoksun bırakılmayı kabul etmemesine rağmen, silahlı halk 

konseyin baskısı nedeniyle Briseis’i Agamemnon’a vermek zorunda 

kalır. Ama bu olaylardan dolayı Akhilleus, kendisini çadırına kapatır 

ve Troia savaşından çekilir. Akhilleus savaştan çekildiği için, 

Akhilleus’un kuzeni Patrakros, Akhilleus’un zırhını ve silahını 

kuşanarak savaş meydanına gider. Ama Troia Prensi Hektor 

tarafından öldürülür. Bu haberi alan Akhilleus, kuzeninin intikamını 

almak için savaşa geri döner ve Troia Prensi Hektor’u atının arkasına 

bağlayarak sürükler ve öldürür. Savaş, Akhilleus sayesinde 
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kazanılırken, bu defa Akhilleus savaş ganimetinden kendisi pay 

istemez (Dettore, 1967: 111). 

 

 
Resim 3: Hector'un cesedini Troy'un kapıları önünde sürükleyen Akhilleus  - (Franz 

Matsch 1892) 

 

Bu mitolojik olayda Truva savaşının ana kahramanın Akhilleus 

olmasına rağmen, ordu komutanı ve kral olan Agamemnon’un 

haksızca Akhilleus’un ganimeti olan Briseis’e el koyması, 

Akhilleus’un kendisine yapılan onur kırıcı davranışa maruz kalması 

söz konusudur. Akhilleus Tanrıça Athena’ya Agamemnon’un 

davranışını şikâyet etse de Agamemnon’un istediği olmuştur. 

Agamemnon’un sırf kral ve ordu komutanı olmasından dolayı, savaşın 

kazanılmasında asıl pay sahibi olan birine haksızlık yapması ve bunu 

herkesin gözü önünde onur kırıcı bir şekilde haksızca yapması hybris 

olarak nitelendirilmiştir (Balot, 2006: 19).  



 

 
 41 

 
Resim 4: Akhilleus’un Agamemnon’a Öfkesi Yunanistan - Peter Paul Rubens 

(1577-1640) - Flaman Belçika 

 

2.3. Yönetsel Pandora ve Pandora Mitolojisi 
2.3.1. Yönetsel Pandora 

 

Yönetsel Pandora, Yunan Mitolojisinde anlatılan mitolojik bir 

hikâyenin, teorik bir anlatımla İşletme literatürüne aktarılmış halidir. 

Yönetsel Pandora kavramının, liyakat yönetimi, meritokrasi ve 

yetenek yönetimi konularında yapılacak araştırmalara ışık tutacağı 

düşünülmektedir. 
 

✓ Bu kavramın ana teması  
 

Yönetimsel Pandora kavramı, yönetsel kuram ve modellerin teoriksel 

yapısında ifade edilen olumlu durumlar ile, uygulamaya geçiş 

aşamasında oraya çıkabilecek veya daha önceden mevcut bulunan 
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olumsuz unsurların ortaya çıkardığı, teori ile uygulama arasındaki 

boşlukları ifade etmek için kullanılacak bir kavramdır (Fettahlıoğlu ve 

Demir, 2014: 183). 

 

✓ Tanımı 
 

İşletmelerde uygulanabilecek her türlü yönetim modelinin 

uygulanması sırasında, ilişkili olabilecek her türlü durum (olumlu 

olumsuz) ve unsuru dikkate alarak, geniş bir perspektifle olayları 

değerlendirmeyi sağlayacak bir yönetim sistemi olarak tanımlanabilir 

(Fettahlıoğlu ve Demir, 2014: 183). 
 

Yönetsel Pandora’nın tanımlamasında genellikle şu ifadeler 

kullanılmaktadır; Geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde pandora 

kavramının, olumlu (iyi) ve olumsuz (kötü) unsurları içeren bir yapıya 

sahip olduğu söylenebilir. Olumsuz durumları ortadan kaldırmak için 

de olumlu yönlere ağırlık vermek gerekmektedir. Teoride varsayım 

şeklinde yer edinmiş yöntem ve kuramlar, uygulama aşamasındaki 

gerçekliklerle bağdaşmayabilmektedir. Bu durum, özellikle akademik 

çevrelerde ve sanayi işletmelerinde sürekli olarak ifade edilmesine 

rağmen, söz konusu durumu açıklayıcı bir tanımlama literatür 

kaynaklarında daha önce yer almamaktadır. Yönetsel Pandora 

sisteminde olumlu (istenilen) durumlar işletmede sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğü elde edebilecektir. Yönetsel Pandora farklı 

modellerin bir arada ele alınabileceği karma bir sistem ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle Yönetsel Pandora, şu ana kadar geliştirilmiş 



 

 
 43 

tüm yönetim modellerinde, uygulama alanı bulabilecek bir model 

olarak düşünülmektedir (Fettahlıoğlu ve Demir, 2014: 183). 
 

2.3.2. Litaratürde Yönetsel Pandora’nın Kullanımı  
 

Günümüzde işletmeler teorik olarak belirledikleri yönetim 

yaklaşımlarının olumsuz yönlerini elimine etmeyi denemek yerine, 

mevcut olan yaklaşımı terk etmeyi ya da sadece teorik olarak 

benimsemiş görünmeyi tercih etmektedir. Yönetsel Pandora sistemine 

göre işletmelerin benimsemiş oldukları yönetim anlayışlarından 

hangisi olursa olsun mutlaka olumsuz yönleri olacaktır. Burada 

yapılması gereken şey olumlu yönlerin devam ettirilip olumsuz 

yönlerin ortadan kaldırılması ya da sadece olumlu yönlere 

odaklanarak olumsuzlukların bastırılması uygun bir davranış olacaktır 

(Fettahlıoğlu ve Demir, 2014: 183). 
 

Yönetsel Pandorayı benimseyip uygulayacak olan işletmelerin, 

oluşabilecek herhangi bir aksaklığa karşı durumu tolere edebilmek 

için işletme içi ve yakın çevresinin dirayetle olumlu çözümlemeleri, 

yönetsel pandora kullanımını pozitif yönde etkiler. Tekrar eden kaos 

ortamlarında işletmelerin bu alışkanlıkları, Rekabet piyasalarında 

oluşabilecek herhangi bir sarsıntıda paradoksun can yeleği görevini 

üstleneceği söylenebiliriz. 
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2.3.3. Yönetsel Pandora’nın Dayandığı Mitolojik Olay ve 

Kahramanlar 

 

Yönetsel Pandora’nın dayandırıldığı mitolojik olay ve kahramanlar 

aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 

 
Tablo 2.3: Yönetsel Pandora ve Kahramanları 

MİTOLOJİ BİLGİSİ 

M
ed

en
iy

et
 

Yunan 

Mitolojisi 

 
Dönem Antik Yunan 

A
n

a
 K

a
h

ra
m

a
n

la
r 

Zeus 

Yunan mitolojisinde yıldırım tanrısı, tanrıların 
babası, titan ırkına mensup Kronos ve Rhea’nın 
üç oğlundan birisi. 

İapetos 

Yunan mitolojisinde Uranüs (gök) ve Gaia’nın 

(yeryüzü) oğlu olan bir titandır. Okeanos ile 
Tethys'in kızlarından biri olan Klymene ile 
evlenmiş ve bunun sonucunda Atlas, Menoitios, 
Prometheus ve Epimetheus olmak üzere 4 çocuk 
meydana getirmiştir. 

Prometheus 

Gaia'nın oğludur. İnsanların yaratıcısı ve onlara 
ateşi veren kişi olarak tanımlanan Prometheus'un 

Atlas, Menoitios, Epimetheus adında üç kardeşi 
vardır. 

Hephaistos 

Yunan  mitolojide Zeus ile Hera'nın oğlu, ya da 
Hera'nın yalnız başına doğurduğu kızı Afrodit'in 
eşi.Afrodit ile kardeştirler, Tanrılar ve 
kahramanlar için demircilik zanaatıyla uğraşarak 
silahlar ve zırhlar üreten ateşler tanrısı. 

Hermes 

Yunan mitolojisinde Zeus ve Maia'nın oğludur. 
Zeus'un habercisidir. Tanrıların en kurnazı 
sayılır, tanrıların en hızlısıdır. 
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Epimetheus 

Yunan mitolojisinde Zeus'tan ateşi çalıp insanlara 
veren Prometheus'un kardeşidir. Hesiodos'a göre, 
İapetos'la ve Klymene'nin oğlu ve Atlas, 
Menoitios ve Prometheus'un kardeşidir. 

Pandora 

Yunan mitolojisinde ilk kadın, Zeus tarafından 
insanlığı cezalandırmak için hazırlandığına 
inanılırdı. Efsaneye göre, Zeus kendinden ateşi 
çalıp insanlara veren Prometheus'un kardeşi 
Epimetheus'a balçıktan yapılmış tanrısal güzellik 
ve zekâya sahip Pandora'yı eş olarak gönderir. 

Konu Özeti Zeus’un öfkelenmesi sonucunda Prometheus ve kardeşi 
Epimetheus’u Pandora isimli bir kadının kavanozu ile 
cezalandırması ve sonucunda insanlığın da zarar görmesini içerir.  

 

Antik Yunan Döneminde Tanrılar ile Titanlar arasında uzun süren 

savaşın ardından galip çıkan Tanrılar olmuştur. Bu Hikâye de 

Tanrıların babası olarak bilenen Zeus ile Titan soyundan olan 

Prometheus’un yaşadığı olayı anlatılmaktadır. Prometheus; İapetos'la 

Okeanos kızı Klymene'nin oğludur ve Prometheus, aynı zekâsı ile 

tanrıların birçoğundan üstündür. Olayları önceden görme yetisine 

sahiptir. Zeus’un bir kadınla birleşip ondan doğacak çocuğunun 

Zeus’u tahtından edeceğini görmüştür. Bundan haberdar olan Zeus 

akıl tekelini elinde tutmakta kararlıdır. Bu dönemde Tanrılar ile 

insanlar bir arada yaşarlardı. Geleneksel olarak Tanrılara adak 

adandığı Mekone'deki kurban töreninde, Prometheus, Zeus'u 

aldatmaya çalışır. Etlerin iyi parçalarını işkembeye kemik kısımlarını 

ise ince yağ zarına sarar. Zeus bu oyuna aldanıp kemik olan kötü 

kısımları seçti ama kendisine oynanan oyunun farkına varınca 

hırsından deliye döner ve insanlardan öç almaya karar verir. Ceza 

vererek insanlığın elinden ateşi geri alır. Prometheus ateşi tekrardan 

çalarak insanlığa takdim eder (Erhat, 1996: 422; Dettore, 1967: 10). 

Bu olayla öfkesini alamayan çılgına dönen Zeus, Prometheus'u çıplak 
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bir şekilde zincirleyerek Kaf Dağı'ndaki büyük bir taşa bağlanmasını 

emreder. Buraya sürekli gelen bir akbaba tüm gün Prometheus'un 

karaciğerini parçalar ve bu işkence bu şekilde senelerce devam 

edecektir (Graves, 2010: 182; Dettore, 1967: 10). 

 

 
Resim 5: “Ateşin insalığa götürülüşü” (Friedrich Heinrich Fuger – 1811) 

 

Zeus’un öfkesi bununla da dinmemiş ve intikam almaya devam 

etmiştir. Prometheus’u cezalandıran Zeus, insanları da 

cezalandırmaya, onlara da ders vermeye karar vermiştir. Hephaistos' a 

kilden bir kadın heykeli yapmasını; Dört rüzgâra ona hayat nefesi 

vermelerini; Olympos’taki tüm tanrıçalara da bu kadını birbirinden 

güzel elbiseler ve takılarla süslemelerini emretti (Dettore, 1967: 10). 

Pandora adı verilen ve yaratılanların en güzeli olan bu kadını Zeus, 
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Hermes'in eşliğinde Epimetheus' a hediye olarak gönderdi. Ne var ki 

ağabeyi tarafından Zeus'dan gelecek hiçbir hediyeyi kesinlikle kabul 

etmemesi için uyarılan Epimetheus, karşısında böylesine tatlı, 

böylesine güzel bir kız görünce kendinden geçer kendisine sunulan bu 

hediyeyi uyarılmasına rağmen kabul eder, o kadar güzel bir yaratıkla 

ilk kez karşılaşmıştır (Graves, 2010: 182). Ağabeyinin yaşadığı 

işkenceden dehşete düşen Epimetheus, Zeus'un güzel olduğu kadar 

aptal, tembel ve başına buyruk biri olarak yarattığı bu tip kadınların 

ilki sayılan Pandora ile evlenmeye hemen razı oldu. Bundan kısa bir 

süre sonra da Pandora, Epimetheus'u daima kapalı tutması için uyarıp 

ardından hediye ettiği kavanozu; içerisinde Yaşlılık, Hastalık, 

Aptallık, Ahlaksızlık ve Hırs gibi bütün Kötülüklerin hapsolduğu 

kavanozu açtı. Bir bulutun içinde uçmaya başlayan bu dertler bir anda 

Epimetheus ve eşi Pandora'nın vücutlarını sarıp onlara her yerden 

saldırmaya başladılar. Daha sonra da dışarı çıkarak bütün insanlığa 

yayıldılar (İşler ve Günler, 1948: 105). 

 

Resim 6: Pandora’nın kutuyu açması 
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2.4. Gaia Hipotezi ve Mitolojisi 

2.4.1. Gaia Hipotezi 

 

Gaia Hipotezi, Yunan Mitolojisinde yeryüzü tanrıçası olarak bahsi 

geçen Gaia’nın, biyoloji, fizik ve felsefe litaratürüne hipotez olarak 

aktarılmış halidir.  
 

✓ Bu paradoksun ana teması 

Bu bölümde Gaia Hipotezi gibi yeni yükselen paradigmalardaki 

son gelişmeler incelenecektir. Konu hakkında yapılan 

tartışmaları postmodern söylem ve litaretürde yer alan bilim 

felsefeleri bağlamında çözümlemeye çalışılacaktır. Ayrıca, 

metodolojik açıdan, bu türden yorumların sosyal bilimler 

üzerindeki olası etkilerini tartışarak ortaya çıkacak 

multidisinipler sorunlar ele alınacaktır. 

✓ Tanımı 

Gaia kuramı, Gaia hipotezi veya Gaia prensibi, Dünyada ki 

biyosfer ve yerkürenin fiziksel bileşenleri gösterilen atmosferin, 

kriyosferin (buz katmanları, hidrosferin(su) ve litosferin, karışık 

bir etkileşim sistemi üzerinde bir araya gelerek bir tüm parçayı 

oluşturduğunu ileri atan ekolojik bir teori veya hipotezdir. Bu 

hipotezde, yerküredeki iklimsel ve biyojeokimyasal şartların ve 

zamanların bu karşılıklı iç içe sistemi çerçevesinde benzer yönde 

gelişim ve değişime eğilimi içinde oldukları gözlemlenmiştir. 

Hipotez en başında James Lovelock tarafından yeryüzünü konu 

edinen bir geri beslenme kuramı olarak ortaya çıkarılmıştır 

(Lovelock, 2001: 1).  Lovelock'un kuramı için kendisinin 
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öngördüğü adlandırma Yunan mitolojisi'nde yerküreyi simge 

eden tanrıça Gaia'ya benzetilmektedir. Yaklaşım sıklıkla, 

yeryüzünün bir tek organizmaya benzer görüntüsü / davrandığı 

(olduğu değil) olarak görülmektedir (Gaia, 09.08.2019, 

https://www.wikiwand.com/tr/Gaia_hipotezi). 

 

Gaia hipotezinin tanımlamasında genellikle şu ifadeler 

kullanılmaktadır; Gaia hipotezi ekolojik iktisadın temel araştırma 

alanlarından biridir. Yerkürenin tek bir canlı organizma olduğunu 

işaret eden teoriye adını veren, teori çerçevesinde “yaşayan şeyler” 

iklimi hayat için en uygun hale dönüştürmek amacıyla birlikte hareket 

ederler (Whitfield, 2005: 905). Lovelock (1979) tarafından öne 

sürülen Gaia teorisine göre yerküre holistik olarak 

değerlendirilmelidir. Yerkürenin, durağan durumu devam ettirerek 

metabolik kararlılığı sürdürmek yönündeki kendini düzenleme eğilimi 

homeostaz olarak adlandırılmaktadır.  
 

Yerküre, gezegenin biyolojik ve fiziksel süreçleri arasındaki maksatlı 

etkileşimlerden evrilerek yaşayan bir süper organizmadır (Stead ve 

Stead, 1994: 17). Bu süper organizma, yaşam için gerekli 

biyojeokimyasal koşulları korumak için dönüşen bütünleşik ve 

karmaşık bir sistemdir.  Gaia teorisi çerçevesinde yaşamın devamı için 

gerekli olan ekolojik dengenin kökeni türlerin çeşitliliğinde 

yatmaktadır (Pillath, 2011: 160). 
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2.4.2. Litaratürde Gaia Hipotezi’nin Kullanımı 
 

Karmaşıklığın bilimi bağlamında ele aldığımız Gaia Hipotezi, son 

zamanlarda yükseliş gösteren bir paradigmadır ve bu paradigmanın 

metafizik arka planını analizi güçlü bir modernist eğilimin varlığına 

işaret etmektedir. Bezeri eğilim postmodern tartışmalarda görülen 

akımlarda da mevcuttur; bu durum modern kurumlar ve zihin 

yapısının egemen olduğu dünya dikkate alındığında anlaşılır bir 

olgudur (Arslan, 2006: 207). 

 

Özdeki enerji ve kaynakların döngüsel değişimi, bileşenlerin 

işbirliğinin bir çıktısıdır. Bileşenler arasındaki rekabetin çevre 

üzerindeki etkisi sistemin işleyişini belirlemektedir. Bu nedenle 

sürdürülebilir bir küresel ekonomi için Gaia ile uyum içerisinde 

hareket eden simbiyotik ağların varlığı kritik önem taşımaktadır. 

Global ekonomi; reklam, pazarlama, üretim, finansal işlemler, eğitim 

ve benzeri pek çok unsuru içeren iletişim ağları tarafından sürekli 

yeniden üretilmekte ve örgütlenmektedir. Ağlar arasındaki ilişki 

farklılaştıkça süreç de evirilmektedir. Eğer ilişki ağları, çevreyi ve 

işbirliğini olumsuz etkileyen rekabetçi bir yapıya bürünürse yaşayan 

sistem olumsuz etkilenmekte ve sürdürülebilir ekonomik yapı zarar 

görmektedir (Litfın, 2005: 502-517). 

 

2.4.3. Gaia Hipotezi’nin Dayandığı Mitolojik Olay ve 
Kahramanlar 

 

Gaia Hipotezi’nin dayandırıldığı mitolojik olay ve kahramanlar 

aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 
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Tablo 2.4: Gaia Hipotezi ve Kahramanları 
MİTOLOJİ BİLGİSİ 

M
ed

en
iy

et
 

Y
u
n
an

 M
it

o
lo

ji
si

 

 
Dönem Antik Yunan 

A
n

a
 K

a
h

ra
m

a
n

la
r 

Khaos 

Khaos, Yunan mitolojisinde ilk tanrı olan Khaos, 
Düzen'den ya da öteki adıyla Evren'den önce 
gelmiştir. Platon'un Timaios diyaloğunda ele aldığı 
şekliyle, Khaos'u yaratan ve babası olan İlk Tanrı 
Kronos, var olan şeyleri düzene koymuş, onlara 
biçim vermiş, ama onları yaratmamıştır. Yunan 
mitolojisinde Miken Kralı, Sparta Kralı Menelaos'un 
büyük kardeşi, orduları Truva (Troya) savaşına 
götüren kumandan. Atreus ve Aerope'nin oğludur. 

Gaia 

Gaia veya Gaea, Yunan mitolojisinde yeryüzünü 
simgeleyen, arzın tecessümü (cisimleşmiş hâli) olan 
tanrıçadır. 

Ourea 

Yunan mitolojisinde, Ourea, ilk tanrılardan dağları 
simgeleyendir. Gaia'nın çocuğu olan Ourea'nın 
mitolojide sıkça ismi geçmez. 

Pontus 
Antik Yunanca " deniz " anlamına gelmesi ettik 
Yunan mitolojisinde Gaia 'nın oğlunun adıdır. 

 

Uranüs 

Gaia’nın oğlu olmakta, aynı zamanda Gaia’nın 
kocası olmakta, ilk göklerin tanrısıdır. Gaia ve onun 
birleşmesinden, Titanlar, Hekatonkheir'ler ve 
Kyklop'lar oluşmuştur. Ancak Uranüs, bütün bu 
çocukları yeryüzünün karnında saklanmaya zorladığı 
için, bu yükü taşımakta zorlanan ve kızan Gaia, 
oğullarından Kronos'a bir tırpan verip tanrının önce 
cinsel organlarını kesmiştir. Akan meni ile Gaia 
hamile kalmış ve Afrodit doğmuştur. Zeus'un dedesi, 
Titanlar, Hekatonkheir'ler ve Kyklop'ların babasıdır. 
Kaderi ondan sonra başa gelen her tanrıyla aynıdır.  
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Erebus 

Yunan mitolojisindeki ilk tanrılardan biridir. 
Kaos'un ürettiği tanrı, karanlığın temsilcisidir. Gaia 
ile Nyks'in kardeşi olan Erebus, Gaia'yla Aether'in, 
Nyks'la ise Hemera, Moros, Kharon, Eros ve 

Keres'in babasıdır. Sonraki dönemde ortaya çıkan 
efsanelerde Erebus çoğu zaman Hades'in bir 
bölümü olarak tasvir edilmiştir. Erebus'u yer altı 
dünyasında ruhların ölür ölmez geçtikleri bölüm 
olarak tasvir eder. Yer altı dünyasının diğer kısmını 
ise titanların da hapsedildiği Tartarus olarak tasvir 

ederlerdi. Hemera Erebus'un kızıdır. Babasının tam 
tersi olarak iyiliği ve aydınlığı temsil eder. 

 

Aether 

Aether, Yunan mitolojisinde ilk tanrılardandır. 
Genellikle 'yüksek gökyüzü', uzay ve cennetin 
tanrısı olarak düşünülmüştür. 
Hesiodos'a göre Aether, Erebus ile Nyks'in 
çocuklarıdır. Hygnius Pref ise onu Kaos'un çocuğu 
yapmıştır diğer bilgilere göre ise Erebus ile 
Gaia'nın oğlu, Gaia'nın kocası ve Uranos'ün 
babasıdır. 

 

Hekatonkheirler 

Gaia ve Uranos'un elli başlı, yüz kollu oğulları olan 
Kottos, Briareus ve Gyesdir. ('öfke', 'güç', 'dehşet') 
anlamlarına gelir. 

 

Kyklop 

Yunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek 
gözleri bulunan devler. Uranüs ve Gaia'nın yani 
Gök ve Toprağın çocuklarıdır. 

 

Tartarus 

Yunan mitolojisinde, hem bir tanrı hem de 
yeraltında bir yer adıdır. Ünlü şair Hesiodos'a göre 
ağır bir demirin cennetten dünyaya düşmesi dokuz 
gün almaktadır. Şaire göre, bir dokuz gün daha 
sonra ölüler diyarının en altında, Hades'in bile en 
uzağında yer alan Tartarus’a ulaşılır. 

 

Kronos 

Yunan mitolojisinde bir Titan. Kronos Gaia ve 

Uranosun çocuğudur 1. Nesil olimposluların 
babasıdır Zeus Poseidon ve Hades tarafından 
yenilgiye uğratılmıştır. 

Konu 

Özeti 
Yer kürenin tek bir canlı organizma olduğunu işaret eden Gaia 
Hipotezi çerçevesinde yaşayan her şeyin hayat için en uygun hale 
dönüştürmek amacı ile birlikte hareket edeceği varsayımına dayanır. 

 

Zaman kavramının başlangıcında evren uçsuz bucaksız bir boşluktan 

ibaretti bu boşluğa Khaos deniliyordu. Derken bu boşlukta bir dişi 

tanrı ortaya çıktı. Dişi tanrının adı Gaia yani topraktı. Gaia, bütün öbür 
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tanrıların ortaya çıkmasını sağlayan kaynak olmuştur. Gerçekten de 

çok geçmeden Eros, yani aşk tanrısı belirmiştir. Öte yandan Gaia, 

yıldızlı gökyüzünü yani Uranos’u ve denizi yani Pontus’u yaratmıştır. 

