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İthifallik tanrılar ve ifade ettikleri
Ithyphallic gods and their expressions

Ekrem Güner

GİRİŞ
Antikçağda insanların sağlık bulma arayışında başvur-
duğu birden çok sağlık modeli vardı. Büyücüler, ilaç sa-
tıcıları, gezici şifacılar, ebeler, yöresel halk hekimleri, bi-
limsel hipokratik hekimler ve tanrıların şifa tapınakları 
bunların en bilinenleriydi. Tüm bu sağlık modelleri ge-
çerli olsa da çok tanrılı antikçağda en popüler olan sağ-
lık veren tanrı veya tanrıçaların şifa tapınakları idi.[1] Çok 

ABSTRACT

OBJECTİVE: In the polytheistic antiquity, every area of life was under 
the direction and supervision of gods and goddesses. The gods and 
goddesses had symbols showing their abilities or attributes. Among 
those gods and demigods who were believed, worshiped and expected 
for remedies, there were those depicted in the open with his penis 
or phallus. This study aimed to reveal mythological gods, demigods 
and heroes symbolized by penis or phallus and their expressions in 
andrological point of view in polytheistic period.
MATERIAL and METHODS: The literature on ancient Greek, Roman, 
Egyptian and Asian mythology, ithyphallic gods and phallic cult was 
investigated. The ithyphallic gods, demigods and mithologic actors 
with penis-phallus symbol in archeological websites, archeological 
museums in Turkey and abroad, archaeological books and magazines 
were investigated.
RESULTS: Erect penis is called phallus. The gods, demigods and heroes 
like Dionysus, Hermes, Priapus, Narcissus, Orthannes, Conisalos, 
Tychon, Pan, Silenus and Satyrs in ancient Greece and Rome, Shiva in 
ancient Asia, Min in ancient Egypt were depicted with exposed phallus or 
phallus, representing phallic beliefs associated with sexuality, masculinity, 
sexual power, sex, fertilization, fecundity, reproduction, fertility and 
productivity. Sculptures, figures, ceramic pots, frescoes, reliefs, paintings, 
mosaics and ancient coins were the main means of depiction. The fact that 
the penis in priapism is associated with the penis of God Priapos and that 
the priapism was named after Priapus arouses curiosity.
CONCLUSION: The phallus, which was associated with sexuality, 
masculinity, sexual power, sex, fertilization, reproduction and productivity 
in the ancient period, led to the emergence of a phallic belief and phallic 
cult, expressed as worship of the male genitals, and developed under the 
auspices of mythological gods and heroes whose symbol is the phallus. It 
is believed that worship of ithyphallic God and heroes will provide yield 
and fertility in all areas of male sexuality and reproduction, even in the 
entire universe. The myth of God Priapos and his phallus has survived, 
and priapism in the medical literature is named after Priapos.
Keywords: Phalllus, priapus, priapism, ithyphallic gods, penile 
representations

