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Pythagoras

Büyük âlem olan Kâinat ile küçük âlem 
olan insan arasında da sonsuz ilişkiler 

vardır. İnsanın ölümlü kısmı, parçalanan kısmıdır. 
İnsanın ilâhi âleme bitişik olan (Kutsal Ruh) kısmı 
ise ebedidir. 

İnsanın kutsal ruh parçası, onu ilâhi âleme doğru 
çeker. İnsanın hayvani ruh kısmı da onu tabiat 
âlemine doğru iter. İnsan bu iki âlem arasında 
tıpkı bir rakkas gibi salınır durur. Fakat, insan, 
ilâhi âleme iştiyak ve hasret içindedir.

İnsan, ilk bakışta, hem duyu organlarının hem 
hayvani ruhun hem de kutsal ruhun sırlarına 
birden nüfuz edemez; bu sebeple de varlığı Bir 
değil, Çok görür. 

İnsan, bu kâinat içinde, bir tarafı Nur’a, diğer 

tarafı da zulmete bakan iki yanlı muazzam 
bir varlıktır. Çünkü insanın ruhu, kutsal 
Tanrı’dan ölümsüz bir zerredir. Fakat insan, 
Tanrı’ya ulaşabilmek için cansız ve canlı bütün 
varlıklardan derece derece geçmek zorundadır.

Tanrı’dan çıkan ruhlar seyyareden seyyareye 
geçip aşağı indikçe maddileşirler, maddileştikçe 
de kesafetleri artmış ve maneviyatlarını da 
kaybetmişlerdir. Bununla beraber, madde ile daha 
ziyade savaşmaları sonucu olarak akıl ve irade 
kuvvetleri de artmıştır.

Ruhun maddeye inmesinin son yeri bu dünya 
yuvarlağıdır. Fakat, insan bu dünyada akıl ve 
iradesini yükselte yükselte tekrar eski 
geldiği yüksek â      leme yükselebilir, 
yani Allah’a ulaşabilir. 
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Pitagoras’ın Sayıları
İzzet Erş
 

Tamahkâr olma,
zira her şeyde i’tidâl efdâldir. [1]

Pitagoras’ın felsefi dizgesi genel olarak ve 
basitçe aritmetik sayılara ve bu sayıların 
ihtiva ettiği ilmi sınıflara indirgenir. Ancak 
Pitagoras’ın düşünce sisteminin özünü nicel 
sayılar değil, ama sayılar ile simgelenen 
ilmi bir hiyerarşi oluşturmaktadır. 
Pitagoras’a göre bilgi ve giderek bilgiyi 
nesnesi kılan tüm ilimler, ilâhi (bütünsel) 
bir ilmin mertebelerine aittir. Ona göre 
varlık hakikatinde biriciktir. Bu biricik 
varlığın varoluşa çıkışı ikilik düzeyinde 
gerçekleşmek zorundadır. Zira bilgi, bilen 
ve bilinen ayrımında gerçekleşmektedir. 
Bu ayrım ilişkinin temelidir ve ussal bilgi 
bu ilişki zemininde kendini mümkün 
kılar. Böylece mutlak birlik, agnostik bir 
ifadeyle bir bilinemezlik alanını oluşturur. 
Onun bilinebilirliği ise bu mutlak birliğin 
ayrımında ve bu ayrımın yeniden birliğinin 
şuurunda, yani ilişkisinde gerçekleşmek 
zorundadır. Buradaki ayrım bölünemez bir 
bütünün varsayımsal olarak ayrışmasından 
ibarettir. [2] İnsanın görevi, ruhunu saflaşıp 
başlangıçtaki biricik varlığa vasıl olmasını 
sağlayacak bu terakkiye hazırlamaktır. 

Mutlak birlik, kendini ussal olanda açımlar. 
Kendini bu sergileyişi us açısından 
kavranılabilir olana bir iniştir. Bu iniş 
(tenezzül) ile şuur biçimlenir. [3] İlmin 
mutlak birliği kendisi ile ayrımsız özdeşlik 
içinde bir bilinemezlik teşkil ederken, kendi 
içinde (ve ikilik olmadığından kendinden 
kendine) bu ayrımı ile ikilik âlemine 
çıkar. Ve yine bu ayrımların birliğe geldiği 
farkındalıklı bilinç yoluyla başlangıçtaki 
birliğe yükselir.