Daha sonra da Uranos’u kendisine koca seçmiştir. Gaia ve Uranos’tan 

da çeşitli yaratıklar doğmuştur. (Dettore, 1967: 1). Lakin Uranos kendi 

evlatları olan titanları doğdukları anda Gaia'nın bağrına 

defnetmektedir. (çocukları olan Hekatonkheir ve Kykloplar'ı 

Tartarus'a sürgün etmektedir fakat diğer tanrılar durumu kabul 

etmeyip onları kurtarmaktadır. Zamanla bu ağırlığa katlanamayan 

Gaia, Uranos'tan olan çocuğu Kronos ile işbirliği yaparak Uranos'e 

karşı bir zafer kazandı ve çocuklarını hürriyetine kavuşturdu. 

Sonrasında Kronos da öz oğlunu Zeus tarafından Tartarus'a 

gönderilerek benzer kaderi paylaşacaktı (Gaia, 17.07.2019, 

https://www.wikiwand.com/tr/Gaia_(mitoloji)). 

 

2.5. Theseus’un Gemisi Paradoksu ve Mitolojisi 

2.5.1 Theseus’un Gemisi Paradoksu 

 

Theseus’un Gemisi Paradoksu, Yunan Mitolojisinde bahsi geçen 

mitolojik bir olayın, işletme litaratürüne paradoks olarak aktarılmış 

halidir.  

 

✓ Bu paradoksun Ana Teması 

Theseus’un Gemisi yıllar geçtikçe geminin tahtaları çürüdükçe 

yeni parçalar ile değiştirildi. Ne var ki, bir gün geminin herhangi 

bir yerinde değişmeyen parçası kalmaz oldu. Bu durumda gemi 

hala Theseus'un gemisi olarak kabul edilir mi, yoksa artık o 
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başka bir kişiye ait gemi haline mi gelmiştir? Gemi, antik Yunan 

filozofları içinde bir tartışma konusu olmuştur. Theseus'un 

gemisi, filozofları eski çağdan bu yana uğraştıran bir konudur. 

Paradoksun ortak noktası olmasa da çözümlemeler için farklı 

öneriler ortaya sunulmuştur (Theseus, 07.08.2019, 

https://www.wikiwand. com/tr/Theseus%27un_gemisi). 

 

✓ Tanımı 

Theseus’un Gemisi Pardoksu’nun litaratüre geçmiş net bir 

tanımı bulunmamak ile birlikte, genel olarak bir ikilem olarak 

açıklanmaktır. İkilem, çift önerme anlamına gelir. Bir ikilem iki 

değişkene sahip bir sorun olarak tanımlanır, Her ikisini de 

çözüm olarak önermek için tercih edilen olası sonuçları kapsar. 

Theseus’un Gemisi Paradoksu maddesel ve felsefi açıdan 

Heraklitos, Aristotales gibi filozoflar tarafından tartışma konusu 

olmuştur. 
 

Theseus’un Gemisi Pardoksu’nun tanımlamasında genellikle şu 

ifadeler kullanılmaktadır; Aristotales; bir objenin netliğini şekilsel 

sebep tanımlar, buna bağlı olarak Theseus'un gemisi, herzaman gemi 

olarak kalmış ve değişmemiştir, aksi halde şekli değişmemiştir. 

Aristo'nun öbür bir nedeni sonuncu neden yahut maksattır. Theseus'un 

gemisinin parçaları değişim gösterse de maksadı (Theseus'u taşımak) 

değişmemiştir, hâlen o gemidir. Sonuncu olarak etkin sebep bir şeyin 

kimin muhatabı ve nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Mesela, bir geminin ne 

tür ustalarla, ne tür aletlerle inşa edildiğini. Theseus'un gemisini ilk 

inşa eden ustalar ve onların aletleri, gemiyi tamirlerle birebir aynı 
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olduğu için, bu sebep açısından da gemi değişmemiştir. Heraklitos; 

nesneler sürekli değişebilir. Bu sebeple yukarıdaki tartışılan tez bir 

paradoks kabul edilmez, Theseus'un gemisi Atina'ya adım attığı günün 

ertesinde Theseus’a ait bir gemi olmaktan çok başka bir gemi 

olmuştur. Aristotales'e göre bir varlığı anlamaya dört neden vardır. 

Sembolsel neden veya şekil, bir nesnenin görünüşü, dizaynıdır. 

Maddesel sebep, maddesidir (Theseus, 07.08.2019, 

https://www.wikiwand.com/tr/Theseus%27un_gemisi). 

 

2.5.2. Litaratürde Theseus’un Gemisi Paradoksu Kullanımı 
 

Theseus’un gemisi paradoksu şu şekilde açıklanabilir: Atinalı 

kahraman Theseus’un, yıllar geçtikçe yıpranan ve yıpranan kısımlarını 

sürekli olarak onardığı bir gemisi vardı. Eski tahtaları, halatları, 

yelkenleri vb. tüm parçalarını yeni parçalarla değiştirmişti. Tüm bu 

süreç sonucunda Theseus’un gemisi, tamamen yeni parçalarla 

donatılmış ve yepyeni olmuştu. Buradaki paradoksal düşünce tüm bu 

değişimlerden sonra, bu geminin aynı gemi olduğu söylenebilir mi? 

sorusuyla ortaya çıkmaktadır (Durmaz, 2014: 58).  

Bu paradoks sınırları birbirinden ayırmak konusunda bir soru ortaya 

koymaktadır. Aslında Theseus’un gemisi ne zaman aynı gemi 

olmaktan çıkmıştır? Genelde insanlar daha çok, kolay fark edilen 

değişimlerle ilgililerdir. Ancak Sokrates, ufak değişimlerle, hatta en 

dikkat edilmeyen değişimlerle ilgilenmiştir (Cave, 2009: 71). Özdeşlik 

ve kimlik sorununu ortaya koyan bu paradoks gibi felsefi birçok 

problemi tartışabilmek için paradokslar gerekli olmuştur. Böylece 
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basit gibi görünen hatta çoğu zaman görünür olmayan, değişim gibi 

bir kavramdan mantıktaki en önemli prensibi ilgilendiren önemli 

sonuçlara ulaşılabilmektedir (Durmaz, 2014: 58).  

 

2.5.3. Theseus’un Gemisi Paradoksu’nun Dayandığı 
Mitolojik Olay ve Kahramanlar 

 

Theseus’un Gemisi Paradoksu’nun dayandırıldığı mitolojik olay ve 

kahramanlar aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 

Tablo 2.5.Theseus’un Gemisi Paradoksu ve Kahramanları 

M
ed

en
iy

et
 

Yunan Mitolojisi 

 
Dönem Antik Yunan 

Yer Girit Adası (Yunanistan) 
Atina Yunanistan’da Şehir 

A
n

a
 K

a
h

ra
m

a
n

la
r 

Minos 

Yunan mitinde Zeus ile Europa'nın oğlu ve sertliği ve 
adalete saygısıyla ünlü Girit monarşisinin efsane 
kralıdır. 

Theseus 

Atina'nın efsanevi kralıdır. Annesinin Ethra, 
babasının Egeus veya Poseidon olduğu 
söylenir.Theseus, İyonyanın baş kahramanıdır. 

Egeus 

Aegeus, Atina kralı Theseus'un babasıdır. Theseus, 
Minotor'a karşı kazandığı zaferden dönerken beyaz 
yelken çekmediği için Aegeus oğlunun yenildiğini 
zannederek kendini denize atmıştır. Aegeus'un 
kendine attığı denize o günden sonra Ege adı 
verildiği rivayet edilir. 

Poseidon Yunan mitolojisi'nde denizler, depremler ve atlar 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunan_mitolojisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Europa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Girit
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tanrısı. Kronos ile Rheia'nın oğlu. Zeus ve Hades'in 
kardeşi. Roma mitolojisi`nde Neptün (Neptunus) 
olarak bilinir. 

Afrodit 

Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Roma 
mitolojisindeki ismi Venüs, Etrüsk mitolojisindeki 
ismi Turan'dır. Gigantlar arasındaki karşıtı 
Periboia'dır. 

Periboia 

Oedipus'i, çocukları olmayan Corinth kralı Polybos 
ve kraliçe Merope'ye (veya Periboea) armağan eder. 
Polybos ve Merope, Oedipus'u kendi öz çocukları 
gibi sever. 

Ariadne 

Yunan mitolojisinde, Zeus ve Europa'nın oğlu Girit 
Kralı Minos ve Güneş-Titan Helios'un kızı Kraliçe 
Pasiphae'nin kızıdır. 

Minotauros 

Yunan mitolojisinde yarı insan-yarı boğa yaratık. 
Özgün sözcük Minotor'dur ve Yunanca "Minos’un 
Boğası" anlamına gelir. 

Konu 

Özeti 
Theseus Gemisi ile Girit Adalarına hareket eder, Minotauros’u öldürür 
ve Atina’da kahraman ilan edilir, Theseus’un Gemisi yıllar geçtikçe eskir 
ve sürekli parçaları değişir. Bir gün geminin değiştirilmedik hiçbir 
parçası kalmaz. 

 

Theseus, Dor ırkının yüce savaşçısı Herakles'in örneklendirmesi 

üzerine Atina'da söylentilerle doğmuş bir kişidir, efsanesi ise Herakles 

efsanesinin nakışları ile bir araya getirilmiş, bu kuramlara Atina'nın 

ilkelerini yansıtan bireysel ve toplumsal birkaç temalar eklenmiştir. 

Öte yandan Atinalılar Theseus'u destansı değil de tarihi birey olarak 

sayarlardı. "Theseus'suz hiçbir nesne yoktur" Atina'da kalıplaşmış bir 

durum olmuştu (Erhat, 2007: 72). 
 

Theseus, Atina’nın tüm Eskiçağ savaşçıları içinde kendisine en çok 

saygı edilen savaşçılardandır ve hepsi içinde en popüler olanıydı. 

Onun başarıları parmakla sayılmayacak kadar sanat yapıtında işlendi 

ve anlatıldı ya da bir hayli yazar tarafından Theseus’a göndermede 

bulunulmuştur (Mutlu, 2011: 57). 
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Theseus bir savaşçıydı ve kahramanlığına müsait olarak yaptığı 

davranış göstergecilikti. Theseus, babasının simgelerine layık olmayı 

ve büyük bir zafer elde etmek için atasının ve anavatanının duyurması 

görevini edindi. Görüleceği gibi, kimi eski âlimler gerçekten de onun 

ismini bu tanınmaya kadar incelemeye devam ettiler (Straus, 2002: 

122). 

 

Bütün hazırlıkların tamamlanmasının ardından Theseus ve ardındaki 

Mounykhion (Nisan’ın) altıncı gününde Girit’e yol almak için 

Atina’dan ayrıldı. O topraklarda yaşayanlar o gün bugündür 

Mounykhion (Nisan’ın) altısında Apollon Tapınağı’na bakire henüz 

daha yaşları küçük kızlar göndererek, tanrının öfkesini dizginlemeye 

çalışmışlardır. Çünkü Theseus yola çıkma kararı almadan önce 

Apollon’un Tapınağı’na çıkıp ondan yardım talebinde bulunmamıştır. 

Buna sinirlenen tanrı, Theseus yola çıktıktan kısa bir süre sonra o 

güçlü ve şiddetli bir fırtına çıkardı ki, Theseus ve gemisinde 

bulunanlar kendilerini kurtarmak için Delphoi’ye yaraşmak zorunda 

kaldı. Bu yaşadıkları olayın Apollon’un kendilerine uyguladığı bir 

gazap olduğunu anladıktan sonra da, tanrıya kurbanlar adadı (Graves, 

2012: 460; Grote, 1871: 222). 

 

Aşkın ve sevginin Tanrıçası, Theseus’un yaptığı sefer boyunca 

gerçekten de onun yanındaydı. Aphrodite, yalnız şiddetli fırtınalı 

zamanlarda gemi kaptanına rehberlik yapmakla kalmamış, adak olarak 

seçilen genç kızlar içinden Periboia ve Phereboia’nın genç erkeğe âşık 

olmasında da yardımcı olmuştur. Lakin Aphrodite, Theseus’a asıl 
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iyiliği Minos’un kızı Ariadne’yi Theseus’a karşı etkilenmişini 

sağlayarak göstermişti (Da Vinci, 1995:12; Welvaert, 2005: 15). 

Theseus, Atinalı dostları ile birlikte Minotauros’un “saray”ı 

Labyrinthososa hapsedildi. Ariadne’nin göndermiş olduğı yün iplik 

yumağıyla kapıdan içeri girdi. İpliğin ucunu kapının diğer tarafına 

bağladıktan sonra ipliği açarak karışık güzargahlardan ilerlediler. Bir 

zaman ilerledikten sonra Theseus, yatmakta olan Minotauros’u gördü 

ve Theseus’un elinde hiçbir silah yoktu. Theseus yumrukları ile 

Minotauros’u öldürdü (Graves, 2012:461; Welvaert, 2005: 17).  

 

Theseus, karışık bir yolu aşmada, Minotaurosla denk geldiği, savaştığı 

ve onu yendikten sonra merkeze doğru devam etmede başarılı 

olmuştur. Minotauros’u neyle öldürdüğü ona karşı nasıl zafer 

kazandığı tartışmalıdır. Kimi basımlarda bıçakla yaptığını, kimileri ise 

çıplak elleriyle ya da tunç topuz ile olduğunu anlatmaktadır. (Drapes, 

1998: 54). Theseus yaratığı öldürdükten sonra dostlarıyla beraber yün 

ipliği takip ederek kapıya vardı. Orada beklemekte olan Ariadne, hiç 

zaman kaybetmeden tutsakların limana tedbirli ulaşabilmesi için 

onlara öncülük etti. Bütün bu olaylar yaşanırken Theseus’un Atina’da 

tercih ettiği ve kadın kılığına girerek kadın esirlerle beraber 

hapsedilen iki kahraman savaşçı da girişteki nöbetçileri öldürmüş ve 

beş genç kadını oradan güvenli şekilde çıkışını sağlamıştı. Nausithoos 

ile Phaiaks da gemiyi Theseus’un onları yönlendirdiği şekilde yerde 

hazırda bekletiyorlardı. Rehinelerin hepsi gemiye binmelerinin 

ardından Theseus Giritliler’in onları takip etmesini önlemek için 

limandaki düşman donanmalarının birçoğunda delikler açarak takip 
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etmemelerini sağladı. Oysaki bunu yaparken muhafızların durumu 

idrak etmesi üzerine askerler hızlıca limana gelerek onun çevresini 

sarmışlardı. Minotauros ile çıkan savaşta galip gelen Theseus ve 

dostları için Giritli askerleri yenmek çok da zor olmadı. Gemide ki bir 

tane bile yolcusunu kaybetmeden yeniden Atina’ya doğru hareket etti 

(Graves, 2012:461-462; Grote, 1851: 193). 

 

2.6. Cassandra Sendromu ve Mitolojisi 

2.6.1. Cassandra Sendromu 

 

Cassandra Paradoksu, Yunan Mitolojisinde bahsi geçen mitolojik bir 

olayın, işletme litaratürüne paradoks olarak aktarılmış halidir.  
 

✓ Bu paradoksun ana teması 
Bu Sendrom kişinin gelecekle ilgili öngörülere sahip 

olması, ancak bunu kimseye kabul ettirememesi durumunu 

tanımlamaktadır. Bu sendrom, insanların kaçınılmaz sonu 

kabul etmemesi veya inkar etmesinden kaynaklanmak-

tadır. Gelecekle ilgili öngörülerde bulunan kişi, ne 

olacağını bilmek, ancak ne yapılması gerektiğini 

bilememek nedeniyle ikilem içindedir. Ve bu durum, 

kişinin ruh durumunun olumsuz etkilenmesine neden 

olmaktadır (Gürel ve Muter, 2007: 549)  

✓ Tanımı 
"Geleceği görme gücüyle yıkımları önlemeye çalışan, ama 

sözünü geçiremediği için başına gelen belâlardan iki misli 

etkilenip üzülen bilicinin dramını sergiler Cassandra, 
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bugünün anlayış ve deyimine göre uzağı gören bilinçli 

insanın dramını" (Erhat, 1972: 215) temsil eder.  

Cassandra Sendromunun tanımlamasında genellikle şu ifadeler 

kullanılmaktadır; Cassandra Sendromu, ileri sürüldüğünde başkaları 

tarafından inanılmayan, sonrasında gerçekleşerek insanları şaşırtan 

kötü ve üzücü olaylar için kullanılan bir terimdir. İnsanlardaki kötü 

haber ve olayları göz ardı etme isteğini ve sonrasında gelen reddetme 

göz ardı etme eğilimini gösteren sendrom, adını mitolojideki geleceği 

görme yetisi verilen, ancak hiçbir zaman doğru söylediğine 

inanılmayan Cassandra'dan almıştır (Cassandra, 10.08.2019, 

https://www.wikiwand.com/tr/Cassandra Sendromu ). 

 

"Cassandra embriyonu oldukça hassas sezgi gücüne sahiptir ve 

yaşanan dönemi çok iyi hisseder. Bundan ötürüdür ki onun işaretlerini 

anlamak, her şeyden önce karmaşık bir şekilde içimizde ve dışımızda 

kurduğumuz kendi dünyamızı anlamak için bir vesile olabilir. Bu 

açıdan belki de Cassandra damgası gerçekleri yeniden 

değerlendirmemiz, eskiden erişemediklerimizi tahlil etmemiz için 

yüce Tanrı tarafından teşvik edici bir neden olarak ortaya atılmıştır" 

(Aytmatov, 1997: 32). 

 

2.6.2. Litaratürde Cassandra Sendromu’nun 

Kullanımı 
 

Truva tarihinin tüm olaylarını önceden gören ve elinden geldiğince 

çevresini uyarmaya çalışan Cassandra, psikoloji literatürüne 

Cassandra Kompleksi olarak geçmiştir. Cassandra Kompleksi -

https://www.wikiwand.com/tr/Cassandra
https://www.wikiwand.com/tr/Cassandra%20Sendromu
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Cassandra Complex- ya da diğer bir ifadeyle Cassandra Sendromu -

Cassandra Syndrome-; kişinin gelecekle ilgili öngörülere sahip olması, 

ancak bunu kimseye kabul ettirememesi durumunu tanımlamaktadır. 

Aiskylos’un en önemli oyunlarından biri olan ‘Agamemnon’un temel 

karakterinden biri olan Cassandra, beyazperdeye de ilham kaynağı 

olmuştur. Yönetmenliğini George Cosmatos’un üstlendiği, Sophia 

Loren ile Richard Harris’in başrollerini üstlendiği 1976 yapımı bir 

film olan The Cassandra Crossing -Cassandra Geçidi-, sinema 

tarihinin en ünlü felaket senaryolarından birine sahip olmasının yanı 

sıra bu ünlü mitin izlerini taşımaktadır (Gürel ve Muter, 2007: 549). 

Yaşamak adına çevreyi kendileştiren ve çevresiyle bütünleşen birey, 

hırslarını ve tutkularını dizginleyen ediği sürece hep daha fazlasını 

elde etmek ister. Bu istekleri yerine getirmek adına çevresine zarar 

vermekten de çekinmez. Oysa ekolojik dengenin kendine özgü 

yasaları bulunmaktadır. Bu yasaları yok sayan ve görmezden gelen 

birey, aslında kendi sonunu hazırlamaktadır. Roman kahramanı, Uzay 

Rahibi Filofey dünyaya gönderdiği mektubunda dünya düzenini 

bozanın insanoğlu olduğu noktasını irdeler. Bu noktayı ise dünyaya 

gelmek istemeyen embriyolardan hareketle aktarır: "Ben, Cassandra 

embriyosu, hiç doğmadan hiç kimseye fazla acı vermeden yok olmak 

istiyorum" (Aytmatov, 2008: 25). 

 

Kendilik değerlerini inkâr eden insanoğlu, köksüz insan olmak ya da 

kötülüklerle dolu bir dünyaya doğmamak diyalektiği içerisinde 

bilinçsiz bir gelecek içerisine sürüklenir. Bu sürükleniş süreci 

içerisinde bilinç yitim ine uğrayan insanlar çevreye karşı da 
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duyarsızlaşır. Ekolojik dengenin bozulması ile canlı varlıklar da 

tepkilerini ortaya koyarlar. "Cassandra Damgasında büyük bir hızla 

sahile yüzen balina sürüsü, uzaydan bile fark edilirken; dünyada, 

günlük kaygı ve kişisel tutkuların körleştirdiği insanlara fazlaca bir 

anlam iletemezler " (Korkmaz, 2008: 188).  

 

2.6.3. Cassandra Sendromu'nun Dayandığı Mitolojik Olay 

ve Kahramanlar 

 

Cassandra Sendromu’nun dayandırıldığı mitolojik olay ve 

kahramanlar aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 
 

Tablo 2.6: Cassandra Sendorumu ve Kahramanları 
MİTOLOJİ BİLGİSİ 

Medeniyet Yunan Mitolojisi 

Dönem Antik Yunan 

 Troya (Anatolia) 

A
n

a
 K

a
h

ra
m

a
n

la
r 

Cassandra Cassandra, Troya Kralı Priamos ve Hekabe'nin en 
güzel olduğu rivayet edilen kızıdır. Cassandra aynı 
zamanda Yunan mitolojisinin bir kahramanıdır. 
Savaşı yaşamış ve savaşta ağabeyi Hektor'u ve 
sözlülerini kaybetmiştir. 

Priamos Priamos ya da Priam, Yunan mitolojisinde Truva 

Savaşındaki yaşlı kraldır. Laomedon'un oğlu olup 
Truva şehrinin son kralıdır. Cassandra, Polyksena, 
Hektor, Paris Aleksandros, Troilos çocukları 
arasından en tanınmışlarıdır. Ülkesini çok 
sevmesiyle ünlenmiştir. Truva'ya duyduğu aşırı 
sevgi Truva'nın sonunu getirmiştir. 

Hekabe Troya kralı Priamos'un karısı, Hektor, Paris, 
Cassandra'nın annesidir. Priamos Hektor'un 

cesedini geri almak için Akhilleus'un barakasına 
gittiğinde kraliçeyi on dokuz çocuğun annesi olarak 
tanıtır. 

Paris Bugün Çanakkale ili sınırlarında yer alan antik 
Truva kralı Priamos ile Hekabe'nin oğludur ve diğer 
adı "Aleksandros"tur. Hekabe Paris'in doğumundan 
önce rüya görür; rüyasında bir alev topu doğurur ve 
bu alev topu bütün şehri sarar. 
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Helenos Priamos'la Hekabe'nin oğlu, Cassandra'nın ikiz 
kardeşi. 

Aias Aias, Locris kralı Oileus'un oğlu bir Yunan 
mitolojik kahramanıdır. Onu, "küçük" veya "Yerel" 
Aias olarak adlandırdı, onu Telamon'un oğlu Büyük 
Aias'tan ayırmak için Truva Savaşı sırasında 
Locanda birliğinin lideridir. 

Othryoneus Eski Yunan mitolojisinde ve İlyada'da, Truva 
Savaşı esnasında Truva Kralı Priam'ın "en güzel" 
kızı Cassandra'yı isteyen ve Kral'ın kabul etmesi 
üzerine savaşa katılan Truva müttefiklerinden 
biridir. İlyada'nın 13. kitabında yer alan pasajda 
belirtildiğine göre Otrioneus Kabesos'ludur. 

Agamemnon Yunan mitolojisinde Miken Kralı, Sparta Kralı 
Menelaos'un büyük kardeşi, orduları Truva (Troya) 
savaşına götüren kumandan. Atreus ve Aerope'nin 
oğludur. 

Akhilleus Yunan mitolojisinde annesi ölümlü babası tanrı 
olan yarı tanrı bir baba olan Peleus ile su tanrıçası 
olan Thetis'in oğlu olan çeyrek tanrıdır. Dünyanın 
en büyük savaşçısı kabul edilir. Yunan mitolojisinin 
en önemli kahramanlarından biridir. 

 Apollo Yunan  mitolojide güneşin, müziğin, ateşin, şiirin 
ve sanatların tanrısı, aynı zamanda kehanet yapan 
bilici tanrıdır. Apollon kâhinlik deneyimlerini 
insanlara da aktarabilmektedir. 

 Hector Truva krallarından Priam ve eşi Hecuba'nın en 

büyük oğlu, Paris'in ağabeyi, Dardanus'un 
torunuydu. Tros'un Ida dağları'nda yaşar. Tüm 
zamanların en büyük savaşlarından biri olarak 
kabul edilen Truva Savaşı'nda mücadele eden 
Truva prensidir. 

Konu Özeti Cassandra isimli kıza âşık olan Tanrı Apollon’un ona geleceği 
görme yetisini vermesi, Cassandra’nın çevresindekileri onu 
dinlememesini anlatır. 