ÖZ

AMAÇ: Çok tanrılı antikçağda hayatın her alanı tanrı ve tanrıçaların 
yönetimi ve gözetimi altında idi. Tanrı ve tanrıçaların yeteneklerini 
veya özelliklerini gösteren sembolleri vardı. İnanılan ibadet edilen ve 
çareler istenilen bu tanrı ve yarı tanrılar arasında açıkta penisi veya 
fallusu ile tasvir edilenler mevcuttu. Bu çalışma çok tanrılı dönemde 
penis veya fallusları ile sembolize edilmiş mitolojik tanrı, yarı tanrı 
ve kahramanları ile ifade ettiklerini androlojik bakış açısı ile ortaya 
koymayı amaçlamıştır. 
GEREÇ ve YÖNTEM: Antik Yunan, Roma, Mısır ve Asya mitolojisi, it-
hifallik tanrılar ve fallik kült ile ilgili literatür araştırıldı, arkeolojik web 
siteleri, yurt içi ve yurt dışında arkeoloji müzeleri, arkeolojik kitap ve 
dergilerde sembolü penis-fallus olan ithifallik tanrı, yarı tanrı ve mitolo-
jik aktörler araştırıldı. 
BULGULAR: Erekte haldeki penise fallus adı verilmiştir. Antik Yunan ve 
Roma döneminde Dionysos, Hermes, Priapos, Narcissus, Orthannes, 
Konisalos, Tykhon, Pan, Silenos ve Satyrler, antik Asya’da Shiva, antik 
Mısır’da Min gibi tanrı, yarı tanrı ve kahramanlar açıkta duran penis veya 
fallusları ile tasvir edilmiş, cinsellik, erkeklik, cinsel güç, seks, dölleme, 
doğurganlık, üreme, bereket ve verimlilikle ilişkili fallik inanç temsilcile-
ri olmuşlardır. Heykel, figür, seramik kaplar, fresk, rölyef, resim, mozaik 
ve antik paralar başlıca tasvir araçları olmuştur. Priapizm hastalığındaki 
penisin Tanrı Priapos’un penisi ile ilişkilendirilmesi ve priapizmin adını 
Priapos’tan alması merak uyandırmıştır.
SONUÇ: Antik dönemde cinsellik, erkeklik, cinsel güç, seks, dölleme, 
üreme ve verimlilikle ilişkilendirilen fallus, erkek cinsel organına tapın-
ma olarak ifade edilen bir fallik inanç ve fallik kültün doğmasına neden 
olmuş, sembolü penis-fallus olan mitolojik tanrı ve kahramanların hi-
mayesinde gelişmiştir. İthifallik tanrı ve kahramanlara tapınma ile erkek 
cinselliği ve üreme ile ilgili her alanda, hatta tüm evrende verim ve be-
reket sağlanılacağına inanılmıştır. Tanrı Priapos ve onun fallusu ile iliş-
kili efsane günümüze dek ulaşmış, tıp literatüründeki priapizm, ismini 
Priapos’tan almıştır.
Anahtar Kelimeler: Fallus, priapos, priapizm, ithifallik tanrılar, penil 
temsiller
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tanrılı antik dönemde Zeus, Apollon, Asklepios, Artemis, 
Priapos, Eileitheia, Liber, Juno (İuno), Min ve Shiva gibi 
tanrı ve tanrıçalar kendi adlarına yaptırılmış tapınakların-
da çare arayan insanları ağırlarlardı. Antikçağ insanlarının 
tapınakları ziyaret etmelerinin başlıca sebepleri ibadet et-
mek, sıkıntılarının çözümü için tanrılardan yardım iste-
mek ve sağlık sorunlarına çözüm aramaktı. Çare aranan 
hastalık ve rahatsızlıklar içinde cinsel hastalıklar, ereksiyon 
ve üreme ile ilgili problemler de olur, cinsellik ve üreme ile 
ilişkilendirilen tanrılardan yardım istenirdi.[2,3]

Ereksiyon halindeki penise fallus adı verilmiş ve fallus sem-
bolü Paleolitik dönemden günümüze kadar insanoğlunun 
ilgisini çekmiş ve etkilemiştir. Dünyadaki ilk insan yerleşi-
mi olan mağaraların duvarlarına fallus çizimleri yapılması 
da ona verilen önemin bir ifadesi olmuştur. Antik Yunan, 
Roma, Mısır ve Asya’da penis-fallus ifadeleri ithifallik (sem-
bolü erekte penis olan) tanrıların, yarı tanrıların ve aktörle-
rin sembolleri ve bir parçaları olarak fresklerde, mozaiklerde, 
seramik kaplarda, heykellerde, figürlerde veya sikkelerde tas-
vir edilmiştir.[4,5] Bu çalışmada Antik dönemde sembolleri 
penis-fallus olan tanrı, yarı tanrı ve mitolojik kahramanlar ve 
ifade ettikleri günümüze ulaşan arkeolojik kanıtları eşliğinde 
androlojik bakış açısı ile ortaya konmuştur.

GEREÇ ve YÖNTEM
Antikçağ yazarlarının günümüze ulaşan eserleri dahil 
Antik Yunan, Roma, Asya ve Mısır mitolojisi, fallik inanç, 
fallik kült, ithifallik tanrılar ve aktörler ile ilgili literatür 
araştırıldı. Yurt içi ve yurt dışı arkeolojik siteler, galeriler 
ve arkeoloji müzelerinde web tabanlı ya da ziyarete daya-
lı olarak fallus tasvirleri araştırıldı ve incelendi. Konu ile 
ilişkili arkeolojik kitap ve dergiler incelendi. Atina Ulusal 
Arkeoloji Müzesi, Atina Numismatik Müzesi, Napoli 
Ulusal Arkeoloji Müzesi, Londra İngiliz Müzesi, Harvard 
Sanat Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Antalya Arkeoloji 
Müzesi, Antakya Arkeoloji Müzesi, Efes Arkeoloji Müzesi ve 
İzmir Arkeoloji Müzesi bu amaçla araştırılan başlıca müze-
ler oldu. İncelenen numismatik web siteleri CoinArchives, 
Wildwinds ve Asia Minor Coins’e ait web siteleri idi.