 

Troya kralı Priamos'la karısı Hekabe'nin kızı. Cassandra, Troyalı kral 

çiftinin, Hektor ve Paris'ten sonra, en ilgi verici evladıdır. Bu genç 

kızın yürekler acısı bir kaderi, trajik bir kişiliği vardır. Birine göre, 

Cassandra'yla ikiz kardeşi Helenos bebekken, Priamos'la Hekabe 

Thymbralı Apollon şerefine, tanrının şehir dışında bulunan 

tapınağında bir şenlik düzenlemişler ve tören sonunda çocuklarını 
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tapınakta unutup gitmişler. Ertesi sabah almaya geldiklerinde korkunç 

bir manzarayla karşılaşmışlar: Cassandra'yla Helenos beşiklerinde 

uyuyorlar, ama iki yılan çevrelerini sarmış, gözlerini, kulaklarını 

yalıyordu. Bu eylemle çocukların duyuları arınmış, insanların 

göremediği, duyamadığı gerçeklerin algısına açılmış oluyordu. İkisi 

de kâhin olmuştu. Başka bir efsane Cassandra'nın biliciliğini şöyle 

açıklar: Tanrı Apollon Priamos'un güzel kızına âşık olur, kendini 

verirse ona bilicilik yetisini armağan edeceğini söyler, Cassandra 

kabul eder, ama tanrıdan yetiyi aldıktan sonra kendini vermeye 

yanaşmaz. Tanrı da öfkelenir, kızın ağzının içine tükürür, böylece 

verdiği armağanın etkisiz kalmasını sağlar: Cassandra geleceği 

görebilecek, gördüğünü de haykıracak, ama kimseyi söylediklerinin 

doğruluğuna inandıramayacaktır. Cassandra böylece Pythia ya da 

Sibylla gibi tanrıyı içine alan, tanrı gücüyle dolarak kehanette bulunan 

bir sözcü olur, Helenos ise daha çok kuşların uçuşuna ve dış işmarlara 

bakarak geleceği haber veren bir yorumcudur. Her ikisi de talihsizdir. 

Cassandra Troya tarihinin bütün olaylarını önceden görmüş ve 

söylemiştir: Paris, çocukken bırakıldığı İda dağından dönünce, bu 

delikanlının hemen öldürülmesini istemiş, sonra Yunanistan yolculuğu 

dönüşünde Helena'yı getirdiği zaman, bu kadının Troya'nın yıkımına 

yol açacağını, geri gönderilmesi gerektiğini bildirmiş. Priamos 

Hektor'un ölüsüyle Akhilleus'un barakasından çıktığında, daha 

Troya'da kimse farkına varmadan geldiğini o haber vermiş, şehrin 

yıkımına yakın, tahta at surların önüne dikildiğinde, Laokoon'un da 

yardımıyla atın içeriye alınmasını önlemeye çalışmıştı. Troya yağma 

edilirken Cassandra'nın Athena tapınağına sığındığını, orada küçük 
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Aias'ın saldırısına uğradığını anlatan bir efsane de vardır. Aias 

Cassandra'yı sarıldığı tanrıça heykelinden çekip uzaklaştırır, ama 

günah işlediği için Akha'larca taşlanmaktan zor kurtarır kendini 

(Aias). Cassandra, Agamemnon'a köle olarak verilir sonunda, ama 

bununla bilici kızın asıl çilesi başlar. Agamemnon Priamos'un kızına 

vurulur, onu kendine eş edip Mykene'deki sarayına götürür. Cassandra 

o zamana kadar kız oğlan kız kalmış, birçok talipleri çıktığı halde, 

evlenmemişti. Babası onu Othryoneus adlı bir Anadolulu yiğide 

verecekken, bu adamın savaşta ölmesiyle Cassandra bekâr kalmıştı 

(Erhat, 1996: 299).  

 

2.7. Aşil Sendromu ve Mitolojisi  

2.7.1. Aşil Sendromu 

 

Aşil Sendromu, Yunan Mitolojisinde bahsi geçen mitolojik bir 

karakter olan Aşil’in başından geçen durumun, literatüre sendrom 

olarak aktarılmış halidir. Psikoloji litaratüründe geçen bu sendrom 

işletme literatüründe de CEO hastalığı olarak yorumlanmıştır. 
 

✓ Bu paradoksun ana teması 
Aşil Sendromlu kişiler diğer insanlar tarafından çokça başarılı 

ve yetkin görülürler fakat bu kişiler kendilerini, başkalarının 

gördüğünün aksine daha zayıf görüp iç dünyalarında bu 

tezatlığın yükü altında ezilirler.  Kendi Aşil topuklarını gizlemek 

uğruna bitkin düşerler, güçsüz kalırlar ve sonunda da fazla enerji 

harcar gerginlik yaşarlar (Yılmaz 2012: 842).   Bu bağlamda 
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Aşil topuğu -Achille’s heel-, her insanın küçük ama önemli bir 

kusuru olduğunu anlatmak için kullanılan bir ifadedir. 

 

✓ Tanımı 
Aşil Sendromu, bilinen adıyla gizli başarısızlık korkusu, 

başkaları tarafından başarılı bulunan fakat kendilerine diğer 

insanlar kadar güven duymayan, daha zayıf hisseden insanların 

yaşadıkları korkuya verilen isimdir, ismini Yunan mitolojisinden 

almış olup kişinin diğer insanlar tarafından mükemmel, işinde 

yetkin olarak tanınmasına rağmen öyle düşünmediği durumlarda 

görülen hastalıktır.  (Tekin, 2018: 13). Psikoloji literatürüne, 

‘sözde yetkinlik sendromu’ olarak geçmiştir. Derin kusur ve 

yetersizlik duygusunu örtmek için ‘son derece olgun ve 

mükemmel bir kişilik’ görüntüsü yaratma çabasıdır (Aşil 

sendromu 07.08.2019, https://10layn.com/gizli-basarisizlik-

korkusu-asil-sendromu/). 

 

Aşil Sendromu’ nun tanımlamasında genellikle şu ifadeler 

kullanılmaktadır;  Bazı kişilerin yaşamlarını kendilerine ilişkin sahip 

oldukları derin kusur ve yetersizlik duygularını ödünlemek için geniş 

çaplı bir psikolojik zırh oluşturmaya adadıklarına dikkat çeken 

Clarkson, sözde yetkinlik sendromu olarak adlandırdığı bu sendromu 

nitelemek için ölümsüz görünen ve her savaşı kazanan, ancak gizli ve 

ölümcül bir hassasiyete sahip bir kahraman olan Aşil imgesinden 

yararlanmıştır (Gürel ve Muter, 2007: 542)  
 

https://10layn.com/gizli-basarisizlik-korkusu-asil-sendromu/
https://10layn.com/gizli-basarisizlik-korkusu-asil-sendromu/


 
68 MİTOLOJİDEN YÖNETİM LİTERATÜRÜNE YENİ METAFOR 

ÖNERİLERİ 

İnsanların çektikleri bu acı için kullanılan terim şiirsel/mitolojik 

olarak Aşil Sendromu olsa da onun için psikoloji alanında kullanılan 

teknik terim sözde yetkinliktir. Sözde yetkinlik, belli bir alanda 

kişinin kendi hakkındaki (düşük) değerlendirmesi ile başkalarının 

onun hakkındaki  (yüksek)  fikirleri arasındaki büyük farkı ifade eder. 

Bu açıdan, bir alanda kendimize güvenimiz ile aynı alanda 

yetkinliğimiz hakkında başkalarınca yapılan değerlendirme arasında 

bir uyumsuzluk olduğunda sözde yetkinlik söz konusu 

olmaktadır.  İç ve dış değerlendirmeler bu şekilde farklı ya da çelişkili 

olduğu zaman pek çok insan rahatsızlık ve sıkıntı yaşamaktadır 

(Clarkson 1999: 12).  

 

2.7.2. Litaratürde Aşil Sendromu’nun Kullanımı  
 

Aşil Sendromu: Yunan mitolojisinin en önemli karakterlerinden biri 

olan ve edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden İlyada’ya konu olan 

Aşil -Akhilleus -, özgür ruhlu ve savaşçı bir kahramandır. Öyle ki 

başarılarına ve başarısızlıklarına eşlik eden trajik yazgısı ile Truva 

Savaşı’na da damgasını vurmuştur (Homeros, 1996: 1). Peleus ile 

Thetis’in oğlu olan Aşil, küçüklüğünde kendisini ölümsüz kılmak 

isteyen annesi tarafından ölüler ülkesinin ırmağı Styx’e batırılmıştır. 

Tüm vücudu tıpkı zırhla kaplanmış gibi, silah geçirmez hale gelirken; 

topuğundan tutularak ırmağın sularına sokulduğu için topuğu, yara 

alabileceği zayıf noktası olarak kalmıştır. Öyle ki Aşil, Truva Savaşı 

sırasında, Paris tarafından topuğundan vurularak öldürülmüştür. İnsan 

kişiliğinin yaralanabilir ve hassas yönünü simgeleyen Aşil topuğu, 

aynı zamanda tıp literatüründe de kullanılan bir terimdir. Ortopedide 
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topuğun üst kısmındaki kas tendonu, Aşil tendonu olarak 

adlandırılmaktadır. Konuyla ilgili bir diğer tıbbi terim olan Aşil 

refleksi -Achille’s reflex- ise, nörolojide kullanılan bir terimdir ve 

ayak bileği refleksi olarak da bilinmektedir. Psikoloji literatüründe ise 

Aşil Sendromu -Achille’s Syndrome-, sözde yetkinlik sendromu 

olarak açıklanabilmektedir. “Sözde yetkinlik, belli bir alanda kişinin 

kendi hakkındaki - düşük- değerlendirmesi ile başkalarının onun 

hakkındaki -yüksek- fikirleri arasındaki büyük farkı ifade etmektedir” 

(Clarkson, 1999: 12).  

 

Genellikle başarı ve mükemmeliyetçilik baskısıyla yetiştirilen 

kişilerde görülen Aşil Sendromu (gizli başarısızlık korkusu), kişilerde 

her zaman daha iyisini yağabileceklerini düşündürür ve bu korkuya 

sahip olanlar başarma duygusunun verdiği hazzı yaşayamazlar. 

Sürekli olarak başarıya ve mükemmelliğe odaklanma ise belli bir süre 

sonra yerini hayal kırıklığı ve doyumsuzlukla bırakmakta, sürekli 

olarak başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğüyle ilgilenme 

durumunu ortaya çıkarmaktadır. Kendisine büyük hedefler koyan ve 

bu hedeflere ulaşmadığında da hayal kırıklığı yaşayan insanlar, 

kendilerini yorgun, bitkin, enerjisi tükenmiş hissederler. Ancak bu 

durum birden bire yaşanan bir durum değildir.  Yavaş yavaş gelişen, 

kişinin ruhsal dengesini bozucu, iş, aile ve sosyal yaşantıyı etkileyen 

bir durumdur. Özellikle de hizmet sektöründe çalışanlarda sıklıkla 

görülür.  Yönetici pozisyonunda olanlarda, sürekli olarak zaman 

baskısıyla yaşamsal kararlar aldıkları ve pek çok çalışanı sevk ve idare 
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ettikleri için yoğun strese maruz kaldıklarından dolayı mesleki 

tükenmişlik durumu daha fazla görülebilir (Tekin, 2018: 545). 

 

Bu durum işletmelerde yönetici konumunda olan kişilerde de 

görülebilmektedir bazı şirketlerde karizmatik liderler, kendilerinden 

son derece emin “mükemmel bir lider" havası yaratırlar. Görüntü 

böyledir ancak bu büyük gücün bile ciddi zayıflıkları olabilmektedir. 

Sözde yetkinlik sendromuna yakalanmış olabilirler. Unutulmaması 

gerekir ki, her CEO’nun bir zayıf noktası vardır. Aşil Sendromu’nun 

tanımı için, mitolojideki ölümsüz görünen ve her savaşı kazanan, 

ancak gizli ve ölümcül bir hassasiyete sahip bir kahraman olan Aşil 

imgesinden yararlanılmıştır. Aşil, savaşta yenilmezdi. Truvalılarla 

yapılan destansı savaşta Yunanlıları zafere götürmüştür. Ne var ki, 

onun bu gücünde ölümcül bir kusur vardır. (CEO hastalığı, 

07.08.2019, https://gazeteci-yazarsafakaltun.blogspot.com/2016/12/). 

 

Bir psikolog olan Petruska Clarkson “Aşil Sendromu”nun isim 

babasıdır. Clarkson, mitolojideki öyküler ve efsanelerdeki 

karakterlerle özdeşleşerek yaşamın sorunlarına ilişkin düşünmeyi ve 

gerekli dersleri çıkarmayı, yaşamın anlamını bulmak ve 

yaşamlarımıza anlam katmayı, ortaya çıkan sorunlar ve ikilemleri 

çözmeyi insani bir yol olarak görmektedir. Clarkson’a göre, Aşil 

Sendromlu kişiler diğer insanlar tarafından çokça başarılı ve yetkin 

görülürler fakat bu kişiler kendilerini, başkalarının gördüğünün aksine 

daha zayıf görüp iç dünyalarında bu tezatlığın yükü altında ezilirler 

(Tekin, 2018: 545). Bazı insanların hayatlarını kendilerinde var olan 

derin kusur ve yetersizlik duygularını baskılamak amacıyla büyük 

https://gazeteci-yazarsafakaltun.blogspot.com/2016/12/
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çaplı bir psikolojik kalkan yaratmaya adadıklarına dikkat çeken 

Clarkson, sözde yetkinlik sendromu olarak adlandırdığı bu sendromu, 

nitelemek için ölümsüz görünen ve her savaşı kazanan, ancak gizli ve 

ölümcül bir hassasiyete sahip bir mitolojik kahraman olan Aşil 

imgesinden yararlanmıştır (Gürel ve Muter 2007: 242). 

2.7.3. Aşil Sendromu’nun Dayandığı Mitolojik Olay ve 

Kahramanlar 

 

Aşil Sendromu’nun dayandırıldığı mitolojik olay ve kahramanlar 

aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 
 

Tablo 2.7: Aşil Sendorumu ve Kahramanları 

MİTOLOJİ BİLGİSİ 

Medeniyet Yunan Mitolojisi  

Dönem Antik Yunan 

 Troya (Anatolia) 

Ana 

Kahramanlar 

Aşil 
(Achille/Akhileus) 

Yunan mitolojisinde annesi ölümlü babası 
tanrı olan yarı tanrı bir baba olan Peleus ile 
su tanrıçası olan Thetis'in oğlu olan çeyrek 
tanrıdır. Dünyanın en büyük savaşçısı 
kabul edilir. Yunan mitolojisinin en 

önemli kahramanlarından biridir. 
Paris Bugün Çanakkale ili sınırlarında yer alan 

antik Truva kralı Priamos ile Hekabe'nin 
oğludur ve diğer adı "Aleksandros"tur. 
Hekabe Paris'in doğumundan önce rüya 
görür; rüyasında bir alev topu doğurur ve 
bu alev topu bütün şehri sarmştır. 

Thetis Akhilleus’un annesi olan Thetis, deniz 
ihtiyarı Nereus'la Doris'ten doğmuş elli 
Neteus kızlarının en ünlüsüdür Hera'nın 

yetiştirdiği Thetis'e tanrılardan Poseidon 
da, Zeus da gönül vermişler, ama onun 
doğuracağı oğlun babasından daha güçlü 
olacağını öğrendikten sonra güzel 
denizkızından el çekmişler ve onu bir 
ölümlüyle evlendirmeye karar vermişler. 
Koca olarak seçtikleri Peleus'a varmamak 
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için Thetis denizkızlarına özgü niteliğini 
kullanarak kılıktan kılığa geçmiş, ama 
sonunda ona varmaya razı olmuştur. 

 Apollo Yunan mitolojide güneşin, müziğin, ateşin, 
şiirin ve sanatların tanrısı, aynı zamanda 
kehanet yapan bilici 

tanrıdır. Apollon kâhinlik deneyimlerini 
insanlara da aktarabilir. 

 Helen Helen (Helene) veya Truvalı Helen, 
Menelaos'un karısıdır. Yunan mitolojisine 
göre Truva savaşına neden olan dünyanın 
en güzel kadınıdır. Çeşitli efsanelere göre 
Zeus'un fani bir kadından olan tek kızıdır. 
Sparta kraliçesi Leda ile kuğu kılığına 
girmiş tanrı Zeus'un kaçamağından doğan 
bir kızdır. Ve Truva'dan kaçabilmeyi de 
Zeus ve Aphrodite'e borçlu olduğu 
söylenmektedir. 

Konu 

Özeti 
Aşil’in annesi Thetis, oğlunun topuğundan tutarak ölümsüzlük 
nehrine daldırması ve Aşil’e atılan zehirli okun nehire temas 
etmeyen bölgesine isabet ederek ölmesini anlatır. 

 

Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından olan Aşil 

(Achille/Akhileus), Homeros’un MÖ.  720 yılında yazmış olduğu on 

altı bin dizelik İlyada Destanı’nın başkarakterlerindendir (Clarkson, 

1994: 16; Drago ve Folker 1999: 18). Efsaneye göre bir tanrıça ile bir 

faninin evliliğinden dünyaya gelen Aşil’i, annesi Thetis ölümsüzlük 

kazanması için dünyanın altında yer alan ve insanlara ölümsüzlük 

verebilecek dokuz nehirden biri olan Styx adlı nehire daldırmıştır.  Bu 

şekilde onun bedenini Thetis’in tuttuğu topuğu dışında incitilemez 

yapmıştır. Bu, onu bir Tanrı gibi ölümsüz kılmış ve fiziksel 

yaralanmaya karşı bağışıklık kazandırmıştır. Ancak Aşil’in bu süreç 

içinde suyla temas etmemiş olan topuğu Aşil’in hassas bölgesi, 

ölümcül parçası, diğerleri onun bu gizli, ölümcül kusurunu gördükleri 

takdirde onda ölümcül bir yara açabilecek yer olarak kalmıştır. Aşil, 

Truva Savaşlarında Helen’i kaçıran Paris’in (Apollo) attığı zehirli bir 
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okla tek zayıf noktası olan topuğundan vurulmuş ve aldığı yara 

ölümüne sebep olmuştur (Clarkson, 1999: 9-10). Bu bağlamda Aşil 

topuğu (Achille’s heel), her insanın küçük ama önemli bir kusuru 

olduğunu anlatmak için kullanılan insan kişiliğinin yaralanabilir ve 

hassas yönünü simgeleyen bir ifadedir (Gürel ve Muter 2007: 242).  

2.8. Farklılıkların Yönetimine İlişkin Metaforlar/Mitler 

 

Bu bölümde değişkenlerin onanması ve bu süreçte geliştirilen 

mitolojiler ve söylemlere değinilecektir. Bu söylemler ve farklılıklar 

hususunda belli zamanlardaki kuramları aktarması öneminden ve 

farklılıkların, kabul görülmesi sürecinde hangi aşamalarla 

karşılaşıldığının algılanması açısından kayda değer bir role sahiptir 

(Meriç, 2015: 78). 
 

2.8.1. Liyakat Miti  

 

Bell’in düşüncesine göre liyakat mitolojisi (myth of meritocracy), 

toplumsal kaynakların, liyakat mitolojisini hak etme seviyesine göre, 

kişilere dağıtılması olarak nitelendirilmektedir (Bell, 2012: 253). 

Liyakat Mitolojisi yeterince çalışan herkesin muvaffak olabileceğini 

öngörmekte, hayatta bulunduğumuz yerlerin, işlerimiz üzerinde 

uyguladığımız yatırım miktarının veya katkılarının birer fonksiyonu 

olarak anlaşılmaktadır. Bu mitin arkasında olan temel kuram, başarı 

için gerekli olan tek sebebin çaba olduğu, başarı olamamanın yetenek 

yoksunluğu yahut başarı için gösterilen azmin azlığı ile ilgili olduğuna 

değinilmiştir (Sürgevil, 2010: 164). Bell liyakat miti konusunda şu 

tasviri vermektedir. ABD halkında beyaz insanlar; yeterince gerekli 
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yatırım yapmayan, esnek çalışmaya müsait ve girişim ruhu olmayan 

“siyah bireylerin” beyaz bireyler kadar şöhretli ve başarılı olmaya 

müstahak olmadıklarını düşünmekte bununla beraber bu yönde 

düşünceye sahip olduklarını vurgulamaktadır. Siyah insanların beyaz 

insanlar kadar zenginlik içerisinde veya devlet nezdinde başarılı 

olmaya layık olmadıkları görüşğ, temelden birtakım yanlışlıklara 

sebep olduğu ve pek çok sorunun ana merkezi olduğunu ifadelerinde 

yer vermiştir (Bell, 2012: 50). Sürgevil’e göre bu mit, hemen hemen 

azınlıklara ve kadınlara karşı bir ihtilâl gibi kullanılmaktadır. Şundan 

dolayı kadınların ve azınlıkların toplulukta düşük basamaklarda ki 

pozisyonları, kadınların yeteneklerinin ve/veya gayretlerinin mantığa 

uygun bir uzantısı olarak gözükmektedir. Bu miti onaylayanlar, 

“hayatta başarılı olmak, yalnızca doğduğunda hali hazırda gelen 

yeteneklere ve istikrara bağlıdır” şeklinde bireyci bir düşünce ve 

inanışa sahiptirler (Sürgevil, 2010: 164).   

 

2.8.2. Renk Körlüğü İdeali Miti  
 

Örgütlerde değişkenlere karşın renkkörlüğü (myth of the colorblind) 

kuramı, Amerika’da eşitlik, ferdiyetçilik, liyakat, özümleme ve erime 

potası kavramlarıyla birbirlerine girmiş bir anlama sahiptir. Örgütlerde 

bireylerin ırk, cinsiyet, yaş ve şahsi yaşam stili ile ilgili farklılıkları ret 

eden/tanımayan çalışma strateji ve uygulamalarına renk körlüğü adı 

denmektedir (Eğinli, 2009: 129). Bu mitolojiye göre, hususi 

farklılıklar önemsiz olduğu için görmezden gelinmelidir. Bu mit 

olumlu bir mit gibi görünse de; bireysel farklılıkları, kültür ile 

azınlıkların durumlarını görmezden gelme neticesinde, azınlık grupları 
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üzerinde negatif etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu teori, farklılıklara zıt 

durmakta ve ırk konusunda polemik veya ırk konusuna temas etmek 

tabu olarak kabul edilmektedir. Bu görüş, “her birimiz aynıyız ve 

farklılıklar çok da mühim değil” mesajıyla baskın grubu kayırmakta, 

sahip oldukları avantajlı konumu güçlendirmektedir. Böylelikle, 

ırkçılık gibi konuları es geçerek, tabularla savaşmayı reddetmek gibi 

bir eğilimin doğmasına sebep olunabilmektedir (Sürgevil, 2010: 164).   
 

2.8.3. Erime Potası Miti  
 

Renkkörlüğü kuramına paralel olan erime potası (melting pot) 

mitolojisi; farklı millet, ırk, din, renk ve ülkelerden gelen insanların 

bütünleşme içinde yaşadıkları yeri ifade etmektedir. Erime Potası 

mitine göre, herkesin kendi esas künyesini bırakarak, ırk ya da renkten 

mahrum, ulusal kimlik oluşturacak biçimde “Amerikan” kimliğini 

yeğlemesini varsayılmaktadır (Sürgevil, 2010: 165). Erime potasında 

toplumdaki tüm örf ve geleneklerin, yaşama tarzlarının, kültürlerin vb. 

diğerleri ile karışması, bir başkalaşıma uğraması söz konusudur.  Bu 

durumu açıklamak için 1950’li yılların ilk çeyreğinden 1960’ların 

ortalarına kadar, ABD dünyanın başka yerlerinden buyuran insanların 

oluşturduğu bir “erime potası” olarak isimlendirirken (Gibbs, 1997: 

91), Kanada için “toplumsal mikser” tanılaması (Eğinli, 2009: 131) 

yapılmıştır.   
 

Bu zamanda ABD, erime potası yerine başka tat, renk ve desenlerden 

oluşan bir tablo veya “salata kâsesi” olarak ifade edilmektedir. Salata 

içerisinde bulunan sebzelerin işlevlerini kaybetmemesi gibi artık grup 
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içerisindeki insanların asimile edilmesi yerine, var olan farklı geçmiş, 

hüner ve bakış açılarından faydalanmasına ve farklılıkların 

birleşmesine çalışılmaktadır (Griffin ve Moorhead, 2013: 42). Benzer 

ifade ile Daft, ABD’yi önce ki zamanlarda farklı millet, köken, etnik, 

ırk ve dinlerden toplanıp bir araya gelen kişilerin birbirine benzeyerek 

kaynaştığı bir yer olarak ifade edilirken, şimdiler de farklılıkların 

harmanlanması ile yansıtıldığı bir alan haline geldiğini 

tanımlanmaktadır. Bu anlayışın neticesi olarak toplum ve örgüt 

ortamındaki her bireyin; farklı cins ve etnik özelliklere sahip olmasına 

bilâkis, aynı dine mensup, değer ve yaşam tarzlarını paylaşmaları 

coşturmaktadır (Daft, 2010: 343).   
 

Liyakat, renk körlüğü ve erime potası mitolojileri; farklılıkları ihya 

etmeyen, homojenliğe ayrıcalık gösteren ve baskın grubun kurallarını 

tanımlayan sosyal bir iklim oluşturmuştur. Toplumun küçük birimleri 

olan gruplarda çalışan bireyler; örgüte gelirken, toplumda var olan 

tarzları, inançları ve sahip oldukları tabularını da beraberlerinde 

taşımaktadırlar. Halkın içinde olanlar, genel anlamda örgütsel çalışma 

hayatına da yansımaktadır (Sürgevil, 2010: 166).  
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3. YÖNETİM LİTERATÜRÜNE YENİ METAFOR ÖNERİLERİ 

3.1. Demeter Sendromu ve Mitolojisi 

3.1.1. Demeter Sendromu 

 

Demeter Sendromu, Yunan Mitolojisinde anlatılan mitolojik bir 

hikâyenin, teorik bir anlatımla tarafımızca işletme literatürüne 

aktarılmasına yönelik geliştirilmiş bir sendorum önerisidir.  
 

✓ Bu sendromun ana teması 

Tarafımızca geliştirilmiş olan Demeter Sendromu kavramı, 

farklı koşul ve durumlar ortaya çıktığında, yönetici veya 

çalışanların iş ve yaşam dengelerinde değişim olacağı ve bu 

nedenle görevlerini yerine getirememelerini açıklayan bir 

sendromdur. 

✓ Tanımı 

Demeter Sendromu; yönetici veya iş görenlerin farklı olumsuz 

koşullar ortaya çıktığında, melenkolik bir durama düşmeleri ve 

bunun sonucunda görevlerini yapmak istememesi, verim ve 

üretici yönlerinin zayıflaması olarak tanımlanabilir. 
 

Demeter sendromunun işleyiş süreci aşağıdaki şekil 1’teki gibi 

özetlenebilir.  
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DEMETER SENDROMU 

Şekil 1. Demeter Sendromu Süreci (Evreleri) 
 

Birinci evre, kişinin elinde olmayan nedenlerden dolayı, kendi 

hayatında oldukça önem arz eden maddi (iş, statü, sağlık… vb.) ve 

manevi (aile, arkadaş, …vb.) değerleri kaybettiği evredir. 
 

İkinci evre, kişinin hayatında önemi oldukça fazla olan değerlerden 

birinin kaybolması ile birlikte ruhsal dengenin bozulduğu evredir.  
 

3.1.2. İşletme Literatüründe Demeter Sendromu’nun 

Kullanımı Önerisi 
 

İnsanların hayatında yer alan maddi ve manevi değerler, yaşamsal 

dengede oldukça önemlidir. Bu değerlerden bazılarının kaybedilmesi 

Manevi 

Değerler 
Maddi 

Değerler 

Değer Kaybı Yaşanması 
Ruhsal 

Denge 

Kaybı 

Depresif 

Davranışlar 

2. Evre 

Melankolik 

davranışlar 

Davranışsal Denge Kaybı 

Verimsizlik 

İsteksizlik 

Başarısızlık… 

 

1. Evre 
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de insanların hayata karşı bakış açılarını ve ruhsal dengelerini 

etkileyebilmektedir. Ruhsal dengenin kaybolması ise melankolik 

depresyonif davranışların ortaya çıkmasına neden olabilir. Gözle 

görülebilir şekilde bu tür davranışların ortaya çıkması ise demeter 

sendorumu ile ilişkilendirilebilir.  

Demeter sendromunun asıl odak noktası, önemli olan maddi ve 

manevi unsurların kaybedilmesi sonrasında ortaya çıkan duygu ve 

davranış değişikliklerine dayanmaktadır. 
 

Demeter sendromu, sektör fark etmeksizin her tür kademede görev 

yapan çalışanlarda görülebilecek bir sendorumdur. Hatta sosyal 

hayattan daha çok zaman geçirilen iş ortamlarında insanların ciddi 

manada gözle görülebilir davranış değişikliklerinin ortaya çıkmasının 

ardında bu sendorumun var olabileceğini söylemek de mümkündür. 

Lakin demeter sendromuna yakalanmış bireyleri yadırgamamak 

gerekir. Çünkü bu sendorum ortaya çıkması kişinin kendi elinde 

olmaksızın ortaya çıkabilmektedir.  
 

Olağan hayatta olduğu gibi iş hayatında da insanların duygu, düşünce 

ve davranış üçleminde hareket ettikleri dikkate alındığında, 

davranışsal değişikliklerin duygusal ve düşünsel etmenlerde meydana 

gelen değişimlerle ilişkilendirilmesi gereklidir. Duygusal ve düşünsel 

etmenlerde meydana gelecek olan değişim ise, insanların en çok önem 

verdiği unsurlarla ilişkilendirilebilir.  
 

Hawthorne araştırmalarından bu yana işletme literatüründe 

çalışanların verim ve performans değişimleride nelerin etkili olduğu 
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sorusu her zaman ön planda olmuş ve çözüm üretilmesi gereken 

stratejik bir etmen olarak kabul edilmiştir.  
 

İş hayatında performans ve verimliliği düşen, görevini yerine 

getirmeyen iş gören ve yöneticilerin yeniden eski performanslarına 

kavuşturulması için, onların duygusal durumunu kavramak ve çözüm 

odaklı eylem planlarına geçilmesi gerekir. Bu durumda yapılabilecek 

en önemli eylem planı ise, açık ve net bir şekilde iletişim, empatik 

davranışlar sergilemek ve ortak çözüm için çaba sarf etmek 

olabilecektir.  

 

3.1.3. Demeter Sendromu’nun Dayandığı Mitolojik Olay ve 

Kahramanlar 

 

Demeter Sendromu’nun dayandırıldığı mitolojik olay ve kahramanlar 

aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 
 

Tablo 2.1: Demeter Sendorumu ve Kahramanları 
MİTOLOJİ BİLGİSİ 

Medeniyet Yunan Mitolojisi 

Dönem Antik Yunan 

A
n

a
 K

a
h

ra
m

a
n

la
r Demeter 

Homeros destanlarında "güzel saçlı kraliçe", 
"güzel örgülü Demeter" diye anılan toprak ve 
bereket tanrıçası Demeter (adını "Ge-meter" 

toprak ana olarak açıklayanlar vardır) Hesiodos'a 
göre Kronos'la Rheia'nın kızı, ikinci tanrı 
kuşağındandır. Rheia'nın ilk kızı Hestia'dan 
hemen sonra doğmuştur. 

Persephone 

Persephone, Yunan mitolojisinde Zeus ile 

Demeter'in kızıdır. Persephone'nin asıl ismi 
Kore'dir. Hades Persephone ismini, O'nu yeraltına 
kaçırdıktan sonra vermiştir. 

Hades 

Hades (Antik Yunanca: Ἅιδης/ᾍδης), Yunan 

mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır. 
Zeus, yeryüzünün hâkimiyetini kardeşleri 
arasında paylaşırken Zeus'a gökyüzü, Poseidon'a 
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denizler ve Hades'e yeraltı düşer. O artık ölüler 
ülkesi tanrısıdır; ancak kötü değildir. 

Zeus 

Yunan mitolojisinde yıldırım tanrısı, tanrıların 
babası, titan ırkına mensup Kronos ve Rhea’nın 
üç oğlundan birisidir. 

Hermes 

Yunan mitolojisinde Zeus ve Maia'nın oğludur. 
Zeus'un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır, 
tanrıların en hızlısıdır. 

Kronos 

Yunan mitolojisinde Titan. Kronos Gaia ve 

Uranüs’ün çocuğudur 1. Nesil olimposluların 
babasıdır Zeus Poseidon ve Hades tarafından 
yenilgiye uğratılmıştır. 

 

Rhea 

Gaia ve Uranos'un kızıdır. Tanrıların anası ve 
Dağlık bölgelerin tanrıçası olarak bilinir. 
Önceleri çoğunlukla Gaia ve Kybele ile eş 
tutulurken sonradan, Olimpos Dağı'nda 
yaşamamasına rağmen, Olimpian tanrı ve 
tanrıçalarının anası sayılmıştır. 

Afrodit 
Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite, Zeus ile 
Okeanos kızı Dione'den doğmadır. 

Poseidon 

Denizlerin Hâkimidir. Kronos ile Rhea'nın ikinci 
oğulları olan Poseidon, Zeus ve Hades'in de 

kardeşidir. Üç kardeş babalarını tahttan 
indirdiklerinde Zeus, kardeşine Denizler Tanrısı 
unvanını vermiştir. 

Hestia 

Rhea ile Kronos'un kızı olan Hestia, Zeus'un en 
büyük kız kardeşidir. Olimpos'taki tanrıların en 
kibarı olarak bilinen Hestia, aile tanrıçasıdır, bu 
yüzden de günlük ev hayatında önemli bir yere 
sahiptir. Hiçbir mitolojik anlatımda yer almadığı 
gibi, Antik Yunan'da ona adanan tapınakları da 
olmamıştır. 

Hera 

Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi ve ablası olan 
tanrıçadır. Roma'da Juno olarak bilinir. Babası 
Titanlardan Kronos, annesi Rhea'dır. Olympos 
tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve 
Evlilik Kraliçesi olarak anılır. 

Konu Özeti 
Bereket tanrıçası Demeter’in Kızı Persephone’un kaçırması 
üzerine üzülmesi ve bunu doğaya yansıtmasıdır. 

 

Bu mitolojik olayı anlatabilmek için öncelikle ikinci ve üçüncü kuşak 

mitolojik tanrılardan bahsetmek gerekir. Mitolojilerde zaman tanrısı 

olarak isimlendirilen Kronos ile bereket tanrıçası olarak isimlendirilen 
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Rhea ikinci kuşak tanrılar arasında yer almaktadır. Bu iki tanrının 

evliliğinden ise üçüncü kuşak tanrılar olan Zeus, Demeter, Hera, 

Hades, Poseidon, Hestia isimli tanrılar ortaya çıkmıştır. Mitolojilerde 

anlatılan olaylara göre Zeus, 17 tanrıça ile evlilik yapmıştır. Bu 

evliliklerin hepsinden bu kısımda bahsedilmeyecektir. Bu 

evliliklerden ikiside Zeus’un kareşleri olan Demeter ve Hera ile olan 

evlilikleridir. Zeus’un Demeter ile olan evliliğinden Percephone isimli 

kızı olmuştur. Zeus’un diğer evliliklerinden olan çocuklarından biri de 

Afrodit’tir. Bu mitolojik olay şu şekilde özetlenebilir: Persephone ve 

Afrodit iki üvey kardeş olmalarına rağmen, güzelliği ile mitolojilerde 

ismi geçen Afrodit, diğer tanrılar ve titanlar arasında dikkat çeken 

Persephone’ u kıskanır: Afrodit, Persephone’dan kurtulmak için 

ölülere hükmeden yeraltı tanrısı olan Hades’i yeryüzü, doğa ve 

mevsim tanrıçası olan Demeter’in kızı Persephone’ a âşık eder. Hadesi 

Persephone’ a âşık olmuş ama kendi kardeşi olan Demeter’in bu 

evliliğe karşı çıkacağını düşünmektedir. Bu nedenle de Hades, 

Persephone’ u aramaya başlar. Kızını çok seven Demeteri kendi 

görevi olan yeryüzünü ihmal eder. Yeryüzü hiçbir şey büyümez, 

ağaçlar meyve vermez, çiçekler solar. Tüm zamanını kızını aramak 

için harcayan Demeter’in tüm aramaları sonuçsuz kalmaktadır. Ama 

bir zaman sonra Demeter, herşeyi bilen ve gören Güneş ile karşılaşır. 

Güneş, Persephone’un Hades tarafından yeraltına kaçırıldığını anlatır. 

Bunun üzerine Demeter, Zeus’a giderek kızının Hades’ in elinden geri 

alınmasını ister. Demeter’in kızını aramakla geçirdiği süre içinde 

yeryüzünü ihmal etmiş olması yüzünden, yeryüzünde hasatlar 

olmamış ve sonucunda da büyük bir kıtlık yaşanmaya başlamıştır. 
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İnsanların bu kıtlıktan dolayı sürekli şikâyet etmeleri ve yakarmaları 

yüzünden zor durumda kalan Zeus, Demeter’in talebini kabul eder. 

Zeus habercisi olan Hermes’ i, Persephone’ u annesine geri getirmesi 

için Hades’ i ikna etmek için yollar. (Hermes, Zeus’ un 17 evliliği 

içinde Maia ile evliliğinden olan oğlu tanrıların en kurnazı olarak 

bilinir). Demeter, kaçırıldığı günden beri aradığı kızına kavuşmak için 

sevinçlidir. Ama persephone her ne kadar annesini özlemişte olsa 

yeraltında geçirdiği süre zarfında Hades’in yanında olmaktan dolayı 

şikâyetçi değildir. Persephone da Hades’ e karşı sevgi beslemeye 

başlamıştır. Aykırıca yer altı dünyasında bir şeyler yiyen/tüketenlerin, 

yer altından bir daha ayrılamayacağı kuralı vardır. Persephone, 

Hades’in yanındayken Hades’in de teşvik etmesi ile yedi nar tanesi 

yemiştir. Artık istese dahi yer altı dünyasını terk etmesi mümkün 

değildir. Demeter’in isteği ve yeryüzünün kıtlık çekmeye 

başlamasından dolayı Zeus’un emri ile Persephone’ u yer altından 

almaya giden Hermes, yer altı tanrısı Hades ile bir anlaşma yapar. Bu 

anlaşmaya göre Persephone 6 ay yer altı dünyasında Hades ile birlikte, 

geri kalan 6 ay ise yeryüzünde annesi Demeter ile geçirecektir. 

Persephone yer altı dünyasında kaldığı sürede, Hades ie birlikte 

ölülerin rehberliğini yapacak, yeryüzünde kaldığı sürede ise annesi 

Demeter ile birlikte yeryüzüne hayat ve bereket getirmeye yardım 

edecektir. Bu nedenle Persephone, Yunan mitolojisinde hem ölümün 

hem de yaşamın tanrıçası olarak sınıflandırılmaktadır (Rosenberg, 

2006: 47; Grimal, 1997: 146; Graves, 2004: 98; Hamilton, 2009: 31; 

Can, 1997: 139-140; Estin-Laporte, 2008: 138; Bayladı, 2005:124; 

Hamilton, 1942: 31).      
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3.2. Prometheus Paradoksu ve Mitolojisi 

3.2.1. Prometheus Paradoksu 

 

Prometheus Paradoksu, Yunan Mitolojisinde anlatılan 

mitolojik bir hikâyenin, teorik bir anlatımla tarafımızca 
işletme literatürüne aktarılmasına yönelik geliştirilmiş bir 

paradoks önerisidir.  
 

✓ Prometheus Paradoksu’nun Ana Teması 
Prometheus paradoksunun asıl dayanağı, “ideallerin ve 

insanların yararına olan unsurların kişisel menfaatlerden daha ön 

planda olması gerektiği ile ilgilidir”. Ayrıca “toplumun 

çıkarlarını tehdit eden ve gücü elinde bulunduran kim olursa 

olsun yanlış davranışlar karşısında herkesin mücadele etmesi 

gerektiği olgusu üzerine yoğunlaşılmaktadır. Son olarak 

ideallerin gerçekleştirilmesi ve mücadele sırasında akıl 

unsurunun da ön planda olması gerektiği söylenebilir.   

✓ Prometheus Paradoksu’nun Tanımı 

Prometheus paradoksu, toplumsal menfaatleri kendi 

menfaatlerinden önde tutarak, güç sahibi olan kişilerin yaptıkları 

haksızlıklar karşısında sessiz kalmama, gerektiği şekilde 

mücadele etme gibi davranışların bütünü olarak tanımlanabilir.   
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Prometheus, yıllarca ceza çekecek olmasına rağmen yapılan 

haksızlıklar karşısında sessiz kalmamıştır. Ayrıca gücü elinde 

bulunduranların görevlerini kötüye kullanma davranışı karşısında da 

sessiz kalmamış ve idealleri uğruna onlarla mücadele etmiştir. 

Mücadelesi sırasında ise sadece kendi aklına ve inançlarına 

güvenmiştir.  
 

3.2.2. İşletme Literatüründe Prometheus Paradoksu’nun 

Kullanımı Önerisi 
 

İşletme hayatında gücü elinde bulunduran yönetici veya kişiler, sahip 

oldukları yetkileri kullanırken kişisel düşünce ve duygularını 

alacakları kararlara yansıtmamaları gerekir. Bu nedenle yöneticilerin 

alacakları kararlar üzerinde sadece akli mental yeteneklerini 

kullanmaları gerekir. 
 

Yöneticilerin elinde bulundurdukları yetki ve güç unsurunun dayanağı 

aslında makamdan kaynaklanmaktadır. Yöneticilerin makamsal güce 

kendi yetenek ve düşünsel güçlerini de ekleyerek hareket etmesi onları 

başarılı bir yönetici haline getirebilecektir.  

 

Yöneticilerin sadece tek bir çalışana dahi haksız bir şekilde davranış 

sergilemesi diğer çalışanları da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu 

nedenle kurumsal davranış tarzı dışında bir eylem ve düşünsel 

yapısından uzaklaşılmaması önemli bir olgudur.  
 

Bu unsurlar yöneticilerin dikkat etmesi gereken olgulardan bazılarını 

temsil ederken, çalışanların da yerine getirmesi gereken davranışlar 
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vardır. Elbette bu davranışlar sadece iş verimliliği ve performansı 

açısından zorunlu davranışları kapsamamaktadır.  
 

Sosyal bir varlık olan insanların, kendilerine veya başkalarına karşı 

yapılan haksızlıklar karşısında da mücadele etmeleri, bu 

mücadelelerini sürdürürken akli ve düşünsel özellikleri her zaman ön 

planda tutmaları zorunlu bir durumdur.  

 

Gerek örgüt içinde gerekse örgüt dışında haksızlık, görevi kötüye 

kullanma, kamu çıkarlarına zarar veren bir durum ile karşı karşıya 

kalan birey veya grupların Prometheus gibi mücadele etmesi insani bir 

olgudur.  

 

Prometheus Paradoksu esasında işletme literatüründe yer alan 

Whistleblowing kavramı ile benzer bir olgu olarak düşünülebilir. 

Whistleblowing, bir organizasyonda bulunan yasa-dışı ve ahlaki 

değerlere aykırı olan davranış ve hareketlerin organizasyon içerisinde 

ve/veya organizasyon dışında farklı bireylere veya kurumlara 

olumsuzluk yaratmaması için enformasyon sahibi bireyler (iş görenler 

veya paydaşlar) tarafınca sorunlara odaklanıp çözüm yetkisi ve güce 

sahip iç ve dış hakimiyete bildirilmesi olarak açıklanmaktadır (Aktan, 

2006: 1). Whistleblowing sürecini ateşleyen kişi whistleblower olarak 

tanımlanır. Whistleblower’lar, kamu faydalarını tehdit eden bir art 

niyet veya ihmalkârlığı aydınlatma düşüncesi taşıyarak, çalıştığı 

örgütte alarmı çalan bireylerdir (Bradburn, 2001: 52). Farklı bir 

tanıma göre ise whistleblower’lar, örgütlerde elinde olan görevi 

kötüye kullanma ya da güçsüz (yetersizlik) vb. örnekleri içeren 
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ihmalcilik, suiistimal veya tehditleri ortaya koyan bireylerdir (Ray, 

2006: 438). 

 

Whistleblowing ile Prometheus Paradoksu arasındaki en önemli 

farklılıklar ise aşağıdaki gibi sıralabilir.  

✓ Whistleblowing’te kişinin karşı tarafa duygusal olarak 

hissettiği kin veya nefret benzeri durumlar söz konusu 

değildir. Prometheus Paradoksu’nda ise kişinin karşı taraf 

hakkında kin ve nefret düşüncesi de söz konusudur. 

✓ Whistleblowing’te kişinin karşı tarafa zara verme isteği söz 

konusu değildir, amaç sadece kamu faydasını korumaktır. 

Prometheus Paradoksu’nda ise kamu faydası sağlanması 

yanında karşı tarafa zarar verme düşüncesi de söz konusudur. 
 

Prometheus Paradoksunun daha net anlaşılması adına paradoksun 

dayandırıldığı mitolojk olay ve kahramanların detaylı olay 

incelenmesinde fayda vardır.  
 

3.2.3. Prometheus Paradoksu’nun Dayandığı Mitolojik Olay 

ve Kahramanlar 

 

Bu kısımda Prometheus Paradoksu’nun dayandırıldığı mitolojik olay 

ve kahramanlardan bahsedilmiştir. 
 

Tablo 3.2: Prometheus Paradoksu ve Kahramanları 
MİTOLOJİ BİLGİSİ 

Medeniyet Yunan Mitolojisi 

Dönem Antik Yunan 

A
n

a
 

K
a
h

ra
m

a
n

la r Prometheus Gaia'nın oğludur. İnsanların yaratıcısı ve 
onlara ateşi veren kişi olarak 
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tanımlanan Prometheus'un Atlas, 

Menoitios, Epimetheus adında üç kardeşi 
vardır. 

Zeus Yunan mitolojisinde yıldırım tanrısı, 
tanrıların babası, titan ırkına mensup 
Kronos ve Rhea’nın üç oğlundan birisidir. 

İapetos Yunan mitolojisinde Uranüs (gök) ve 
Gaia’nın (yeryüzü) oğlu olan bir titandır. 
Okeanos ile Tethys'in kızlarından biri olan 
Klymene ile evlenmiş ve bunun sonucunda 
Atlas, Menoitios, Prometheus ve 

Epimetheus olmak üzere 4 çocuk meydana 
getirmiştir. 

  

Epimetheus Yunan mitolojisinde Zeus'tan ateşi çalıp 
insanlara veren Prometheus'un kardeşidir. 
Hesiodos'a göre, İapetos'la ve Klymene'nin 
oğlu ve Atlas, Menoitios ve Prometheus'un 
kardeşidir. 

Atlas İkinci kuşaktan bir Titan olup Titan 
Iapetos'un Okeanid Asia'dan (veya 

Klymene'den) doğma oğludur. Atlas, erkek 
kardeşi Menoitios (Menoetius) ile birlikte, 
Titanların Olymposlu tanrılara karşı açtığı 
büyük savaşa (Titanomakhia) katılmış. 
Savaşı Olymposlu tanrılar kazanınca Zeus, 
Menoitios dâhil, savaştığı Titanların 
tümünü Tartaros'a tıkmış, fakat Atlas'a daha 
farklı bir ceza vermiştir. Bu ceza uyarınca 
Atlas, dünyanın en batı ucunda 
(muhtemelen Kuzeybatı Afrika'daki Atlas 
Dağları'nda) dikilip gök kubbeyi omuzları 
üstünde taşıyacak, onu bir an olsun 
sırtından düşürmeyecektir. 

Menoitios İapetos'la Klymene'nin oğlu, Prometheus, 
Epimetheus ve Atlas'ın kardeşi Bu Titan 
öbür kardeşleri gibi gururlu ve kendini 
beğenmiştir. 

Herakles Helene kadın olarak neyse, Herakles de 
erkek olarak odur, yani Yunan ve Latin 

mythos yazarlarını sonsuzca esinleyen 
efsanelik bir kişi. Ne var ki Grek boylarının 
ve özellikle Dor'ların kahramanlık görüş ve 
anlayışlarını kişiliğinde toplayan Herakles 
bir 

çeşit ulusal kahraman olmuştur. 
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Konu Özeti Zeus’un Prometheus’a olan öfkesi sonucunda, Prometheus’u 
cezalandırması ve insanlığın bu durumdan nasibini almasını 
anlatır. 

 

Yunan mitolojisinde ismi geçen birçok tanrı vardır. Ama bunlar 

arasında en güçlü tanrılardan biri Zeus’tur. Tanrılardan önce ise, tanrı 

Titanlar (devler) adı verilen varlıklardan bahsedilmektedir. Mitolojide 

Titanlar, birinci kuşak tanrı olarak bahsedilmelerine rağmen, aslında 

tanrı değil, tanrısal güçlere sahip dev yaratıklardır. Mitolojide tanrılar 

ile titanlar arasında geçen savaşlar çokça bahsedilen konulardır.  
 