BULGULAR
Antik şehirlerde yapılan arkeolojik kazılarda fallusun ifa-
de edildiği çeşitli fallik objeler, rölyefler ve resimler keşfe-
dilmiştir.[3] Bu penis-fallus ifadelerinin bir kısmı ithifallik 
(erekte penisi ile temsil edilen) mitolojik tanrı, yarı tanrı 
ve kahramanların sembolü ve bir parçası olarak freskler-
de, mozaiklerde, rölyeflerde, resimlerde, seramik kaplarda, 
heykellerde, figürlerde ve sikkelerde tasvir edilmiştir.[4,5]

Çok tanrılı inancın hüküm sürdüğü Antik Yunan ve Roma 
döneminde Dionysos, Hermes, Priapos, Narcissus, Tykhon, 
Pan, Silenos ve Satyrler, antik Asya’da Shiva, antik Mısır’da 

Min gibi tanrı, yarı tanrı ve mitolojik aktörler erekte penis-
leri ile başlıca penis-fallus temsilcileri olmuştur. Bunlardan 
Orthannes ve Konisalos hariç diğer aktörlerin fallusları ile 
birlikte resmedildiği antikçağ arkeolojik görselleri bu ça-
lışmada ortaya konmuştur. Bu aktörler açıkta duran penis 
veya falluslarının ifade ettiği üzere cinsellik, erkeklik, cinsel 
güç, seks, dölleme, doğurganlık, üreme, bereket ve verim-
lilikle ilişkili antikçağın fallik inanç temsilcileri olmuşlardır 
(Şekil 1–10).

Şekil 1. Falluslu Dionysus büstü ve 
Afrodit, pişmiş toprak figür. M. Ö. 
100 Myrina, İzmir, British Museum, 
Londra, İngiltere.

Şekil 2. Falluslu Hermes büstü, 
mermer heykel. National 
Archaeological Museum, Atina, 
Yunanistan.
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Şekil 3. Falluslu Pan, pişmiş toprak kandil.  
Museo Archaeologico Nazionale, Napoli, İtalya.

Şekil 4. Falluslu Satyr ve Maenad, pişmiş toprak seramik,  
Museum Collection Harvard Art Museums, Cambridge,  
Amerika Birleşik Devletleri.

Şekil 5. Falluslu Silenos, bronz heykel.  
National Archaeological Museum, Atina, Yunanistan.

Şekil 6. Falluslu Narcissus, mozaik pano. Koruma altında  
açık sit alanı, Antalya, Türkiye.

Şekil 7. Falluslu Tychon, mozaik pano. Antakya Archeology Museum,  
Hatay, Türkiye.

Şekil 8. Falluslu Min, Duvar Rölyefi.  
The Temple of Hathor, El Medina, Mısır.
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Şekil 9. Falluslu Shiva ve Parvati, rölyef heykel. Vaital Deul temple, 
Bhubaneshvar, Orissa, Hindistan.

Şekil 10. Falluslu Priapos, pişmiş toprak figür. Efes Archeology Museum, İzmir, 
Türkiye.

TARTIŞMA
Dionysos (Bakkhos), baş tanrı Zeus’un oğludur. Dionysos 
şarap, yardım severlik, eğlence, bağ bozumu ve tarımsal be-
reketin tanrısı olmuştur. İnsanoğlunun eğlence ve zevkinin 
içkisi olan şarabın mucidi ve coşkunun temsilcisi olması 
onu antik dönemin en sevilen tanrısı yapmıştır. Anavatanı 
Anadolu’da Lydya-Phrygia bölgesidir. Aralık ayında onun 
adına kutlanan kır şenliklerinde erkeklik organını simge-
leyen fallus objeler taşınır, fallik türküler ve şiirler söylenir, 
düzenlenen oyunlarla ekilen tohumun bereketi sağlanırdı. 
Dionysos’un kendisi, nadiren herm şekilli (üstünde büst 
bulunan dört köşeli sütun) heykellerde ithifallik bir tanrı 
olarak tasvir edilmiştir.[6–8]