Titanlardan en zeki olanları ise, Atlas, Menoitios, Epimetheus ve 

Prometheus isimli 4 kardeş titandır. Bu nedenle Zeus, bu dört kardeş 

titanın akıllarını kullanmalarını engellemek için bunlara sürekli ağır 

görevler vermiştir. Bahsi geçen dört kardeş titan, Zeus’tan daha akıllı 

olduklarını düşündüklerinden dolayı, Zeus’u tanrı olarak kabul 

etmemektedirler. 

 

Mitolojide Prometheus, insanlardan bilgi ateşini çalan Zeus’tan bilgi 

ateşini tekrar çalarak insanlığa geri vermiştir. Bu nedenle 

Prometheus’tan bahsedilirken, zekâsı ve kurnazlığı ile ünlü 

olduğundan, hatta Tanrılara karşı insanlığın yararına çalışan bir 

kahraman olduğundan bahsedilmektedir.  
 

Prometheus Paradoksunun dayandırıldığı mitolojik olayı aşağıdaki 

gibi özetlemek mümkündür. 
 

3.2.3.1. Mekone Olayı ve Prometheus’un Bilgi Ateşini 
Çalması  
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Yunan mitolojisinde Titanlar ile tanrılar arasındaki savaşlardan çokça 

bahsedilir. Zekâ ve bilgiye sahip Titanlar ile güç ve kudrete sahip 

Olympos tanrıları arasında süregelen savaşlarda titanlar genellikle 

yenilgiye uğramıştır.  

Yunan mitolojisinde akıl gücü Zeus isimli tanrıya verilmiş bir 

yetenektir. Bu yeteneği sayesinde dünya hâkimiyetini ele geçirdiği 

düşünülür. Bunun yanında titanların en zekisi de Atlas, Menoitios, 

Epimetheus ve Prometheus isimli 4 kardeş titandır.  
 

Prometheus, Olympos Tanrılarına karşı ortaya çıkan titanların 

eylemleri sırasında tarafsız kalmış ve başkaldırmamıştır. Bunun 

nedeni ise Zeus’a yakın olmak ve onun güvenini kazanmaktır. Bu 

davranışından dolayı Zeus, Prometheus’a Olympos'daki ölümsüzlerle 

beraber yaşaması için izin vermiştir (Prometheus, 14.08.2019 

https://tr.wikipedia.org). Aslında Prometheus, Zeus ve Olympos 

Tanrılarına karşı nefret beslemektedir. Prometheus, Zeusun da 

aralarında olduğu Olympos tanrılarından intikam alabilmek için, her 

zaman insanlardan taraf olmuş ve insanlığa dayanarak Olymposlu 

tanrıların hükümranlığı yerine, insanların hâkimiyetini getirmeyi 

amaçlamaktadır.  
 

Dört titan kardeşten özellikle Prometheus, akılsal hile ve oyun 

yoluyla, Zeus’un kendilerine karşı duyduğu öfke ve zaafından 

yararlanmak istemektedir. Bu nedenle de sürekli olarak Zeus’u 

aldatmak, şüphelendirmek ve rencide etmek için çaba sarf etmektedir.  

https://tr.wikipedia.org/
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Titanları mağlup eden ve yönetimi ele geçiren tanrılar, yeni bir düzen 

oluşturmak için onur payları ve egemenlik alanlarını aralarında 

paylaşmış ama Zeus’a krallık tahtını vermişlerdi. Yeni düzende diğer 

tanrılar Zeus’un emirlerini istemeseler de yerine getirmek zorunda 

kalacaklardı. Bu duruma ilk başkaldıran Prometheus olmuştur 

(Aiskhylos, 2000: 14).  

Prometheus’un, akılsal hile yolu ile Zeus’tan aldığı intikam ve 

tanrılara karşı başkaldırışı mitolojide özetle şu şekilde anlatılmaktadır:  

Tanrılar ve ölümlü olanlar Mekone’de toplandılar. Ölümlüler 

tarafından adak edilen her kurban tanrılara pay edilerek 

gönderiliyordu. Bu arada tanrıları sevmeyen, insanların hâkimiyet 

kurmasını isteyen Prometheus, insanların karşısında Zeus’u küçük 

düşürmenin plalarını yapıyordu. Zeus adağın iyi olmayan yanı 

seçerse, aslan payı ölümlülerde kalacaktı; aksi olursa, hâkimiyet yine 

tanrıda kalacaktı. Bu yüzden Prometheus, kurban olarak sunulmuş bir 

öküzü keserek ikiye parçalamış, bir tarafa etini koymuş, üzerine 

işkembeyle kapatmış; diğer tarafa ise kemikleri koymuş, üzerine 

parlak yağla ile kapatmıştı. Prometheus, Zeus’a parçalar arasında 

birini seçmesini söylemiş ve Zeus da yağ ile kaplı olan payı seçmişti. 

Prometheus tarafından kandırıldığını ve kemik yığınını seçtiğini fark 

eden Zeus öfkelenmiş ve insanlığı cezalandırmak için insanlardan 

ateşi almıştı.  
 

İnsanlardan ateşin alınmasına dayanamayan Prometheus, Olympos’a 

çıkmış, bir kamışın içine gizlediği kıvılcımı kaçırarak, yeryüzüne 

insanlığa geri getirmişti (Erhat, 2000: 254; Aiskhylos, 2000: 10). 
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Resim 11: Prometheus’un Ateşi Çalması 
 

İnsanoğlu, Prometheus sayesinde ateşe yeniden kavuşmuş ama 

Zeus’un öfkesi çok daha fazla artmıştı. Bu nedenle de Zeus, kendini 

kandıran ve saygısızlık yapan Prometheus’u cezalandırmak istedi.  

Zeus’un emri ile Prometheus zincirlenerek kayalara bağlanır ve bir 

kartal, her gece kayalara bağlı olan Prometheus’un karaciğerini yemek 

için tanrılar tarafından görevlendirilir.  Kartal her gece Prometheus’un 

karaciğerini yedikçe, gün içinde Prometheus’un karaciğeri her gün 

http://4.bp.blogspot.com/_F_0sZF_wOfI/Rwjdp7mavcI/AAAAAAAAAEY/3a44baOb12o/s1600-h/99.gif
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iyileşecek ve bu şekilde eziyet devam edecektir (Pötscher, 1962: 

1175; Hesiodos, 1999: 103-141; Kiel, 2001: 402). 

 

 
Resim 12: Prometheus’un zincirlenmesi 
 

Bu işkence 30.000 sene devam edecekti. Ama Herakles isimli fani bir 

insan Kafkas Dağının zirvesinde olan kartalın yerini öğrendi ve kartalı 

öldürdü (Laporte, ve Estin, 2008: 129; Hançerlioglu, 2004: 58). 

Böylece Prometheus’u bu işkenceden kurtarmış oldu. Zeus ise, bu 

durumda Prometheus'un cezasının bittiğini kabul etti ve Prometheus'u 

bağışladı ve Prometheus'u yeniden ölümsüzler arasına aldı 

(Prometheus, 14.08.2019 https://tr.wikipedia.org).  
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Bu mitolojideki, Prometheus tarafından insanoğluna yeniden 

kazandırılan ateş kavramı simgesel bir olgudur. Ateş, insanların 

yaratıcı zekâsını, bilimi ve ulaştıkları uygarlığı temsil eder. Ateşe 

hâkim olmak demek simgesel olarak sanatları oluşturma, uygarlığı 

bütün alanlarda inşa edip ortaya koymak demektir (Bonnard, 2004: 

91-92). İnsanoğlunun bu sayede doğanın kurallarını anladığı ve 

kontrol altına alabildiği ifade edilir (Thomson, 2004: 342). 
 

Prometheus’un ateşi hediye etmesi sayesinde insanlık, yeraltı 

barınaklarından gün yüzüne çıkarlar. Ağaçtan, taştan ve güneş gören 

evler yapar. Yıldızların doğuşları, batmaları ilgili yeni bilgiler 

keşfeder. Rakamların bilimini keşfeder. Tüm insan düşüncelerini 

toplayan bir hafıza görevini işleyen ve aynı zamanda bilimsel 

çalışmalarda kullanılacak olan yazıyı keşfederler. Öküzü sabana 

koşturmak; evcilleştirilen atlar eğitir, metalleri işlenir. İnsan hayatını 

kurtarmaya yönelik ve onun devamı tıp bilimini kurar (Aiskhylos, 

2000: 61-63).   

 

3.3. Uranos Kompleksi ve Mitolojisi   

3.3.1. Uranos Kompleksi 

 

Uranos Kompleksi, Yunan Mitolojisinde bahsi geçen söz konusu 

tanrıların başından geçen olayların, metaforal bir anlatım tarzıyla 

tarafımızca işletme literatürüne aktarılmasına yönelik geliştirilmiş 

psikolojik bir kompleks önerisidir. 
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✓ Bu sendromun ana teması 

Tarafımızca geliştirilmiş olan Uranos Kompleksi kavramı, 

kişinin güç zehirlenmesi yaşayan yöneticilere karşı savaş içinde 

olan bir tutum sergilemesine rağmen güç kendi eline geçtiği 

zaman aynı şekilde güç zehirlenmesi yaşayarak bu gücü 

kaybetme korkusuyla her türlü haksızlığı yapmaya hazır bir 

davranış içinde olmasını açıklayan psikolojik bir komplekstir. 

✓ Tanımı 
Uranos Kompleksi, bireyin güç zehirlenmesi yaşayan 

yöneticilerle savaşarak gücü kendi tekeline aldıktan sonra zaman 

içerisinde kendisinin de güç zehirlenmesine yakalanması ve en 

yakınlarını dahi yok edebilecek bir hırsla, sahip olduğu gücü 

elinde tutmak için göstermiş olduğu olumsuz davranışlar 

bütünüdür, şeklinde tanımlanabilir. 
 

Yunan mitolojisinde ilk tanrılardan olan Uranos mitolojik tanrıların 

atasıdır ve evren egemenliği onun elindedir, kendi evlatlarının çok 

güçlü olduklarını görünce tahtını kaybetmemek adına, güç hırsıyla 

onları Tartaros (yer altı)’a hapsetmiştir. Ancak oğullarından biri olan 

zaman tanrısı Kronos babasının bu tutumuna karşı çıkarak onu hadım 

etmiş ve yönetimi eline almıştır. Kronos güç eline geçtikten sonra 

kendisi de oğulları tarafından tahttan indirilme korkusuyla ve onları 

yutarak midesine hapseder ancak oğullarından biri olan Zeus 

kurtulmayı başarır ve babası Kronos’ u devirerek baş tanrı olur.  
 

Buradan anlaşılacağı üzere Uranos Kompleksi, güç zehirlenmesi 

yaşayan lider veya yönetici konumunda bulunan kimselerin gücü 
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kaybetmemek adına göstermiş oldukları haksız tavırlar bütününe 

örnek teşkil edebilir. Uranos Kompleksi içerisinde olan yöneticiler 

daha önce güç zehirlenmesi yaşayan kişilerin haksızlıklarına göz 

yummayarak onlarla savaşırlar ancak güç ellerine geçtikten sonra 

bunu unutup gücü kaybetme korkusuyla aynı tutumlar içerine girerler 

ne var ki bu tutumlarının sonucunda Uranos ve Kronos hikâyesinde 

olduğu gibi ellerindeki gücü kaybetmeleri muhtemeldir. 
 

3.3.2. İşletme Literatüründe Uranos Kompleksi’nin 
Kullanım Önerisi 

 

Güç kavramı, Davranış Bilimlerinin uzun seneler boyunca üstünde 

fazla çalışma yapılmamış, ihmal edilmiş konularındandır. Bu durumun 

önemli bir sebebi, işletmelerin gerçek birimler olması gerektiğinin 

öngörülmesi, güç ve siyasi davranışın ise örgütlerin gerçekçi 

davranmasını engel olan faktörler olduğunu düşülmesiydi. Güç 

konusu kişilerin birbirleri üzerinde etkilemesi ile ilgili olduğundan, 

etik olmayan, kişinin işletmede negatif olmasına sebep olan, kimi 

bireylerin şahsi çıkarlarına karşın ve işletme amaçlarının kişisel 

çıkarlarına feda edilmesine sebep olan bir etken olarak 

algılanmaktadır (Erdoğan, 1997: 21). 
 

Güç, bir kişinin başka birey ya da bireylerin tavırlarını etkileme 

kapasitesidir ve bu sebep etkilenen kişi etkileyen kişinin istek ve 

talepleri doğrultusunda faaliyette bulunur (Eren, 2010: 1). Güç 

kavramı genelde başka kişilerin üzerindeki hâkimiyet olarak ortaya 

çıkmış olmasına rağmen, Follett (1924) güç konusunun kişilerle 
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beraber geliştirilmesinin mümkün olabileceğini öne atarak güce ilişkin 

farklı bir görüşü ortaya atmıştır (Coleman, 2004: 298). Weber’in 

düşüncelerine göre güç çoğu zaman zorlamayı da peşinden getirir ve 

çalışma alanları, hapishaneler gibi yerlerde sıkça rastlandığı 

görülmektedir (Bayraktaroğlu, 2000: 111). 
 

Güç ilişkileri, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Güç 

ilişkilerinin varlığından söz edebilmek için en az iki insanın 

varlığından söz etmek gerekir. Günümüze kadar gelişen tarihsel 

süreçte ve toplumsal hayatın her alanında ya güçten ya da güçle ilişkili 

kavramların hayata geçmesinden söz etmek mümkündür. İlk çağdan 

itibaren toplumsal, dinsel, politik, hukuksal düzlemde en ilkel 

gruplardan, kabilelere, şehir devletlerine, feodal düzenden, 

imparatorluklara, ulus devletlerin kurulmasına ve günümüz 

dünyasında yaşanan toplumsal ve politik olaylara kadar güç ilişkileri 

ve sonuçlarını görmek mümkündür (Çalışkur, 2016: 31). 
 

Güç isteği İnsanların hemen hemen tamamının hâkim olduğu ve fark 

etsek de etmesekte bize yön veren zaaflarımızdan biridir. Farklı kişiler 

veya toplumlar için bu değerler ve normların önem derecesi değişse 

de davranışlarımız üzerinde büyük etkiye sahip olan bir kavramdır. Bu 

hikâyede dikkat edilmesi istenen asıl konu güç kavramının 

kendisinden çok gücün yarattığı negatif etkilerdir. Gücün, onu elde 

eden bireyi sahip olduğu gücü kaybetme korkusu ve sınırsız güç 

isteğiyle bir süre sonra onları farklılaştırdığı düşünülmektedir. Gücü 

Ele geçiren insanların bedeli ne olursa olsun ona sahip olmak 

istemekten başka bir şey düşünmediği ve güce ulaşmak için her türlü 
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ahlak ve akıl dışı faaliyetler gerçekleştirmesi Uranos, Kranos ve 

Zeus’un mitolojisinde buna güçlü bir örnek olarak gösterilmektedir. 
 

İlk güç çatışması, kâinatın tahtına oturan ilk tanrı ile birlikte gündeme 

gelmiştir. Tabiat Ana Gaia, kendisine eş olsun diye yıldız ve 

gökyüzünü yani Uranos’u doğurur ve ondan pek çok çocuğa sahip 

olur. Fakat bir süre sonra Uranos oğullarının kendisi kadar güçlü 

olduğunu fark ederek tahtından indirilmekten ötürü tedirgin olur. Bu 

korku o kadar büyüktür ki çocuklarını Gaia’nın karnına tekrardan iter 

(Us, 2017: 25). 

 

Yunan mitlerin de tanrılar ile Titanların çatışması her zaman olmuştur. 

Fakat bu sürekli işlenen bir konu olarak karşımıza çıkmaz. Yaratılışın 

ardından Titanların babası olan Uranos, tahtını güvenli şekilde tutma 

adına korkunç yaratıklar olan Titanları doğduğu an yerin altına 

kapatmıştır. Fakat oğlu Kronos annesi Gaia‟nın da yardımını alarak 

bu duruma karşı çıkmıştır. İşlenen başka bir konu ise babasını yenen 

Titan Kronos da tıpkı o da babası gibi çocuklarını yok etmeye karar 

vermiştir. Olympos tanrılarından olan Kronos oğlu Zeus da babasına 

karşı çıkmıştır, Titanlarla savaşmaya başlamış ve savaşı yenerek 

bitirmiştir (Un, 2011: 55). Yine Zeus da geleceği tahmin yeteneği 

verdiği Teresias’ın iktidarının tehlikeye sokacak haberiyle dünyası 

kararır. Bütün topluluğa şüpheli gözüyle bakmaya, uygunsuz 

davranışlar ve tavırlar sergilemeye başlamıştır (Küçük, 2016: 569). 

 

Buradan da anlayacağımız üzere ilk önce babasının adaletsizliğinden 

şikâyet edip buna son vermek için babasını hadım ederek tahtına 
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yerleşen Kronos, güç eline geçtiğinde kendisi de adalet duygusunu 

kaybetmiştir. Tıpkı kendisinin babasını tahttan indirmesi gibi, kendi 

çocuklarının onu tahttan indirmesinden korkmaya başlamış ve mutlak 

gücünü kaybetmek için bütün çocuklarını yutmaya başlamıştır. Fakat 

Rheia, Zeus’ u hile ile korumuş ve saklamıştır.  
 

Zeus gizlilik içerisinde büyütülür ve yetişkinliğe erdiğinde, annesi 

Rhea’nın öğütlediği üzere babasını tahttan indirmenin yollarını 

aramaya başlar (Us, 2017: 25). Zeus’ ta büyüdüğünde babasının bu 

adaletsizliğine son vermiş ve kardeşlerini de kurtarıp Olympos 

Tanrıları dönemini başlatarak Tanrıların başına yönetici olmuştur. 

Zeus’ ta yönetime geçtikten sonra iktidarının sarsılacağından korkarak 

pek çok adaletsizlik ve haksızlıklara imza atmış, gücünü kötüye 

kullanmıştır.  
 

Ellerinde tuttukları gücü koruma ve Kâinatın Efendisi olma arzusu, 

tahta çıkan tanrıların böyle güçten düşmesine, güç isteyen tanrıların 

ise küçük düşmesine neden olmuştur (Us, 2017: 25). 

 

İşletmelerde de tıpkı mitolojik tanrılarda olduğu gibi insanlarda güç 

elde etme ve gücü elinde tutma arzusu vardır. Bu istek güç sahibi 

kişilerin adaletsiz davranışlar göstermesine sebep olabildiği 

görülmektedir. Bu olayların önüne geçmek için nelerin yapılabileceği 

hususunda kesin çözüm getireceğini düşündüğümüz bir tedbir 

bulunmamaktadır, şu nedenle herhangi bir kişinin güç sahibi olduğu 

anda elinde tuttuğu gücü koruma ve genişletme isteği insan doğasının 

kaçınılmaz bir sonucu olarak kapıldığına inanmaktayız. Güç 
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sahiplerinin, güçlerine güç katma adına gerekli olduğunda ahlak veya 

yasa dışı eylemlerden geri durmadıklarını görebiliyoruz. Güç isteği ve 

gücü kaybetmeme hırsıyla yakınlarını, arkadaşlarını hatta benliklerini 

bile gözden çıkardıklarını gözlemlenebilir. Gücün bu tehlikeli ve 

insanı etkisi altına alan doğasına karşı net sonuç verebilecek bir 

tedbirin var olup olmadığı bilinmemektedir. Bu isteği tamamen 

ortadan yok etmek mümkün olmasa da bireylerin sahip olduğu güçlere 

birtakım sınırlar getirmenin ve bir birey veya grubun mutlak iktidarı 

elinde tutmasını engellemenin bu yolda bir kazanım, bir önlem olacağı 

düşünülmektedir. Kararınca bir önlem alınmasa da bunun "mutlak 

yozlaşmayı" ardına alacağına inanılmaktadır çünkü Lord Acton'ın 

söylediği gibi: "Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır.". 

düşüncesi ile yola çıkarak örgütlerde gücün mutlak bir bireyde 

olmasının önüne geçilmesinde yarar görülmektedir. 
 

Güç kavramının günümüz işletmelerinde ehemmiyetinin 

anlaşılmasından sonra, bu kavram üzerinde birçok araştırma 

yapılmıştır. Şimdilerde elimizde, gücün ne olduğu, ne biçimde 

edinildiği, hangi tip kullanım alanlarının güç kaynaklarına ne şekilde 

olumsuzluk yarattığını, gücün hangi durumlarda yararlı, hangi 

durumlarda zararlı olduğuna ilişkin büyük ölçüde bilgi bulunmaktadır. 

Yönetici vasfında bulunan kişilere bu noktada düşen görev, bu veriyi 

kullanarak, bir taraftan güçlünün güçsüzü mağdur ettiği, kimi 

bireylerin kendilerini işletme içinde bulunduğu pozisyondan daha 

önemli göstererek fikirleri etkilediği alanlar oluşturmalarını önlemek 

ve işletme içi düzeni sağlamak, öte yandan da güç kaynakları bulmak 
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ve bunları aktif bir biçimde kullanmak şartıyla işletmenin belirlenen 

amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesini sağlamaktır 

(Erdoğan, 1997: 21). 
 

Güç kavramı, birçok tür olarak işletmede gözlemlenebilen, işletmenin 

eylem yönü üzerinde büyük tesiri bulunan bir yaklaşım olduğundan, 

gücün nedenli, ne şekilde elde edildiği, güç kavramının işlevinde 

nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi alanlar, bir işletmede faaliyet 

gören tüm bireyler için büyük önem arz etmektedir. Özellikle yönetici 

vasfındaki kişiler, gücün dengesi ve politik davranışsal konusunda 

ince ve bilinçli davranmalıdırlar. Çünkü güç kavramı, yok sayıldığı 

takdirde ortadan yok olmayacak, tam aksine, kontrol edilemeyen bir 

güç dengesi ortaya çıkacaktır, işletmenin görevlerine değil kişisel 

amaçlara hizmet edebilecektir (Erdoğan, 1997: 21). 
 

Güce itaat; güç uygulamasının yasal, meşru ve ahlaki temeli, çalışanda 

bir beklentinin varlığı, yöneticinin benimsenmiş olması, hissedilen 

zorunluluklar, korku gibi duygularla ortaya çıkarken güce başkaldırı 

ise gücün yasal, meşru, ahlaki olmaması, çalışanda bir beklentinin 

olmaması, yöneticinin kabul edilmemesi, sevilmemesi, zorunluluk, 

korku hissedilmemesi vb. durumlarda görülmektedir (Çalışkur, 2005: 

41). 

 

Bacrach ve Baratz (1962) da gücün negatif bağlamında farklı 

biçimlerde uygulandığını yani “gücün iki yüzü” olduğunu; ilk yüzün 

doğrudan ve görünebilir meydan okuma, tartışma, tehdit etme gibi 

açık davranışlar olarak ortaya çıktığını ikinci yüzün ise bir karar 
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verme sürecini engelleme veya yokuşa sürme gibi hemen fark 

edilemeyen, dolaylı davranışlarla belirdiğini belirtmişlerdir. Örgüt 

içinde bir yöneticinin, diğer yöneticinin aksi görüşleri olduğunu 

bildiği bir toplantıdan ayrı, kendi görüşlerini destekleyen bir kurul 

toplantısı düzenlemesi, aksi görüşe sahip kurulun ise başka bir toplantı 

yapması ve böylece karar verme sürecinin zorlaşması buna bir 

örnektir. Örgütlerde gücün kötüye kullanımı veya çalışma gruplarında 

ilgi uyandırmaması sorunlarıyla yüz yüze gelinmektedir. Güçlü 

yöneticiler ise kendi yargılamalarına ilişkin aşkın bir inanca sahiptir. 

Basiretli yöneticiler örgütte politika ve güç kullanımının kaçınılmaz 

olduğunu, bununla birlikte başka çalışanların fikirlerine açık olmanın 

onların örgütü daha ileriye taşımalarını sağlayacağını anlamışlardır 

(Tschirhart ve Bilefeld, 2012: 1). 

 

3.3.3. Uranos Kompleksi’nin Dayandığı Mitolojik Olay ve 
Kahramanlar 

 

Uranos Kompleksi’nin dayandırıldığı mitolojik olay ve kahramanlar 

aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 
 

Tablo 3.3: Uranos Kompleksi ve Kahramanları 
MİTOLOJİ BİLGİSİ 

Medeniyet Yunan Mitolojisi 

Dönem Antik Yunan 

A
n

a
 K

a
h

ra
m

a
n

la
r 

Uranos 

Yunan mitolojisinde, Aether ve Gaia 'nın oğlu, 
Gaia'nın kocası ve ilk tanrılardandır. Yunan tanrılarının 
atasıdır. Kozmik bir güce sahiptir. Uranüs aynı 
zamanda uzayla ilgili olarak da tavsir edilir. Gaia'nın 
oğlu olmakta, aynı zamanda Gaia'nın kocası olmakta, 
ilk göklerin tanrısıdır. 

Kronos 

Gaia ve Uranüs’ün çocuğudur. Kronos adını zaman 
anlamına gelen “khronos” sözcüğünden almaktadır. 
Gaia'nın doğurduğu son titan olmakla birlikte, zamanı 
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yarattığı ve zamanlarda seyahat ettiği söylenir. 
Kronoloji sözcüğü Kronos isminden türemiştir. 

Zeus 

Yunan pantheonunun en büyük tanrısıdır. Bütün 
tanrıların ve insanların hakanı efendisi. Her şeyden 
önce, gökyüzü tanrısıdır Zeus. Göksel olaylar ondan 
bilinir. Yıldırım tanrısı, tanrıların babası, titan ırkına 
mensup Kronos ve Rhea’nın üç oğlundan birisidir. 

Rhea 

Gaia ve Uranos'un kızıdır. Tanrıların anası ve Dağlık 
bölgelerin tanrıçası olarak bilinir. Önceleri çoğunlukla 
Gaia ve Kybele ile eş tutulurken sonradan, Olympos 
Dağı'nda yaşamamasına rağmen, Olimpiyat tanrı ve 
tanrıçalarının anası sayılmıştır. 

Gaia 

Yunan mitolojisinde yeryüzünü simgeleyen, arzın 
tecessümü (cisimleşmiş hâli) olan tanrıçadır. 
Hesiodos'a göre Gaia, Erebus ile birlikte onun 
yaratıcılığını, kendisinin kendisinde ortaya çıkmakta 
"toprak ana" dır. tüm tanrıların ve titanların annesidir. 

Afrodit 
Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite, Zeus ile Okeanos 
kızı Dione'den doğmadır. 

Konu Özeti Uranos’un tahtını kaybetme korkusuyla, kendi çocuklarını Tartaros 

(yer altı)’a hapsetmesi. Bunun üzerine oğullarından biri olan Kronos’ 
un babasının bu tutumuna karşı çıkıp onu hadım ederek yönetimi 
eline alması ancak kendisinin de babası gibi güç arzusu ile kendi 
çocuklarını yok etmek isterken oğlu Zeus tarafından mağlup 

edilmesini anlatır. 
 

Yunan Mitolojik inanışına göre evrende her şeyden önce “Khaos” 

(kaos) vardır. Khaos hiçbir şekil almamış sonsuz boşluğu ve karanlığı 

temsil eder. Evren oluşmaya başlarken Khaos’ tan ilk olarak “Gaia” 

(Toprak ana, yer) doğmuştur (Can, 1997: 6). Evren oluşmaya devam 

ederken Gaia da tek başına Uranos’ u yani Gökyüzü tanrısını meydana 

getirmiş ve daha sonra onunla birleşerek altısı erkek altısı kız olmak 

üzere on iki tane Titan, üç tane Hekatonkheir (Yüz Kollu) ve üç tane 

de Kyklop (Tepegöz) meydana getirmiş ve kâinat tanrısal varlıklarla 

dolmaya başlamıştır (Cömert, 2008: 20). Titanların doğuşuyla, 

evrende tanrısal soyun gelişimi başlamıştır (Agizza, 2001: 15).  
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Tanrıların atası olan Uranos ilk başlarda en kudretli tanrıdır ve bu 

yüzden baş tanrı konumundadır. Ancak Gaia ile birleşmelerinden 

meydana gelen Kyklopların çok güçlü olduklarını fark edince onları 

yer altının en korkunç yeri olan Tartaros’ a tutsak etmiştir. Bu durum 

karşısında annelik duyguları kabaran Gaia, çocuklarının tutsak 

olmasından rahatsız olup diğer çocukları olan Titanlardan yardım 

istemiştir. Bu çağrıya sadece en küçük oğul Kronos cevap vermiştir. 

Toprağın altında demir madeni ile uğraşan Kronos bu madenle 

kendine yaptığı bir tırpanla babası Uronos’u hadım etmiştir. Böylece 

Kronos babası Uranos’u tahtından ederek yönetimi ele almıştır 

(Cömert, 2008: 19; Hamilton, 2008: 37). Bu olay üzerine tahtından 

olan Uranos, oğlu Kronos’a “Senin bana yaptığın şeyleri evlatların da 

sana yapacak” diyerek kehanette bulunmuştur (Uranos, 12.05.2018, 

http://yunanmitolojisi.blogspot.com.tr/2007/10/yunan-mitolojisine-

greevrenin.html ). 

 

Erkek Titanların altıncısı ve son evlat olan Kronos, kardeşi Rhea 

(Yeryüzü Tanrıçası) ile birleşiminden üçüncü kuşak tanrı/ça soyu 

meydana gelmiştir. Zaman içerisinde Kronos babası Uranos’un 

kehanetinden etkilenerek doğan çocuklarından birinin de onun tahtını 

ele geçireceği endişesiyle çocuklarını yutarak midesine hapsetmiştir. 

Kronos’un elinden annesi Rhea’nın desteğiyle sadece Zeus 

kurtulmuştur ardından kehanete uygun bir biçimde babası Kronos’a 

karşı ayaklanmıştır. Diğer kardeşlerini de Kronos’un midesinden 

kurtaran Zeus onlarla birlikte Titanlara savaş açmış ve galip olarak 

titanları yerin dibine (Tartarus’a) göndermiştir (Olympian, 1990: 10; 

http://yunanmitolojisi.blogspot.com.tr/2007/10/yunan-mitolojisine-greevrenin.html
http://yunanmitolojisi.blogspot.com.tr/2007/10/yunan-mitolojisine-greevrenin.html
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Dowson, 1928: 149; Hesiodos, 1976: 457; Un, 2011: 45; Cömert, 

2008: 22). 

 

Zeus, babası Kronos’u devirerek baş tanrı olmuştur (Küçük, 2016: 

569). Tahttan indirilme korkusu, Uranos’un soyunda genetik gibi 

görünmektedir. Zeus da geleceği görme yetisi verdiği Teresias’ın 

iktidarının sarsılacağı haberiyle dünyası kararmıştır. Herkese şüpheli 

gözüyle bakmaya ve ölçüsüz davranışlar sergilemeye başlamıştır 

(Küçük, 2016: 569).  Zeus, kendisine yardım eden Metis ile birlikte 

olur, ancak Uranos ona rüyasında görünür ve Metis’in çok güçlü bir 

çocuk doğuracağını, bu çocuğun onu tahtından düşüreceğini söyler. 

Kehanet niteliğindeki bu rüyadan korkan Zeus, Metis’in yanına gider, 

ancak Metis onun niyetini anlamıştır. Uzun süren bir kovalamacadan 

sonra Metis kaçmak için sinek kılığına bürünür, ancak Zeus bir kuşa 

dönüşerek onu yutar. Zeus kehaneti engellediği için memnundur, 

ancak bir süre sonra kafasında bir ağrı baş gösterir. Bu ağrı, alnında 

oluşan bir yumruyla giderek artar ve en sonunda Zeus Hephaistos’tan 

kafasındaki yumruyu yarmasını ister. Hephaistos bu isteğe itaat edip 

yumruyu yarınca, açılan yarıktan zırhlı ve mızraklı bilgelik tanrıçası 

Athena fırlar (Us, 2017: 25). 
 

3.4. Philemon ve Baucis Metaforu ve Mitolojisi 

3.4.1. Philemon ve Baucis Metaforu 

 

Philemon ve Baukis’ in öyküsünü anlatan mitolojik hikâyemizi kısaca 

özetleyecek olursak, insanların misafirperverliğini kontrol etmek 

isteyen tanrı Zeus, bunu tanrı vasfıyla değil de kılık değiştirerek 
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gerçekleştirmiştir. Bu şekilde kılık değiştirmesi, insanların 

davranışlarını daha objektif olarak görmesine imkân sağlamaktadır. 

Zeus ve Hermes kapı kapı dolaşıp yardım isterler ancak içlerinden 

sadece yoksul ve yaşlı bir çift olan Philemon ve Baukis onları evlerine 

kabul etmiştir. Zeus bu durum karşısında kimliğini açıklar ve bu 

misafirperver insanları ödüllendirir. Kendisine yüz çeviren insanlar ise 

cezasız kalmamıştır. Bu durumu işletme yönetimi açısından 

değerlendirecek olursak, örgüt içerisinde yöneticinin çalışanların 

performansını objektif olarak değerlendirebilmesi için yönetici 

vasfıyla değil, tıpkı Zeus gibi tebdil-i kıyafet olarak, yani 

çalışanlardan biri görünerek veya başka birisini bu iş için 

görevlendirerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Böylece örgüt içesinde 

şirketi ileriye taşıyan, başarılı elemanları, şirketin gerilemesine sebep 

olan çalışanları objektif olarak değerlendirmesine olanak sağlamış 

olacaktır. Örgüt içerisindeki nitelikli insanlar ile kifayetsiz muhterisler 

ortaya çıkacaktır. Personel performans denetiminin doğru yapılması, 

şirketi gerileten veya şirkete faydası olmayan elemanların tespit edilip 

gerekli önlemlerin alınması durumunda şirketi başarıya götürecektir. 
 

Yine örgüt içerisinde ekip çalışmalarında ekibi ileriye götüren, 

sorumluluk sahibi, ne istediğini bilen ve şirkete katkı sağlayan yüksek 

performanslı kişiler, etkin uygulayıcı olan öğrenmeye istekli ve 

gayretli, ilerde yüksek performanslı olacak çalışanlar, yardımcı olmak 

isteyip de sonuçlar üzerinde fazla etkisi olmayan daha az etkili olan 

uygulayıcılar, yardım etmekle zarar vermek arasında kalan, işlerin 

zorlaşmasına sebep olan potansiyel sorun kaynakları bunların yanında 
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bir de süpresif kişiler yani aktif olarak operasyonu yok etmeyi 

hedefleyen ve amaçlarını kibar bir görüntünün altında saklayan 

çalışanlardır eğer fark edilmezse organizasyon için tehdit oluştururlar. 

Tam da bu noktada yöneticinin bu şekilde süpresif olan kişileri tespit 

edebilmesi gerekmektedir. Bunu tespit etmekte mitolojik hikâyemizde 

olduğu gibi tebdil-i kıyafet olarak gözlem yapmanın faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Yönetici üretici çalışanlarla yıkıcı çalışanları 

objektif bir şekilde ayırt etmesi gerekir. Bu organizasyonun daha 

güvenilir, üretken ve istikrarlı olmasını sağlar. 
 

3.4.2. Philemon ve Baukis Metaforu’ nun Dayandığı 
Mitolojik Olay ve Kahramanlar 

 

Philemon ve Baukis Metaforu’ nun dayandırıldığı mitolojik olay ve 

kahramanlar aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur. 
 

Tablo 3.4: Philemon ve Baukis Metaforunun ve Kahramanları 
MİTOLOJİ BİLGİSİ 

Medeniyet Yunan Mitolojisi 

Dönem Antik Yunan 

Yer Bergama 

Ana 

Kahramanlar 
Zeus 

Yunan pantheonunun en büyük tanrısıdır. Bütün 
tanrıların ve insanların hakanı efendisi. Her şeyden 
önce, gökyüzü tanrısıdır Zeus. Göksel olaylar 
ondan bilinir. Yıldırım tanrısı, tanrıların babası, 
titan ırkına mensup Kronos ve Rhea’nın üç 
oğlundan birisidir. 

 Hermes 

Yunan din ve mitolojiye ; oğlu Zeus ve Ülker 
burcundan Maia, o ikinci küçüğü Hermes, 
tanrıların elçisi. Hermes aynı zamanda “ilahi 
hileci” ve “sınırların tanrısı”. Çobanların 
koruyucusu, hırsızlar, mezarlar ve habercilerdi. 
Ölümlü ve ilahi dünyalar arasında özgürce hareket 

eden olarak tanımlanır ve ruhların öbür dünyaya 
iletimidir. Ayrıca yolların ve gezginlerin 
koruyucusu ve koruyucusu olarak görülmekteydi. 
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Konu Özeti Zeus ve oğlu Hermes’i misafir eden Philemon ve Baucis’in 

iyiliklerine karşılık Tanrıların onları ayırmamasını anlatır. 

 

Tanrıların Hakanı olan Zeus, Olympos Dağı’ndaki seremonilerden 

sıkıldığı günlerde oğlu ve tanrıların en kurnazı olan Hermes ile birlikte 

ölümlü bir insan kılığına girerek halkın içine karışırlardı. Bu gezileri 

yapmalarındaki amaç ise insanları sınamak, birbirlerine karşı 

yaklaşımlarını ve sahip oldukları zenginlikleri nasıl değerlendir-

diklerini daha yakından görmekti. Tanrılar bu şehirde yaşıysan 

insanların misafirperver olup olmadıklarını öğrenmek istiyorlardı 

(Erhat, 1996: 439). Günlerden bir gün yine bu seremonilerden 

sıkıldığı bir günde oğlu Hermes ile kılık değiştirip Olimpostan aşağı 

inerek, eski Frigya bölgesinde (Ege bölgemizin iç kısımları, Güney 

Marmara ile İç Anadolu Bölgemizin batısı arasında kalan eski 

yerleşim alanı) dolaşmaya başlamışlardı. Yolcu kılığına girmiş olan 

tanrılar, köy köy dolanıp birçok evin kapılarını tıklattılar. Kimse 

onları içeri almaya dahi tenezzül etmedi, bir lokma yiyecek, bir 

yudum suyu bile çok gördüler. Açılmış olan tüm kapılar tekrardan 

yüzlerine kapandı. Sonunda ufacık, sıvaları kalkmış, sazlardan damı 

olan bir kulübeye ulaştılar. Ümitsizlik içinde kapıyı tıkladı Zeus, iki 

ihtiyar kapıyı açıp kendilerini içeriye davet edince şaşkın şekilde 

dondular. Ufacık kulübe de kalan, yaşlı bir karı-kocaydı. Kadını ismi 

Baukis, adamın ismi de Philemon’ du. Misafirperver kişileri 

andırıyorlardı (Hamilton, 1942: 78; Thomas, 2004: 35). 
 

Philemon ve Baucis, kalpten, samimi bir ortamda misafir etmeye 

çalıştılar (Erhat, 1996: 439). Misafirlerine bolca bardak şarap 
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koymalarına rağmen, şarap kâsesinin hiç bitmediğini farkederler. Bu 

nedenle bahçelerinde ellerinde olan tek hayvanları kazı tutup, 

misafirlerine sunmak isterler. Ancak tüm koşuşturmaya rağmen, kazı 

yakalayamazlar. Kaz bir süre sonra misafir olarak gelen yolcuların 

yanına sığınır ve misafirlerden kendisini korumalarını ister (Thomas, 

2004: 36-37; Colton, 1968: 166). Tanrılar bu duruma gülüyorlardı. 

Vakit geçtikten sonra Zeus ayağa kalkar ve Philemon ve Baukis’e 

gerçekte kim olduklarını açıklar. Siz iki tanrıyı evinizde misafir 

ettiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Bunun mükâfatını 

göreceksiniz. Yabancıları hor gören, onlara kapılarını örten bütün 

diğer insanlarda sergiledikleri davranışı cezalandıracaklarını söyler 

(Hamilton, 1942: 78). 

 

Philemon'la Baukis'e. Tanrılar önlerinde, yaşlılar arkada, bir dağa 

tırmandılar. Arkalarına dönüp baktılar ki, şehir sular altında kalmış, 

Philemon ve Baucis küçük köylerinin suların içinde kalıp, yok 

olmasıyla hüzünlendiler. Bu üzüntüleri kısa bir vakitten sonra 

şaşkınlık ve mutluluğa dönüşür. Zeus, köhne, mütevazi kulübelerini, 

altından yapılmış damı olan, harika bir eve dönüştürür ve Zeus 

onlardan ne dilediklerini sorar (Parker vd., 2005: 77).  Tanrılar tanrısı: 

"iyi niyetli insanlar, dedi, isteyin benden ne isterseniz. İyiliğiniz, 

gözünüzün bolluğu karşılıksız kalmayacak". Yaşlı karı-koca 

kulaklarına bir şeyler fısıldamışlar, ardından Philemon şöyle söylemiş 

tanrıya: Bugünden sonra da bizi ayrılmak istemiyoruz, birimiz 

birimizden önce ölüp, diğeri kollarıyla mezara kazma acısını 

çekmesin. Ne kadar süre yaşayacaksak, hep birlikte yaşayalım, 
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sonrasında ikimiz de birlikte can verip ölelim." Zeus bu isteği kabul 

etmiş, Philemon'la Baukis'i Frigya ovasının yüksekliğinde kalan 

tapınağa gardiyan yapmış. Aradan birkaç sene daha geçmiş. Bir 

zaman ihtiyar karı-koca tapınağın girişinde güneşleyip, Philemon 

Baukis'e, Baukis de Philemon'a mutluluk dolu gözlerle izlerken, 

birbirlerinin kollarından yeşil dallar, yeşil yaprakların çıktığı 

görmüşler (Erhat, 1996: 440). 
 

Tapınakta süren uzun bir emeğin ardından eski günlerini hatırladılar 

bir günde, vücutlarından çıkan yaprakları farkederler. Vücutları ağaç 

kabuğuna dönmeye başlar. Birbirlerine kollarını sarıp, ağlamaya 

devam ederler ve “Elveda” sözcüğü dudaklarından süzülür. Baucis, 

ıhlamur, Philemon da meşe ağacına dönüşmüştür (Frye ve 

Macpherson, 2004: 316).      

 

Bu garip ağaçlara şehrin her tarafından çelenkler bırakıldı, o kocamış 

dallara her zaman taze kır çiçekleri asıldı (Hamilton, 1942: 79). 
 

3.4.3. Philemon ve Baucis Metaforu Kahramanları  

3.4.3.1. Hermes 

 

Eski Yunanlı insanlar inandıkları tanrı Hermes'in eski Mısır 

tanrılarından olan Thoth ile benzer özellikleri olduğunu ifade ederler. 

Bu eski Mısır tanrısı olan, Osiris'in elçisidir (mesajını ileten). 

Aydınlatıcılık, habercilik, aracılık ve rehberlik fonksiyonlarına sahip 

olan bir tanrıdır. 
 

https://www.wikiwand.com/tr/Hermes
https://www.wikiwand.com/tr/Thoth
https://www.wikiwand.com/tr/Osiris
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• İlk olarak, hem ölümlülerin ruhlarının yargılanmasını tartan, 

ölümlülerin günahlarını doğruluk karşısında teraziye koyan 

vicdan sesinin, aynı zamanda insanlığa bilgelik yolunun izhar 

edilmesinin, sezinin kişileştirilmiş şekli olan bir tanrıdır. Buna 

bağlı olarak Thot insanoğlunda vicdan ve sezgi tutumunu 

belirleyen kelamı ifade eder. 

• Diğer taraftan, ruhlara fani hayattan sonra da öncülük ve yol 

gösterir; Bazı doğru ve iyi ruhları eğitir, onları yükseltecek 

Osiris’e iletir, günahkâr ruhları ise amenti’nin (amentet, öte-

âlem) kendini iyileştirme ve arındırma işlevlerinden sonra yeni 

bir doğuma (reenkarnasyon) yani başlangıca sevkeder. 
 

Geçmiş Yunan geleneklerinde varolan tanrı Hermes’in, bir takım 

işlevleri bakımından eski Mısır tanrısı Thot’la özdeşleşmesi, Yunan 

medeniyeti tradisyonuna bu tanrının Mısır tradisyonundan eski olduğu 

söylemini desteklemektedir. Bunun yanında eski Yunan tradisyonunda 

tanrı Hermes, büyük köpek Takımyıldızıyla benzeşmiş, eski Mısır 

tradisyonunda da Hermes-Thot kimi zaman şahin kafası yerine köpek 

kafasıyla gösterilir (Hermes, 30.07.2019, https://www.wikiwand.com/ 

tr/Hermes_Trismegistus).  

 

Hermes, Titan hanesine mensup Atlas ile Pleione'nin kızları Maia'nın 

Zeus ile birleşimden meydana gelmiştir. Tanrıların, özellikle Zeus'un 

elçisi olarak görev verilen Hermes, Olympostaki en belirgin renklere 

sahip ve özgünlüğü ön planda olan bir kişidir (Erhat, 1996: 250). 
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İlyada'da insanlara göre güzel bir görevi olan kılavuz tanrının: Yaşlı 

kral Priamos'u Hektor'un ölü bedenini götürmek için Akhilleus'un 

çadırına götürür ve tekrardan geri getirir. Akhilleus’un, Priamos’u at 

arabasını süren delikanlı bedenine büründüğü halde, Kralı muhafız 

eden ve koruyan tavırlarından dolayı tanrı olduğunu anlamasının 

sonunda Priamos, Hermes'in pek çok efsanelerde görevi vardır: İda 

dağına Üç Güzel kızı yine o götürmüştür, Paris'e altın elmayı 

ulaştırması hâkimlik yapması mesajını o ulaştırır, Phriksos'la Helle'yi 

Yunanistan'dan alıp Anadolu'ya kadar götürerek altın derili koçu 

Nephele'ye yine Hermes vermiştir. Odysseus'u Kalypso'nun hapsinden 

özgür bırakmak için aracılık ettiği gibi, Kirke'nin kötü büyü ve 

zehirlerine karşın bitkiyi de veren odur. İsminin geçtiği Antik 

Yunan’da hemen hemen herkesin bildiği serüven İo efsanesinde yer 

alır: Hera, Zeus'un İo'ya duyduğu sevgiyi çekemeyerek kızı bir ineğe 

çevirmiştir, İneğe dönüştürdüğü kızın başına bekçi olarak yüz tane 

gözü olan Argos'u görevlendirmiştir. Zeus'un emriyle Hermes, 

Argos'u öldürür (Argos) ve bundan dolayı Homeros destanlarında 

fazlasıyla geçen, yalnız tam manası anlaşılmayan Argeiphontes ek 

ismini alır. Tekrardan Heranın istediği intikamı boşa düşürmek içindir 

ki, minik Dionysos'u alıp kaçırır ve ilk olarak Nysa dağına, ardından 

Athamas'a bırakmıştır (Dionysos). Savaşlarda da desteği dokunur: 

Devler yapılan savaşta Hades'in başına taktığı kaskını takıp kendisini 

kimsenin görmesini önlemiştir, bunu yaparak dev Hippolytos'un 

canına kıyabilmiştir, Zeus'un Typhon'la harbinden bir düzen kurması 

ile tanrıların babasını kurtarır (Typhon). Hermes hırsızlar ile beraber 

olduğu kadar, tüccarlarla da beraber ve onların koruyucusudur, ama 
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asıl faydası yolculara dokunur: Yol boyunca dikilen Hermes putları ve 

heykelleri bir tanrı büstü ve phaİlos ifadesini simgeleyen yuvarlak 

esaslardır - çok kutsal kabul edilen ilk dönemlerin uzunluk ölçüsü 

taşlarıdır. Hermes çobanların koruyucusu olarak omuzlarında bir 

koyun taşıyan bir tanrı olarak canlandırılırdı. Mitolojiye göre 

fazlasıyla çocukları olur: Biri Odysseus'un kayınbabası Autolykos'tur, 

babası gibi çokbilmiş, hırsızlıkta el becerisi yüksek bir adam 

(Autolykos). Fazla güvenilmeyen bir kaynakta ise, O çobanların 

tanrısı Pan'ın da atasıdır, Arkadia dağlarının zirvelerinde Odysseus'un 

hanımı Penelope ile birleşmesinden üretmiş onu (Erhat, 1996: 252). 
 

3.5. İşletmelerde Narsisizm Metaforu 

3.5.1. Narsisizm Nedir? 

 

Narsisizm kökenleri Yunan mitolojisine dayanan bir kavramdır.  

Narcissos adında oldukça yakışıklı olan bir delikanlının bir su 

kaynağında kendi suratını görünce kendine hayran olmasını anlatan 

mitolojik bir efsaneden aktarılmaktadır. Bilimsel bir kavram olarak ise 

“narsisizmˮ ilk defa 1898’ de Havelock Ellis ile kullanılmıştır 

(Rosenthal ve Pittinsky, 2006:618). Ellis, “kendine hayranlığın fazlaca 

özümsenerek cinsel duyguların kaybolma eğilimiˮ şeklinde 

tanımlanan “Narcissuslikeˮ terimini ortaya atmıştır. Bunun yanında 

Alman bir psikiyatrist olan Nacke “kendi bedenini cinsel bir obje 

olarak değerlendirmeˮ halini açıklayan cinsel sapkınlığı “Narcismusˮ 

olarak değerlendirmeye almıştır. Freud’un da ilgisini çeken bu 

araştırmalar, narsisizm kavramını meta-psikolojik ve klinik 

çalışmaların ilgi noktası haline getirmiştir. Modern tarihçiler, 
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Freud’un psikanalitik kuramının temeli olan “id-ego-süperegoˮ 

modelini geliştirmesinde narsisizmle alakalı çalışmalarının faydası 

olduğunu belirtmektedirler (Raskin ve Terry, 1988: 890).  