Hermes (Mercury), Zeus’un oğlu ve tanrıların habercisidir. 
Elinde, günümüzde birçok tıp ve sağlık ile ilgili kurum ve 
kuruluşun simgesi olan bir caduceus tutan Hermes sadece 
herm şekilli heykellerde ithifallik olarak tasvir edilmiştir.[6] 
Tüccarların ve yolcuların koruyucusu da olan Hermes’in 
yollara dikilen herm şekilli heykelleri ki bunlar tanrının 
büstü ve fallusunu simgeleyen taştan yuvarlak kaideler 
olup antikçağın ilk kilometre taşları görevini yapmıştır. 
Ayrıca insanları nazardan, kem gözlerden koruyucu bir 
güce sahip olduğuna inanılmıştır.[9,10] Hermes ayrıca erkek 
ve kadın cinsel birleşmesini teşvik etmiştir.[11]

Pan (Faunus), Yunan mitolojisinde Hermes’in oğlu olduğu 
rivayet edilir. Doğum yeri Yunanistan’ın dağlık Arkadya 
bölgesidir. Çobanların, balıkçıların, avcıların ve hayvan sü-
rülerinin tanrısıdır. Bel üstü insan, bel altı teke şekillidir. 
Keçiboynuzu, sivri kulakları ve sakalı dışında insan başına 
sahiptir. Mitolojide perileri kovalayıp durması ve ıssız ara-
zilerde dolaşanların karşısına birden çıkıp onları ürkütmesi 
ile meşhurdur. “Pan’a ait”, “Pan’ın neden olduğu” anlam-
larını taşıyan Yunanca “panikon” ve”panikos” kelimeleri 
günümüz “panik” kelimesinin mitolojik kökenini oluştu-
rur. Şarap tanrısı Dionysos’un eşlikçilerinden biri olarak 
bahar, doğurganlık ve bereketle yakından ilgili bir tanrıdır. 
Erkeklik organı sıkça ereksiyon halinde tasvir edilir. Pan, 
cinsel azgınlığı, kontrolsüz cinsel isteği, şehveti ve cinsel 
gücü simgeler.[12–14]

Satirler, Antik Yunan mitolojisinde belden üstü insan, bel-
den aşağısı ise teke biçimindedir. Kır cinleri olan Satirler 
arkeolojik eserlerde genellikle keçiboynuzlu, toynaklı, sivri 
ve uzun kulaklı, uzun atkuyruklu ve göze çarpan penis-
leri ile tasvir edilmiştir. Satirler çoğunlukla şarap tanrısı 
Dionysos’a eşlik ederlerdi. Silenos ise yine Antik Yunan 
mitolojisinde yaşlanan satirlere verilen isimdir. Eserlerde 
atkuyruklu, toynaklı, uzun kulaklı, yassı burunlu, erkek-
lik organı belirgin bir şekilde dik, çirkin, sarhoş bir ihtiyar 
olarak canlandırılmıştır. Dionysos’u onun yetiştirdiği, ona 
şarap yapmayı öğreten kişi olduğu rivayet edilmiştir. Çok 
akıllı ve bilge olmasından dolayı insanlar hayat sırlarını 
onun ağzından almaya can atmışlardır.[15,16]

Narcissus, Yunan mitolojisinde Nehir tanrısı Cephisus’un 
çok yakışıklı avcı oğlu ve en bildik Yunan efsanelerinden 
birinin de kahramanıdır. İlk görüşte ona âşık olan güzeller 
güzeli peri kızı Ekho dahil kendine âşık olanları karşılıksız 
bırakması, suda yansıyan kendi imajına aşık olması efsa-
nesinin temel ögeleridir. Günümüz literatüründe kişinin 
kendisini aşırı beğenmesi, kendisine hayranlık duyması 
hatta daha da ileri, kişinin kendisine âşık olması olarak ta-
nımlanan Narsisizmin de isim babasıdır. Öldükten sonra 
dönüştüğü nergis çiçeği de ismini ondan almıştır.[17]
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Orthannes, Yunanistan Attika’da ibadet edilen, bahçe bere-
keti ile ilgili ithifallik bir tanrı-ilah idi.[18] Konisalos, antik 
Yunanda ithifallik bir ilah olup fallusundan dolayı kome-
dilere konu edilmiştir.[19] Tykhon, erekte penisi nedeni ile 
fertilite (bereket) ile ilişkilendirilmiş küçük Yunan tanrı-i-
lahlarından biridir. Antikçağ yazarı Strabo’ya göre Atina’da 
tapınılan şans ve kaza tanrısıdır.[20] Yunan mitolojisinde 
Attika’lı tanrılar Orthanes, Conisalus ve Tychon fallik tem-
silde Priapos’tan daha önce yer almış ve fallik kültün daha 
erken dönemdeki aktörleri olmuşlardır.[21]

Min (Amsu), Antik Mısır’ın doğurganlık, cinsellik, bereket, 
üreme, dölleyicilik ve hasat ile ilgili tanrısı olup erkeklik ve 
seksin simgesi, erkek cinsiyetin koruyucusudur. Min erekte 
fallusu ile tasvir edilen ithifallik bir tanrı olup genelde sol eli 
ile penisini tutar şekilde ifade edilmiştir. Onuruna hasat başı 
büyük festivaller ve kutlamalar düzenlenmiştir.[22]

Shiva (Oesho), Hinduizmin en önemli tanrılarından bi-
ridir. Şhiva’nın görevi evreni yeniden yaratmak için onu 
yıkmaktır. Alnında üçüncü göz, boynunda kobra kolyesi 
taşır ve genellikle dört kollu olarak gösterilir. Shiva, Hint 
inancına göre kainatta erkekliği ve üreme gücünü simgele-
yen tanrıdır. Bu nedenle tanrı Şiva’nın en önemli sembol-
lerinden biri Lingam adı verilen erekte cinsel organı yani 
fallusudur. Birçok ibadethane ve evin yanı sıra bereket ve 
kazanç beklenen ticarethane ve dükkânlarda Lingam obje-
lere sıkça rastlanır.[23,24]

Priapos, yerli bir Anadolu tanrısı olup Yunan mitolojisin-
de bereket tanrısı olarak yer almıştır. Lampsakos (Lapseki-
Çanakkale) kenti Priapos’un doğduğu yer olmakla övünür. 
Efsaneye göre annesi güzellik tanrıçası Afrodit onu doğur-
duğunda neredeyse boyu kadar penisi olan bebeğinin çir-
kinliğinden utanır ve onu terk eder. Lapsekililer, Afrodit’in 
bıraktığı çirkin oğlunun erkekliğine tapınırlar ve onu tan-
rılaştırırlar.[25,26]

Tanrı Priapos’un en göze çarpan niteliği açıkta, çok büyük 
olarak tasvir edilmiş olan fallusudur.[25–27] Tanrının göze 
çarpan erekte olmuş büyük penisinin işaret ettiği gibi, 
Priapos erkeklik, cinsel güç, dölleme, üreme ve doğur-
ganlığın tanrısı, tek temsilcisi, dolayısıyla hayatın kayna-
ğı olarak kabul edilmiştir. Tanrı, özellikle impotans dahil 
üreme organlarının hastalıkları için de iyileştirici olmuştur. 
Tanrıya tapınılma ile insan nesli dahil tabiatın her alanında 
bolluk ve bereket geleceğine inanılmıştır.[4,25,28] Tanrının 
resim, rölyef, figür ve heykel tasvirleri, tapınakların hari-
cinde, bazı evlerin duvarlarında, kapı üzerlerinde, oturma 
odalarında, bahçelerde, genelevler ve mezarlarda da bulun-
muştur.[29]

Priapism, cinsel uyarı olmaksızın, penisin ereksiyon duru-
muna geçip sürekli sert ve büyümüş halde kalması olarak 
tarif edilmiştir.[30] Yunan mitolojisinde Dionysos, Hermes, 