 

3.5.1.1. Narsistik Kişilik Özelliği  
 

Narsisizm ile alakalı birçok özellik Narkissos’un hikâyesinde 

bulunmaktadır: Kendini beğenmek, sürekli benmerkezci olmak, diğer 

insanların başından geçenlere ve onlara hissetirdiği duygulara karşı 

duyarsız olmak, nesnelerle ilişki devamlılığının olmayışı ve psikolojik 

dokudan eksik olmak. Narsisizm teriminin Yunanca’daki “narke” 

sözcüğünde türemiş ve duyarsızlık manasına gelmektedir (Gençtan, 

2004: 254). 

 

Narsisizm, psikolojide kendine olan aşırı sevgi duymak, kendini 

olduğundan daha büyük görmek ve benmerkezci olmak şeklinde 

tanımlanmaktadır (Kartopu, 2013: 627). Narsisizm, genel anlamıyla 

bireyin hayatındaki bütün aşamalarda istikrarlı ve kararlı bir şekilde 

kendisini sevmek, beğenmek ve düşünmek gibi özellikleri taşımasını 

belirtmektedir (Besser ve Zeigler-Hill, 2010: 520). Bu açıdan 

bakıldığında narsistik kişilik özelliği, kendine çokça değer veren, 

önemseyen bununla birlikte yüksek düzeyde güç kazanma isteği olan 

kişileri tanımlamaktadır. 
 

Narsisist kişiler kendilerinin diğerlerinden daha üstün ve daha önemli 

olduğunu düşünürler. Kendilsine aşık olan narsisist kişiler, kendilerini 

olduklarından çok daha başarılı, çok daha zeki ve fazlasıyla güzel 

olarak kabul ederler. Bu büyüklenme durumu kendine güven kaynaklı 
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değildir, hatta tam tersi narsisistler sahip olduğunu sandıkları bu 

özellikler için devamlı olarak kabul edilme beklentisi içine girerler. 

Oldukça alıngandırlar ve alınganlıklarını çoğu zaman diğer insanların 

kendi değerini anlayamaması olarak algılar (Kırpınar, 2009: 27-28). 

 

Narsist insanlar, toplumsal davranışlarda genel olarak daha sakin ve 

kendine güvenen bir profil çizmektedir. Problemsiz ve doyumsuz 

olmayan halleri çoğu zaman bazı kişiler tarafından “vakur” olmalarına 

bağlanmaktadır. Bazılarına göre ise, kibir, küstahlık, kurumluluk ve 

diğer insanlarla iletişiminde kendini beğenmiş tavırları, züppe halleri, 

kendine gereğinden fazla güvendiklerini ve haddini bilmediklerini 

gösterir. Narsist insanlar, çoğu zaman farkında olmadan, karşılığında 

hiçbir şey vermeyerek, diğer insanlardan faydalanmakta, onları 

sömürmekte, kendi çıkarları için kullanmakta ve onlardan kendi 

arzularını gerçekleştirmelerini beklemektedirler. Bu sebeple alçak 

gönüllü olmayan, üst düzeyde ben merkezci ve hiçbir zaman verici 

olmak istemeyen bireyler olarak kabul edilmektedirler (Köroğlu ve 

Bayraktar, 2007: 93). 

 

Narsistik bireyler, kendilerini ruhsal ve fiziksel olarak aşırı derecede 

beğenen, yüksek gören, devamlı beğenilmek, ilgi görmek ve 

onaylanmak isteyen, bulundukları her ortamda hemen özel muamele 

ile karşılaşacağına ve diğerlerinden üstün bir yeri hak ettiklerine 

inanan bireylerdir. Bu gibi yoğun narsistik beklenti içinde olmak bu 

kişiler için hayal kırıklığı yaşamaları ve incinmeleri kaçınılmaz 

olmaktadır. Narsistik kişinin kendisine olan saygısı, diğer insanlardan 

gelecek olan beğeni, ilgi ve onların onaylarıyla beslenir. Bu bireyler 
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eleştirilmeye katlanamaz ve sürekli olarak övülmek istemektedirler. 

Bu sebeple görünüş ve davranış olarak bunları kazanmaya yönelik 

olarak şekil almaktadırlar. Bu kişiler kendilerini yüceltmek, herkesten 

üstün görmek ve üstün göstermek amacıyla diğerlerini kullandıkları 

için, arkadaşlıkları sadece bu yönde fayda sağlamak için olur. Diğer 

insanların duyguları, düşünceleri ve gereksinimlerine karşı 

ilgisizdirler ve onlarla empati kuramadıkları için, ilişkilerinde bencil 

ve ben merkezcil olarak adlandırılırlar (Öztürk, 2002: 436). 
 

3.5.1.2. Örgütlerde Narsisizm 

 

Toplum hayatında aile, akrabalık, dostluk, komşuluk ilişkilerine önem 

veren kişilerin yerini kendisini önemseyen, sadece kendisi için 

yaşayan bencil kişiler doldurmuştur. İş ortamında ise bu durum yoğun 

rekabet şartları nedeniyle iş yerinde kendini göstermek ve 

uzmanlaşmak ile pekişmiş, bireysellik ön planda olmuştur. 

Bireyselliğin diğer insanları önemsememek ve onlara karşı empati 

kuramamak derecesine gelmesiyle narsisizm örgütsel düzeyde ele 

alınan bir mevzu olmuştur (Timuroğlu ve İşcan, 2008:239).  
 

Fakat örgütlerde narsisizmi işleyen birçok araştırmada liderlerin 

narsisist taraflarının yorumlandığı anlaşılır (Nevicka vd., 2011: 912). 

Yapılan çalışmada baskınlık, yüksek derecede özgüven, dışadönük 

tavırlar, güvenilir olmak, öz yeterlilik gibi lider vasıflarının narsisist 

insanlarda daha fazla rastlandığı, bu sebeple narsisizm düzeyi fazla 

olan bireylerin liderlik olasılığının da yüksek olacağı belirtilmiştir. 

Narsisist kişilerin lider olma düzeyindeki yükseklik sebebiyle 
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örgütlerde narsisizmi konu edinen araştırmaların liderler üzerine 

yoğunlaştığı söylenebilir. Örgütsel süreçlerde etkinliği fazla olan lider 

ve ya yöneticilerin narsisistik kişilik özellikleri taşımalarının türlü 

olumlu ve olumsuz taraflarının olduğu ortaya konmuştur (Paunonen 

vd., 2006:476; Resick vd., 2009:1367; O’Reilly vd., 2014: 220-221; 

Reina vd., 2014: 961). 

 

Narsisizmin örgüt içi proseslere etkisinin yorumlandığı araştırmalarda 

narsisizm ile verimlilik, performans, motivasyon, iş tatmini iş yerinde 

sapma davranışı gibi olaylar arasında bağlantılar incelenmiştir (Atay, 

2010: 103-123). Fakat örgütlerde narsisizmi işleyen bir çok 

araştırmada liderlerin narsisist taraflarının yorumlandığı 

anlaşılmaktadır (Nevicka vd., 2011: 912). Yapılan çalışmada yüksek 

özgüven, baskınlık, dışadönüklük, öz yeterlilik, güvenilirlik gibi 

liderlik vasıflarının narsisist kişilerde daha fazla gözlemlendiği, bu 

sebeple narsisizm oranı yüksek olan bireylerin lider olma olasılığının 

fazla olduğu belirtilmiştir. Narsisist kişilerin lider olma ihtimalindeki 

yükseklik sebebiyle örgütlerde narsisizmi konu alan araştırmaların 

liderler üzerine yoğunlaştığı denilebilir. Örgütsel süreçlerde etkinliği 

fazla olan lider ve ya yöneticilerin narsisistik kişilik özelliklerine 

taşımalarının farklı olumlu ve olumsuz taraflarının olduğu 

açıklanmıştır (Paunonen vd., 2006:476; Resick vd., 2009: 1367; 

O’Reilly vd., 2014: 220-221; Reina vd., 2014: 961). 

 

Narsisist liderlerin olumlu taraflarına değinen araştırmalarda başarılı 

liderlerin de aynı narsisistler gibi özgüvenli, içsel kontrol düzeyi 

yüksek olan ve diğer insanların duygularını kontrol edebilme 
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özelliklerini taşıdığı söylenebilir (O’Reilly vd., 2014: 220; Deluga, 

1997: 59), Amerikan liderlerinin etkinliğini yorumladığı araştırma-

sında narsisizmin algılanan karizma üzerine etkisinin bulunduğunu 

belirtmiştir (Galvin vd.,2010: 511), narsisistik liderlerin üzerinde 

durdukları vizyon sahibi  bireyler olduklarını ve böyle olmalarının 

onları daha karizmatik görünmesini sağladığını belirtmişlerdir. Yine 

bu çalışmada narsisizmle alakalandırılan gözü pek olma, cesaretlilik, 

hırslı olmak, risk alabilmek ve kendine güven faktörlerinin de diğer 

insanları etkileme düzeyinde önemli olduğu, bu etkinin liderlerin etkin 

olmasında öncü olacağı belirtilmiştir (Goncalo vd., 2010: 1486), 

narsisistlerin çoğu zaman grup içinde yaratıcılığı artırdıkları sonucuna 

ulaşmışlardır. 
 

Narsist yöneticilerin, örgüt politikası hakkında başarılı olmaları, 

üstlerini bu konuda etkileyebilmeleri, hızlı bir şekilde sağlam ilişkiler 

kurabilmeleri, etkin kararlar verebilmeleri ve temel liderlik 

yeteneklerini geliştirebilmeleri söylenmektedir. Fakat yöneticilerde 

narsistik duruş çoğaldıkça, sorunlar gün yüzüne gelmekte ve 

problemli bir iş ortamı oluşabilmektedir (Rijsenbilt ve Commandeur, 

2013: 416; Lubit, 2002: 129). Tüm bunlar ele alındığı zaman, örgütsel 

narsizmde yönetici faktörünün önemli olduğu bilinmektedir. 
 

Narsisist liderlerin olumsuz taraflarını işleyen araştırmalarda 

narsisizmin bireyin kendisini çokça önemli görmesi, kendisine aşık 

olması, başarılarıyı abartması, güç ve başarıyla çokça ilgilenme, 

eleştirileri aldığı durumlarda bunu kaldıramama, tavizlere ve 

uzlaşmalara uzak olma gibi tarafları üzerinde yoğunlaşılmıştır (Resick 
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vd., 2009: 1367). (Morf ve Rhodewalt, 2001: 188) Narsisistlerin başka 

bir olumsuz tarafı ise bu kişilerin kendilerini fazlasıyla başarılı 

görmeleri sebebiyle daima gelişime kapalı olmalarıdır (Raskin vd., 

1991: 912). Maccoby (2000: 73), bu gibi özelliklere ek olarak 

narsisistlerin diğer insanları dinleme konusunda da kötü olduklarını, 

hatta hoşlarına gitmeyecek bir durum olduğu zaman duymazdan 

gelebildiklerini belirtmiştir. Buna ek olarak, narsisistlerin genel olarak 

empati yoksunu bir tavır sergiledikleri de olumsuz yönleri olarak 

gösterilmektedir (Paunonen vd., 2006: 476). 

 

Örgütsel narsizm, örgütün tamamının kendisini gerçekte olduğundan 

daha büyük görmesi ve benmerkezci olması şeklinde tanımlanabil-

mektedir. Örgütler tıpkı insanlar gibi yasal kimliğini korumak için 

narsistik eğilimler sergileyebilmektedirler. Bu narsistik tepki, örgütün 

kimliğini koruması amacıyla bir savunma mekanizması olup, örgütün 

doğru bir şekilde çalışmamasına ve en sonunda yok olmaya kadar 

gitmesine yol açabilmektedir. Yani örgütsel narsizmin yüksek olması, 

çevreye karşı sorumluluk ahlaki konular veya mali bir kar olması 

benzeri konuları göz önüne almadan örgütü haklı bulmak için olası her 

şeyin oluşturulmasına sebep olabilmektedir (Ganesh 2003: 163; 

Duchon ve Burns, 2008: 357).  

 

Narsizm seviyesi fazla olan örgütler, ussallaştırma, böbürlenme, 

reddetme, salahiyet ve kaygılı olma gibi özellikler sergilemektedirler. 

Reddetme gibi başa çıkılması güç olan olaylarla karşılaşıldığı zaman 

kendisini övmek ve gerçek olmayan hikâyeler anlatma olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ussallaştırma, bütün davranışların mantık 
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yönünden tutarlı olması veya ahlaki yönüyle benimsenebilmesi gibi 

bir sebebe bağlamasıdır. Böbürlenme, bireyin gerçekleştirdiği işlerle 

karşısındakilere büyüklük taslaması ve kibirli olması halidir. Salahiyet 

algısı, çoğu zaman başka örgütleri sömürme ve empati konusunda 

eksikliği olarak belirtilmektedir. Kaygı ise diğer insanlar tarafından 

beğenilme duygusunun sebep olduğu kaygıdır (Brown, 1997: 657).  

 

Aşırı narsizm, örgütlerin kendisi dışındaki örgütlere karşı hükümdar 

gibi davranış göstermesi sebep olmaktadır. Aynı zamanda bu sıfatlar 

kısa sürede kalıcı örgütsel davranış haline gelebilecek düzeyde 

bulaşıcı olabilmektedir (Stein, 2003: 527; Brown, 1997: 657) aşırı 

narsistik örgütlerin çatışmayla ve stresle savaşabilmek için inkâr 

yöntemini alışkanlık haline getirdiklerini savunmuştur. Narsistik örgüt 

yüksek öz güven sahibi ve kendisine âşık olduğu için güçsüzlüklerine 

karşı kör bir tavır içerisindedirler. Gerçekçi olmadığı için öncesinde 

rekabet için fırsat sağlayan örgütsel kimliği zamanla rekabet olarak 

dezavantaj haline gelmektedir (Duchon ve Burns, 2008: 359).  

 

3.5.1.3. Narsisizm ve Liderlik İlişkisi  
 

Narsisizmin ego, kibir ve bencillik gibi özellikleri barındırmasıyla 

alakalı güçlü bir fikir ortaklığı içermektedir. Fakat narsisizmin 

operasyonel tanımında birbiriyle zıtlaşan sonuçlara varılmıştır. Kısaca 

narsisizm, alçak gönüllülük ve perspektif almak gibi özellikler 

tanımlanıncaya kadar, genel olarak negatif lider davranışı olarak kabul 

edilmiştir (Maccoby, 2000: 12) 



 

 
 121 

Narsistik kişiliğin uyumsuz ve patolojik olmak gibi olumsuz yönleri 

bulunmakla birlikte olumlu yönleri de vardır. Örnek verecek olursak 

narsisizmin sömürücülük tarafı, bireyin özel iltimaslar uman, bireylere 

manipülasyon yapan tarafı olup, bireyler arasındaki ilişkilere uyumlu 

olmayan davranışlar olarak yansımaktadır. Başka yönden narsisizmin 

başarı duyguları, otorite bileşeni ve diğer insalar üzerinde güç olarak 

gözlenmekle birlikte, pozitif kişilik karakteristiklerindendir (Bogart 

vd., 2004: 36).  

 

Önceki açıklamalarda da değinildiği gibi narsisizm, tüm bireylerin 

doğal gelişim sürecinde açığa çıkar ve insanlar için vazgeçilmezdir. 

Ancak bu aşamanın sağlıklı bir biçimde geçirilmesine veya bu 

aşamada bazı deformelerin oluşmasına göre patolojik olmayan ve 

patolojik narsisizm olarak iki farklı boyuttan bahsedilmektedir. 

Narsistik skorları yüksek bireylerin liderlik nitelikleri açısından 

konuya yaklaşıldığında ise literatürde, üretken ve üretken olmayan 

narsist liderler sınıflandırması ile karşılaşılmaktadır (Gülmez, 2009: 

35). 

 

Üretken narsistler geniş tabloyu fark edip, evreni değiştirmek ve 

arkasında iz bırakmak gibi risk barındıran bir meydan okumada anlam 

kazanan, yaratılıştan yetenekli olan ve aynı zamanda yaratıcı strateji 

ustaları olarak tanımlanabilmektedir. Üretken narsistler işin 

yürümesini sağlamak için gönüllü olarak risk aldıkları gibi, güzel 

sözleriyle kitleleri sürükleyen bir çekicilik de taşımakta ve iş 

ortamında güç ve itibar kazanmak için ile hareket etmektedirler. Kendi 

alanlarında uzmandırlar ayrıca şirketlerini ve ürünlerini etkileyen 
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durumların tamamı ile alakalı, her şeyi öğrenme isteğindedirler. 

Sevilmek yerine takdir edilmek isterler. Cezalandırıcı bir süper 

egonun sıkıntılarını çekmediklerinden saldırgan bir şekilde amaçlarına 

ulaşmayı başarırlar (Maccoby, 2000: 69-79).  

 

“Üretken” ve “üretken olmayan” sınıflandırmaları narsistlerin 

hayatları boyunca sabit değildir. Üretken kişilik yeterli stres ve iç 

ruhsal çatışma ile üretken olmayan bir kişiliğe dönüşebilmektedir. Bu 

durum, bireyler kayıtsız, tembel, gururlu, burnu büyük, görkemli, 

bağımlı, korkmuş ya da kendilerini zayıflatan herhangi bir şeye 

bağımlı hale geldiği zaman gerçekleşmektedir. Bilinçdışı ya da 

mantıksız ihtiyaçlar yönetici güç olduğunda, mantıklı kararlar almaları 

ve sağlıklı amaçlara doğru ilerlemeleri engellenmektedir (Maccoby, 

2007: 88). Güçlü tarafları narsistin üretken yanını, zayıflıkları ise 

üretken olmayan yanını oluşturmaktadır (Maccoby, 2000: 95). 
 

Yıkıcı narsist liderler narsistik isteklerini gideren yöneticilere karşı 

daha toleranslı yaklaşırlar, diğer çalışanlar nasıl davrandıklarını veya 

onların durumlarını önemsemezler. Bu tür örgütlerde liderler, 

yöneticiler için rol modeli oluştururlar (Gülmez, 2009: 35). 
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3.5.1.4. Yönetimde Narsisizm ile İlgili Yapılan Bazı 

Çalışmalar 

Tablo 3.5: İşletmelerde Narsisizm Metaforu 

Çalışma Türü İçeriği 
Kets de 

Vries ve 

Miller, 1985  

Teorik Narsisizm ve liderlik arasındaki ilişkinin yorumlandığı 
araştırmada narsisizmin liderlerin sosyal ilişkileri ve 
karar vermeleri üzerine etkisinden bahsedilmiştir. 

Deluga, 

1997 

Ampirik Narsisizm ve karizmatik liderlik ile performans 

arasındaki bağın araştırıldığı çalışmada narsisist 

yöneticilerin diğerlerinden daha karizmatik olarak 
görülmesi ve performanslarının diğerlerinden daha 
fazla olduğu açıklanmıştır. 

Lubit, 2002 Ampirik Narsisizmin sağlıklı ve sağlıksız olan taraflarının 
incelendiği araştırmada yıkıcı oranda narsisist 

yöneticilerin örgütlerde ne şekilde bulunduğu ve nasıl 
mücadele edilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. 

Luchner vd., 

2011 

Ampirik Narsisizmin açık ve gizli olarak iki farklı şekilde 
incelendiği araştırmada iki boyuttada narsisizmin 
yüksek rekabet üzerinde etkili olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

O’Reilly 
vd., 2014 

Ampirik Yüksek teknoloji oluşturan şirketlerin CEO’larının 
yorumlanduğı araştırmada daha narsisist CEO’ların 
çalışma arkadaşlarına göre daha çok maddi kazanç 
aldığı ve şirkette çalıştığı zaman çoğaldıkça bu 
kazancın da arttığından bahsedilmiştir.  

Chatterjee 

ve Pollock, 

2016 

Ampirik Narsisistik CEO’ların, diğerleri üzerindeki etkilerini ve 
hâkimiyetlerini ne şekilde muhafaza ettikleri konusuna 
yoğunlaşan araştırmada CEO’ların kendi konumlarını, 
yönetim kurulundakilerle sağladıkları yakın ilişkilerle, 
her grubu ayrı taktik ve ödüllendirmeyle idare etmeleri 
sayesinde korudukları belirtilmiştir. 

Yurdakul ve 

Bostancı, 
2016 

Ampirik Öğretmenlerin okulların örgütsel narsizm düzeylerine 
yönelik fikirleri ve öz yeterlilik algılarındaki ilişkiden 
bahsedilmiştir. 

Timuroğlu 
ve İşcan, 
2008  

Ampirik İşyerinde Narsisizm Ve İş Tatmini İlişkisi üzerinde 
durulmuştur. 

Kanten, 

2014 

Ampirik Narsistik Kişilik davranışının örgütsel vatandaşlık 
davranışı üzerine etkisinde örgüt ikliminin düzenleyici 
rolünden bahsedilmiştir. 

Çoban ve 
İrmiş, 2018 

Ampirik Yöneticilerde Narsisizm Üzerine Bir Araştırma 

Gülmez, 
2009 

Ampirik Narsistik Liderlik 
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3.5.2. İşletmelerde Narsisizm Metaforu Tanımı ve İşletme 

Literatüründeki Yeri 
 

Narcissus efsanesi, yüzyıllar boyunca birçok çalışmaya ilham kaynağı 

olmuştur. Resim de Raphael‟den Salvador Dali‟ye, edebiyatta J. 

Milton, J. Keats, A. Pushkin ve W. C. Williams, F. Dostoyevski, W. 

Faulker ve J.Ç. K. Rowling gibi çeşitli yazarlar romanlarında 

Narkissos gibi karakterler yaratmıştır. S. Freud ve H. Ellis gibi 

düşünürler “narsisizm‟i psikolojik terim olarak benimsemiştir 

(Monsma, 2012: 17-18). 

 

Daha önce yönetim literatüründe narsisizm kavramı, narsistik liderlik, 

yöneticilikte narsisizm, örgütlerde narsisizm vb. kavramlar olarak 

ortaya çıkmıştır.  Bu kavramlar ise örgütsel vatandaşlık ve iş tatmini 

gibi konular üzerindeki etkisi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bizde 

işletmelerde narsisizm üzerinde örnekler vererek duracağız.  
 

Hikâyeyi kısaca özetleyecek olursak; Narcissus, çok yakışıklı ve genç 

bir delikanlıdır, pek çok hayranı olmasına karşın kendisini çok 

beğenmiş ve kibirli biri olduğu için kimseye yüz vermez. Bir gün bir 

gölün yanına yaklaşır ve sudan içmek için eğilir. Su içerken 

Narcissus, suya yansıyan güzelliğini fark eder. Suda kendisini gören 

Narcissus, ilk olarak şaşırır ve kendisine hayran olur. Bu şekilde 

şaşırmış ve kendisine hayran olmuş olan Narcissus, zamanla 

duygularını yitirir ve hayatı burada son bulur. Sonra da bulunduğu 

yere kök salarak nergis çiçeğine dönüşür. Yani onu yücelten ve 

herkesi kendine hayran bırakan güzelliği, kendini beğenmişliği ve 
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kibri yüzünden yine kendisinin ölümüne sebep olmuştur. 

Hikâyemizden de anlayacağımız gibi ne kadar başarılı, iyi, güzel 

olursak olalım kendini beğenmişlik ve kibir bizi bir süre sonra ölüme, 

yok oluşa götürecektir. Bu durumu işletme yönetimi açısından ele 

alacak olursak, narsisistlik hem çalışanlar hem yöneticiler ve liderler 

hem de işletmeler açısından düşünülebilir. Bu konu ile ilgili yapılan 

çalımalar incelendiğinde; örgütte, yönetimde ve liderlikte narsisizm 

işlenmiştir. Bizde örnekler vererek işletmeler açısıdan 

değerlendireceğiz. Bu duruma örnek teşkil eden işletmelerin başında 

Nokia gelmektedir.  

 

Finlandiyalı bir firmaya ait olan cep telefonu üreticisi Nokia‘nın 

kuruluşu 1865’lerde gerçekleşmiştir. Böylesine köklü ve başarılı bir 

cep telefonu firması iken nasıl çökmüş inceleyelim: 
 

Nokia 1865’te bir orman işletmesi şeklindeyken herşey başlamıştır. 