Orthanes (Orthannes), Conisalus (Konisalos), Tychon 
(Tykhon), Pan, Satyrler ve Silenos gibi erekte veya büyük 
penisleri ile dikkat çeken rakipleri varken Priapizm hasta-
lığındaki penisin Tanrı Priapos’un penisi ile ilişkilendiril-
mesi ve priapismin adını Priapos’tan alması merak uyan-
dırmıştır. Priapos kültünün sunumunda en önemli aracın 
her zaman erekte bir penis olmasının bunda birincil etken 
olduğu bildirilmiştir.[5,31,32] Devamlı ereksiyon halinde tas-
vir edilen tanrı Priapos’un penisinin, Priapism hastalığında 
sürekli erekte durumda kalan penise görsel benzerliği de 
bu seçimde önemli olmuştur. Bunun dışında priapismin 
Galen gibi bilimsel hipokratik antikçağ hekimleri tarafın-
dan bir patoloji olarak tanımlanması ve tıp literatüründe 
yer almaya başlamasının, Priapos kültünün yaşandığı yılla-
ra denk gelmesi de diğer bir neden olarak görülmüştür.[33]

Antikçağda fallus sembolü iyi şans, cinsel sağlık, cinsel ve 
fiziksel güç, seks, korunma, güçlü erkeklik, dölleme, doğur-
ganlık, üreme, dayanıklılık, cesaret, başarı, zafer, sağlıklı eş 
ve çocuk, maddi bolluk, bereket ve verimlilik ile ilişkilen-
dirilmiştir.[25,34] İnsanlar minyatür fallus objeleri uğursuz-
luğa, kötülüğe ve kötü gözlere karşı birer nazarlık veya 
muska olarak boyunlarına asmışlardır. Fallus muskalarının 
sihirli bir güç taşıdığına inanılmıştır.[6,28,35] İnsanoğlunun, 
üreme gücünün temsilcisi erkek cinsel organına tapınma 
olarak ifade edilen fallik inanç zamanla bir fallik kültün 
doğmasına neden olmuştur. Bu fallik kült antik dünyada 
ithifallik tanrı, yarı tanrı ve aktörlerde vücut bulmuş ve on-
ların himayesinde geniş coğrafyalara ulaşmıştır. İnsanlar bu 
tanrı, yarı tanrı ve kahramanlara inanmışlar, itibar etmişler, 
cinsellik, üreme ve bereket ile ilgili sorunlarında kendile-
rinden yardım talep etmişlerdir.[36]

İtifallik tanrı, yarı tanrı ve kahramanların antikçağ anla-
tımlarında tasvir edilen, başta açıkta duran erekte penisleri 
olmak üzere diğer fiziki özelliklerinin günümüze ulaşan 
fresklerde, mozaiklerde, seramik kaplarda, heykellerde, 
figürlerde ve sikkelerde aynen yansıtıldığı görülmüştür 
(Şekil 1–10). Erekte penislerinin ifade ettiği üzere cinsellik, 
üreme ve bereket ile ilişkilendirilen bu mitolojik aktörler 
insanların sorunlarında veya sıkıntılarında başvurdukları 
temel adresler olmuştur.

Antik dönemde cinsellik, erkeklik, cinsel güç, seks, dölle-
me, doğurganlık, üreme, bereket ve verimlilikle ilişkilendi-
rilen penis ve onun erekte hali olan fallus, erkek cinsel or-
ganına tapınma olarak ifade edilen bir fallik inanç ve fallik 
kültün doğmasına neden olmuştur. Sembolü penis-fallus 
olan bu mitolojik tanrı ve kahramanlar da geniş bir coğraf-
yada cinsellik, üreme ve bereket ile ilişkili fallik inanç tem-
silcileri olmuşlar, resimlerde, rölyeflerde, fresklerde, moza-
iklerde, seramik kaplarda, heykellerde, figürlerde ve antik 
paralarda tasvir edilmişlerdir. Günümüze ulaşan bu eserler 
onların, efsanelerinin ve kültlerinin arkeolojik kanıtlarını 
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oluşturmuştur. İthifallik tanrı ve kahramanlarına olan ta-
pınılma ile sadece erkek cinselliği ve üreme ile ilgili değil, 
tüm evrende verim ve bereketin artacağına inanılmıştır.

Tanrı Priapos’un erekte ve büyük penisi tıp literatüründeki 
priapizm teriminin mitolojik kaynağı olmuştur. Tanrının 
penisinin priapismde olduğu gibi devamlı ereksiyon halin-
de olması, onun isim babası olmasını sağlamıştır.
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