Bir süre geçtikten sonra 1922’de Nokia Fin Kablo ve Fin Kauçuk 

İşletmeleri ile birleşmiştir. Bu sayede Nokia aralasında kauçuk 

işlenmesi, kablo üretimi, ormancılık, elektrik ve elektronik gibi bir 

çok ayrı sanayi dalına sahip olmuş oldu. 1970’ler ve 1980’lerde 

Nokia elektronik üzerinde bir çok ürünün üretimini gerçekleştirdi, 

buna örnek olarak mobil radyolar, telefon anahtarlayıcıları, araba 

telefonları, askeri ekipmanlar veson olarak bilgisayarlar sayılabilir. 

1980’lerin sonuna doğru elektronik dışındaki ortaklıklarından 

çekilerek daha çok iletişim yönünde yoğunlaştı. Daha sonra 

1992’de Jorma Ollila Nokia’nın CEO’su olarak görev aldı ve bu 
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sayede Nokia efsanesi başladı (Çatar, 2017: 1; Nokia, 12.05.2018, 

http://ikuieee.org/nokia-fenomen-olmasi-ve-cokusu/). 

 

3.5.2.1. Nokia’da 2000’li Yıllar ve Yeni Bir Dönem 

 

2001 yılında firma dâhili kamera özelliği ve renkli ekranı olan ilk cep 

telefonunu yani Nokia 7650‘yi piyasaya sürdü. 2002 yılında dünyada 

3G özelliği olan ilk cep telefonu Nokia 6650’ çıkarttı. Yine 2002’ 

de ilk video kaydedicisi olan telefonu yani Nokia 3650 üretildi. Bir 

sonraki yıl firma fiyatı uygun olan bir telefon olan Nokia 1100 

çıkarttı. Dünya genelinde 250 milyon satan bu ürün “en çok 

satan telefon” olarak tarihe geçmeyi başardı. Amiral gemisi ise 

N8 olmuştur. Daha sonra 2010’ da üretmiştir. Bu aşamalardan sonra 

dokunmatik ekranı olan telefonlar üretilmeye başladı ve rakip olarak 

günümüzde akıllı cep telefonlarında piyasa devi olan Apple var. 

Apple 2007’ de ilk dokunmatik ekranı olan telefon ilk nesil iPhone‘u 

üretti ve popüler olmayı başardı. Şirket 2008’ de bunun yanında Nokia 

5800 Xpress Music‘i çıkardı ve  8 milyon sattı (Nokia, 12.05.2018, 

http://www.bubitekno.com/mobil/nokia-nin-tarihsel-sureci-ve-

cokusu.html/6). 

 

3.5.2.2 Nokia’nın Çöküşü 

 

Dünyanın en iyi telefon üreten firması olan Nokia artık gerilemeye 

başladı. Birçoğumuzun farkında olduğu bu dönem, 2008’ de 

Android 1.0 sürümü ile gittikçe daha kötü bir hal almaya başladı. 

Elbette Android sürümünün ortaya çıkmasının yanında iPhone 

satışlarının çokça artması da şirketi fazlasıyla etkiledi. 2009’ da 
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firma 1,700 personelin işine son vermek zorunda kaldı. 2010’da 

Microsoft‘un iş yazılımları bölüm başkanı Stephen Elop Nokia‘da 

yeni CEO olarak işe başladı. Yine aynı yılda şirket karlılığında bir 

artış sağlandı ancak çalışanları işten çıkarma durumu devam etti. 

Firma durumu daha kötüye gitmeye başladığı süreçte, Windows 

Phone mobil işletim sistemi ile yazılım devi olan Microsoft ile 

stratejik bir ortaklık gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Apple telefon 

satışlarında Nokia‘yı geride bıraktı. Daha sonra olanları az çok 

hepimiz biliyor ve görüyoruz, şirketin geldiği durumun farkındayız 

(Nokia, 12.05.2018, http://www.bubitekno.com/mobil/nokia-nin-

tarihsel-sureci-ve-cokusu.html/6). 

 

Uzmanlar, bir kaç sene önce lider olan markanın bu kadar kısa bir 

zamanda yok olmasını, bu güne kadar benzerine rastlanmamış bir 

çöküş olarak adlandırmışlardır (Nokia, 12.05.2018, 

http://www.habervitrini.com/ekonomi/nokianin-buyuk-cokusu-

416155 ). 

3.5.2.3 Nokia’nın Gerileme Nedeni ? 

 

Finlandiyalı firmanın en çok yapması gereken zamanda köklü 

değişiklikleri kabul etmeyerek olası telefon devini, yıkıp geçen en 

büyük sebep oldu. firma akıllı telefon güncellemesini kabul etme 

hakkında geç kaldı ve kabul ettikten sonra da toparlanamayarak 

stratejik olarak yanlış kararlar aldı. (Nokia, 12.05.2018, 

http://www.bubitekno.com/mobil/nokia-nin-tarihsel-sureci-ve-

cokusu.html/6 ). 

http://www.bubitekno.com/mobil/nokia-nin-tarihsel-sureci-ve-cokusu.html/6
http://www.bubitekno.com/mobil/nokia-nin-tarihsel-sureci-ve-cokusu.html/6
http://www.bubitekno.com/mobil/nokia-nin-tarihsel-sureci-ve-cokusu.html/6
http://www.bubitekno.com/mobil/nokia-nin-tarihsel-sureci-ve-cokusu.html/6
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Eski Finlandiya Başbakanı olan Esko Aho, 2008 ve 2012 yılları arası 

Nokia’da başkan yardımcısı olmuştur.  90’lı yıllarda inovasyon 

sebebiyle dünya devi olmayı başaran Nokia’nın 2000’li yılların ikinci 

yarısından sonra geriye gitmesini Aho, “Durduk. Peki, niye durduk? 

Çünkü en büyük olduğumuzu düşünüyorduk” diyerek açıklamıştır. 

iPhone’un çıktığı zamanlarda henüz firmada çalışmadığını hatırlatan 

Aho, “Bir arkadaşım ilk kez kendi cebinden para verip cep telefonu 

aldığını söyleyerek bana iPhone’u gösterdi. Ben de o zaman şirketteki 

üst düzey yönetici bir arkadaşıma bu yorumu aktardım. Bana, ‘Esko, 

çok iyi bir alet ve pazarı genişletir ama bize rakip olamaz’ cevabını 

verdi” şeklinde söyledi. 2008 yılının Kasım ayında firmada işe 

başladığı yılda Nokia’nın açılışından beri en başarılı mali sonuçlarını 

kazandığını raporlayan Aho bu durumu, “Ama kaybettiğimizin 

farkındaydık” diyerek yanıtlamıştır (Nokia, 12.05.2018, 

http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1064839-

nokianin-sonunu-ne-getirdi# ). 

 

Nokia’ ın geçmişini incelediğimizde, şirketin başarısına güvenerek 

köklü değişiklikleri kabul etmemesi ve Esko Aho’ nun söylemlerine 

baktımızda da çok başarılı, mükemmel ve en büyük olduğunu 

düşünmesi, rakiplerini küçük görmesi ve önemsememesi şirketi 

çöküşe götürmüştür. Narcissus’ un da öyküsünden de anlayacağımız 

üzere narsistik düşünce bizi çöküşe, yok olamaya sevk eder.  
 

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda işletmeler en üst seviyede 

olduklarında bile narsistik düşüncelere kapılmamalı, her zaman 

http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1064839-nokianin-sonunu-ne-getirdi
http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1064839-nokianin-sonunu-ne-getirdi
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rakipleri dikkate almak gerekir. Yoksa Narcissus gibi kendi 

mükemmelliğinde kaybolmaya mahkûmdurlar. 
 

3.5.3. İşletmelerde Narsizm Metaforunun Dayandığı 

Mitolojik Olay  

3.5.3.1. Narcissus ve Ekho’ nun Hikayesi 
 

 
Resim 10: Narcissus ve Ekho 

 

Hemen her çağda şairlere ilham kaynağı olan Narcissus Efsanesi, 

Latin şairi Ovidius tarafından Ekho Efsanesi’yle birleştirilerek 

yeniden ele alınmıştır. “Ekho birgün kırda dolaşırken Narcissus’u 

görür ve delicesine tutulur. Aşkını ilan etmek istemektedir. Fakat 

yaratılışı buna uygun değildir. Çok çirkindir ve sadece söylenen 

sözleri aynen tekrarlayarak konuşabilmektedir. Bu yüzden 

Narcissus’un kendisini görüp konuşmasını beklemek zorundadır. 

Narcissus sonunda peşinde gölge gibi dolaşan Ekho’yu hisseder ve 

“orada kim var?” diye seslenir, “var”diye cevap verir. Böylece Ekho 
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ve Narcissus arasında dünyanın en garip diyaloglarından biri başlar.  

Ovidius burada asıl Narcissus Efsanesi’ne geçmektedir (Yavaş, 2011: 

141). 

 

Narcissus’ un oldukça yakışıklı, gören herkesi kendine hayran bırakan 

bir genç olduğu dağ nymphelerinden olan Ekho'nun da ona aşık 

olduğu bilinmektedir. Hera, eşinin nymphelerden birisiyle birlikte 

olduğundan şüpheleniyordu. Zeus’ un birlikte olduğu nymphenin 

hangisi olduğunu öğrenirse, elinden geleni ardına koymaz ve onu 

acımasız bir şekilde cezalandırırdı. Ancak bir türlü öğrenemiyordu. 

Bu kişiyi bulmak için bir gün korulara indi. Ekho (yankı), koruda 

arkadaşlarıyla birlikte oturup sohbet ediyordu. Hera’nın koruya 

geldiğini hisseden nympheler oradan acilen hepsi uzaklaşırlar; sadece 

Ekho ortada kalmıştır.  Hera, "Zeus'un sevgilisi olsa olsa bu peridir” 

diye düşündü; daha sonra herkese duyulan haksızlığını kullanarak 

Ekho’ yu acımasızca cezalandırmıştır (Hamilton, 1942: 61-62).  

 

Başka bir kaynaklarda ise Ekho’nun cezalandırılma sebebi şu şekilde 

anlatılmaktadır:  
 

Ekho geveze bir peridir. Zeus önüne gelenle kırıştırırken, Ekho 

çenesinin düşüklüğü yüzünden Hera‟nın dikkatini dağıtır ve bu 

yüzden Hera, Zeus‟u bir türlü suçüstü yakalayamaz (Olgunlu, 2014: 

108). Zeus’ un çapkınlığı malum, bir ara da nympheleri gözüne 

kestirmişti Tanrılar Hakanı. Hera da bunu bildiği için suçüstü yapmak 

istiyormuş kocasına (Bayladı, 2010: 234-235). Hera her ne zaman 

Zeus'u öteki Nympheler'le birlikte yatarken suçüstü yakalamak istese, 
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Ekho uzun uzun konuşarak tanrılar ecesini oyalıyor ve Nymphelere 

kaçmaları için zaman kazandırıyordu böylece. Ama Hera günün 

birinde onun hilesini fark etti ve cezalandırdı Ekho'yu (Bayladı, 2005: 

358). 

 

Ardından Hera, Zeus’un arzusu üzerine kendisini çene çalarak 

oyalayan Ekho’yu lanetler. Onu, duyduğu her sözün son hecesini 

tekrar etmeye mahkûm eder (Olgunlu, 2014: 108). Ekho, artık 

konuşamayacaktı; kendisinden önce kim ne söylediyse onun son 

kelimesini tekrar edecekti. "İlk kelimeleri söyleyemeyeceksin,” 

şeklinde emir verdi Hera (Hamilton, 1942: 61-62). 

 

Ekho Narkissos'a deli gibi âşıkmış; ama Narcissus, öteki sevdalılarına 

yaptığı gibi ona da yüz vermiyormuş hiç. Ekho da üzüntüsünden 

kimselere görünmek istemediğinden kaya oyuklarında, ağaç 

kovuklarında yaşamaya başlamış. Zamanla gitgide eriyip küçülmüş. 

Sonunda da yalnızca bir ses olarak kalmış. Dağda bayırda seslenenlere 

yalnızca son heceyle geri dönen bir yankı olmuş (Bayladı, 2010: 234-

235). Ona deli divane aşk besleyen ölümlü ve ölümsüz pek çok kişi 

arasında, yavaş yavaş eriyerek sonunda geride sadece sesinin yankısı 

kalan, Ekho olmuştur (Cotterel ve Storm, 2011: 65). 
 

Bu durum Ekho’ ya çok zor geldi. Narcissus 'u aşıktı. Her zaman onun 

peşinden gidiyor ve sürekli arkasında dolaşıyor, ama tek kelime 

konuşmuyordu. Bir gün, eline bir imkân geçti. Narcissus, 

arkadaşlarına: "Kimse var mı burada?" diyerek seslendiğinde son 

kelimesini coşkuyla tekrarladı: "Burada Burada." Ağaçların arkasında 
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oturuyordu; Narcissus onu görmedi. "Gel," diye bağırdı. Ekho'nun 

hayalindeki kelimeydi bu. "Gel," dedi ve Narcissus’a kollarını iyice 

açıp ağaçların arasından çıkarak yaklaştı. Nympheyi kaşısında öylece 

görünce çok şaşırdı Narcissus, kaçıp gitti (Hamilton, 1942: 61-62). 

Narcissus ise ona aşık olup da karşılık alamayan periler bu sefer de 

düşman kesilmişler ona. Tanrılara bu kendini beğenmiş genci 

cezalandırmaları için yakarmışlar (Bayladı, 2010: 234-235). Ulu 

tanrılar “Başkalarını sevmeyen kendini sevsin,” diyerek kötü kalpli 

gencin cezalandırılmasını, tanrıça Nemesis’ e bıraktılar. Nemesis haklı 

öfke anlamına gelmektedir. Nemesis’ in bu görevi gerçekleştirmesi 

zaman almadı (Hamilton, 1942: 61-62). Bunun üzerine ceza tanrıçası 

Nemesis, Narkissos’ u ömrünün geri kalanını sudaki yansımasına 

hayran hayran bakarak geçirmeye mahkum eder (Cotterel ve Storm, 

2011: 65). 

 

 
Resim 11: Narcissus’ un Suda Aksini İzlemesi 
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Narcissus günün birinde korulukta gezinirken bir su birikintisine 

yansıyan yüzünü gördü. Görür görmez de vuruldu kendi güzelliğine. 

Sudaki yansımasını kucaklamaya çalışırken onun da aynı şeyleri 

yaptığını görüyordu.  Ama tam da “İşte kucaklaştık” derken sular 

bulanıveriyordu birden (Bayladı, 2005: 358). Başkaları benim 

yüzümden ne acılar çekmiş, şimdi anlıyorum," dedi. "Kendime karşı 

olan sevgimle yanıyorum ben. Suda yansıyan bu güzelliğe nasıl 

erişebilirim? O güzelliği bırakamam da. Yalnız ölüm kurtarır beni." 

(Hamilton, 1942: 61-62). Kendine o kadar aşık olmuş ki, nehirin 

başından hiçbir yere kımıldayamamış, artık bir şey yeyip içemez hale 

gelmiş (Bayladı, 2010: 234-235). Narcissus kendi güzelliğini seyrede 

seyrede eriyip gitti böylece. Yorgun başını yemyeşil otların üzerine 

koydu ve kapadı gözlerini ruhlar dünyasına göçerken Styks ırmağının 

sularına yansıyan güzelliğine son kez baktı ve orada son nefesini verdi 

(Bayladı, 2005: 358). Bunu gören peki kızları üzüntü içinde ağlayıp 

sızlamışlar.  Narcissus’un ölümüne çok üzülmüşler. Özellikle ona aşık 

olan Ekho’nun yankıları sarmış tüm ormanı. Bu yakışıklı delikanlının 

cansız bedenini yakmak için bir odun yığını getirerek onun üzerine 

koymuşlar. Tam odunları tutuşturacakları sırada narkissos nir anda 

kaybolmuş ve ortası beyaz yapraklarla çevrili olan bir çiçek almış 

yerini. Bu çiçeğe Narcissus un anısını yaşatmak için kendi adını 

vermişler. Bu çiçeğe Türkçede “nergis” diyoruz (Bayladı, 2010: 234-

235). Ekho ise, Narcissus’un kendisinden kaçmasından beri 

mağaralara sığınmıştı, burada tek başına hayatını sürdürüyordu. Hala 

oaralarda yaşamaya devam etmektedir. Her kim yüksek sesle konuşsa, 

son kelimesini tekrarlamaya devam eder (Hamilton, 1942: 61-62). 
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3.5.4. İşletmelerde Narcissus Metaforunun Kahramanları   

3.5.4.1. Narcissus (Nergis) 

 

Sarı ve beyaz renklerine sahip olan çiçekleri birbirinden ayrı ya da 

kök bir gövde üzerine şemsiye şeklinde olan, 20 ile 80 cm 

uzunluğunda, nergisgillerden soğanlı bir süs bitkisidir. Nergis, adını, 

Narcissus’ tan alır (Bilgin, 2015: 29). Narcissus’un hikâyesi kısaca 

şöyledir: Yunan mitolojisinde Boeotia’ daki Kephissos nehri ile su 

perisi olan Liriope’ nin yakışıklı oğullarıdır (Cotterel ve Storm, 2011: 

65).  Bir büyücü, ebeveynine Narcissus’un evrende, sadece kendi 

suretini görmediği süre boyunca hayatına devam edebileceğini söyler. 

Narcissus, günlerden bir gün ormanda berrak bir gölün yanına yaklaşır 

ve suya eğilerek susuzluğunu gidermeye başlar. Narsis, suyu içerken 

kendi yüzünün suya yansıdığını görür. Narcissus suda kendi yüzünü 

gördüğü zaman, ilk başta şaşırır ve sonra böylesi güzel bir yüze sahip 

olduğu için kendisini çok beğenir ve öylece kendisine aşık olur. 

Narcissus, şaşırmış ve kendi güzelliğine hayran bir halde gitgide 

duygularını yitirmiş ve orada öylece dünyaya gözlerini kapatmıştır. 

Burada hayatı son bulan Narcissus bulunduğu yere kök salarak nergis 

çiçeğine dönüşmüştür (Bilgin, 2015: 29). 
 

Narcissus, Yunan mitolojisinde Ekho ile olan efsanesiyle karşımıza 

çıkar. Mitolojide aşkı hor gören yakışıklı bir delikanlı olarak tasvir 

edilir. Efsanesi yazardan yazara değişir. Narcissus, kendisine hayran 

olan, dağ nimfelerinden (perilerinden) Ekho’yu hor gördüğü ve 

Ekho’nun aşkına karşılık vermemesi sebebiyle cezalandırılır. Bir 
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pınara eğilir, suda kendi yansımasını görür, kendi görüntüsüne aşık 

olur (Sarıboğa, 2016: 33). 
 

Ovidius'un anlattığı bir masala göre Narcissus dünyaya geldiği zaman 

annesiyle babası ünlü kahin Teiresias'a çocuklarının uzun ömürlü olup 

olmayacağını sormuşlardı. Teiresias da” eğer kendisini tanımazsa 

evet” diye yanıt verdi. Anne ve baba bilmeceye benzeyen bu sözlere 

bir anlam veremişlerdi Narcissus 'un çocukluktan delikanlılığa 

geçerken hem genç kız hem de genç erkeklerden birçok hayranı 

olmuştu (Bayladı, 2005: 358). 
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4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

 

Mitoloji, kültürlerin temelini oluşturan ve binlerce yıldan günümüze 

ulaşmış anlatımlar olarak bilinmektedir. Farklı dil ve kültürlerde yer 

alan mitolojinin önceleri Klasik Eski Çağ insanlarını kapsadığı 

söylense de Arkeoloji gibi bilim dallarının ilerlemesiyle bütün 

toplumların mitosları olarak anlaşıldığı söylenmektedir. Mitolojinin ve 

özellikle Yunan mitolojisinin bilim ve sanat dalları ile ilişkisinden söz 

edildiğinde; içinde yer alan önemli öyküleri, ölümlü ve ölümsüz 

kahramanları, mitolojik yaratıkları hayatımızın birçok alanında 

karşımıza çıkmaktadır. Mitolojinin içerik olarak zenginliği, farklı 

sanat ve bilim dalları ile temas halinde olması özellikle psikoloji ve 

yönetim alanındaki kavramlara ilham kaynağı olmaktadır. 
 

Geçmişten bugüne önemini koruyan mitoloji bir toplumun düşünsel 

yapılanmasını, kültürel özelliklerini, inanç ve yaşama bakış açısını 

kısaca o toplumun özünü yansıtır ve bu yüzden hayatın her alanında 

izlerini rastladığımız mitolojinin yönetim alanıyla da harmanlayarak 

bu konuya dikkat çekmek ve literatürdeki bu eksiği tamamlamak 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bir toplumun kökenini 

yansıtan o toplumla ilgili bir çok ipucu veren mitolojik olay ve 

hikayelerden metafor ve paradigma olarak yönetim literatüründe yeni 

kavramlar oluşturmanın toplumsal ve bilimsel anlamda katkı 

sağlayacağına inanılmaktadır.  
 

Yüzyıllardır dünya milletlerinin edebiyatlarına, sanat eserlerine ilham 

kaynağı olan mitler günlük yaşantımızın içinde de birçok alanda 
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karşımıza çıkmaktadır. Mitolojinin bugüne kadar birçok alanla 

bağlantısı görülmektedir. Edebiyat, din, felsefe, tarih, psikoloji, güzel 

sanatlar, müzik ve yönetim gibi birçok disiplin mitolojinin merkezinde 

olmuştur.  Mitoloji ve yönetim arasında da bağlantı vardır ancak 

İkarus Paradoksu gibi nadir örnekler olmasına rağmen literatürde 

henüz böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma, zengin bir 

düşünce yelpazesi ve farklı bakış açıları sunan mitolojik efsanelerden 

metaforlar ve paradigmalar oluşturarak örgüt içi yönetimde anlatılmak 

istenen konunun daha zengin bir yorumla işletme literatüründe ifade 

edilebilmesini sağlamak ve yönetim literatürüne yeni kavramlar 

kazandırmak için Demeter Sendromu, Prometheus Paradoksu, Uranos 

Kompleksi ve Philemon ve Baucis Metaforu gibi kavramlar ve 

öneriler ortaya attık. Çalışmamızda işletme yönetiminde varolan ancak 

bir örnek veya ismi konulmamış sorunlar üzerinde durarak buna 

mitolojik hikâyelerden örnekler vererek öneriler getirmeye çalıştık. 

Mitolojik hikayeler her ne kadar efsanevi ve ütopik olsalar da 

genelinde çıkarılacak bir ders ve anlamamız geren bir mesaj vardır. 

Çalışmamızda da işletme yönetimindeki sorunlarla mitolojik 

efsanelerdeki sorun ve çözümlemeleri harmanlayarak ele almaya 

çalıştık. Bunun yanında daha önce ortaya konmuş olan metafor ve 

paradigmalar da biraraya getirilerek ilgili okuyucu için kaynak 

sağlanmıştır.  
 

Farklı bakış açıları sunan mitolojik efsanelerden metaforlar ve 

paradigmalar yardımıyla örgüt içi yönetimde anlatılmak istenen 

konunun daha zengin bir yorumla işletme literatüründe ifade 
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edilebilmesi olanağı sağlanır. Mitolojinin her alanda olduğu gibi örgüt 

içi yönetimle de sıkı bir bağlantı içinde olduğu bu şekilde kendini 

göstermiş olur. 
 

Bu çalışma kapsamında mitolojik efsanelerden metafor ve 

paradigmalar yardımıyla yeni kavramlar geliştirmenin işletme-

yönetim alanına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
 

Bu alanda buna benzer daha önce çalışma yapılmamış olmasının diğer 

yapılacak çalışmalara örnek teşkil edeceği umulmaktadır. Proje 

kapsamında ortaya atılan yeni kavramlar doğrultusunda, mitolojik 

olay ve hikayelerde anlatılan ve işletmelerde de karşımıza çıkan 

sorunlar, fırsatlar, benzerlikler, eksiklikler vb. olayların zengin bir 

bakış açısıyla gündeme getirilerek dikkat çekmek ve işletme 

literatüründe eksik olan kavramları metafor ve paradigma yardımıyla 

literatüre kazandırmak açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Konu ile ilgili mevcut olan nadir mitolojik metafor ve paradigmaları 

bir araya getirerek konu ile ilgili veri tabanı oluşturmak ve bu alanda 

yapılacak çalışmalara daha yararlı sonuçlar ortaya çıkarmak adına 

önemlidir.  İşletmelerde var olan ancak literatürde bir kavram olarak 

tanımlanmamış olayları metotlar ve paradigmalarla somutlaştırarak, 

literatürde eksik olan yeni kavramlar oluşturmak açısından katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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