Daha yalın bir ifade ile başlangıçta Tanrı 
(veya zât) bilinemezdir, çünkü varlığı ile 
bütün olduğundan onda ayrım yoktur. Ayrım 
olmadığında bilgi de mümkün olamaz. 
Çünkü bilgi en temelde bilen ve bilinen 
ayrımından doğar. Ancak Tanrı (irâdi 
veçhe), varlığını bilinir kılmak için kendini 
açığa çıkarmıştır. Bu açığa çıkış (zuhur), 
Tanrının nitelikleri (esmâ) arasındaki 

[1]  Pitagorasçı düsturlar, madde 16. Cavit Sunar, 
Tasavvuf Tarihi. s.80. AAV Yayınları, 2003.
[2]  Ontolojik bu sav, Hegel’in mantığında öne 
sürdüğü eytişim nazariyesiyle de örtüşür. Ayrımlardan 
münezzeh olan mutlak biriciklik, kendi olumsuzu 
veya yokluğu olan karşıtlık ile bilinç açısından bilinir 
duruma yükselir. Gerçekte böyle bir ayrım olmasa 
da, zihnin bu ilk olgusallığı sezebilmesi için ayrımlar 
varsayımsal olarak konulur. Karşıtlık şuurun onları 
birliğe getirmesi yoluyla ilk belirliliğe yükselir. Bu 
belirlilik varoluşun algısını oluşturur. Hegel buna 
“belirli varlık” demektedir.
[3]  Şuur kozmosun özü olduğundan oluşmaz, o hep 
vardır, ama birey nezdinde biçimlenir.

ayrımlar (fark) yoluyla gerçekleşir. Bilinç, 
bu ayrımları yeniden birliğe getirebilir ve 
tüm farklılıkların ardındaki birliği, mutlak 
olanı sezer. Veya denilebilir ki onu ruh ile 
bilir. Bilgiyi bu idrake taşıyan ilim, akıl 
ve sezginin en yetkin birliği olan felsefede 
somutlanır. [4] Tam ve gerçek anlamıyla 
felsefe, ne sadece aklın, ne de sadece 
ruhun (sezginin) bir kudretidir. Ama aklın 
ve sezginin dengeli birliğiyle tümelleri 
kavramanın, mutlak birliği de sezmenin 
ilmidir. Bu ilimde yetkinlik kazanan kişi 
varoluşun tüm tezahürlerinin ardında 
varlığın biricikliğini (Tanrı’yı) bileceğinden 
onda aşırılık ve hoyratlık bulunmayacaktır. 
Ona karşı ölçülü ve adil olacaktır. Ölçü ve 
adalet usun en yetkin biçimleridir. [5]

“Ölçü, nicelik ve niteliğin ayrımlı birliği 
olarak kavramdır. Us, kendi kendini 
tanıtlamalı, ölçü olarak kavramlaşmalı ve 
tüm nesne, olay ve olgulara ölçüt olmalıdır. 
Nesne olay ve olguların bilinmesinde 
kullanılan ussal ölçüt ise, geometri bilimidir. 
Aritmetik, geometrik biçimlerin açılımı, 
anlatımıdır. Geometri ve aritmetiğin 
birliği ise matematiktir. Matematik, nesnel 
bilimlerin dilidir.” [6]

Pitagoras tam bu noktada bir aritmetik 
üstadı olarak varsayılmış, kendisinin ancak 
ahlâki sağaltım yoluyla ulaşılabileceğini ön 
gördüğü ilâhilik ve vuslat düşünceleri göz 
ardı edilmiştir. Halbuki felsefi düşüncesi, 
aklî terakkinin yanında nefs terbiyesi ve 
ruhî olgunluk yoluyla manevi terakkiyi de 
içermektedir. [7] Pitagoras bir máthema 
üstadıdır. [8] Doğanın varoluşunun 
temelindeki aritmetik düzeni, sayılar ile ifade 
edilebilen dijital zemini keşfetmiştir. Ancak 
daha önemlisi bu dijital düzenin kuantize 
bir birlik altında toplandığını geometrik bir 
zekâ ile ispat etmiştir. [9] Yine de bu teori 
Pitagoras’ın varoluşa ait felsefi düşüncesinin 
temelini oluşturmaktan ibarettir.

Pitagoras varlığı sayılara indirgemez. 
Merhamet, saygı, öfke gibi insani vasıfların 
sayısal niceliklerini aramaz. Bunların 
sayılar ile ifadesi kutsal kitap âlimlerinin 
keşiflerine aittir. Tamamında olmasa da dil 
kutsallığı taşıyan vahyi metinlerin genelinde 
merhamet, saygı, öfke vb. kelimelerin 

[4]  Pitagoras bu tanımın içeriğini “ilâhi ilim” olarak 
niteler. Cavit Sunar, Tasavvuf Tarihi. s.64. AAV 
Yayınları, 2003.
[5]  Ölçü ve adaletin birliğine Pitagoras İrfaniyet 
demektedir. İslamî karşılığı feraset.
[6]  Metin Bobaroğlu, Simge Kavramı ve Simgesel 
Çalışma, 2014.
[7]  Pitagoras insanın bu tekâmülünü dörde ayırır. 
Hazırlık devri, tasfiye devri, kemâl ve ma’rifet (âriflik) 
devri. Cavit Sunar, Tasavvuf Tarihi. AAV Yay., 2003.
[8]  Eski Yunanca matesis, matematik kelimesinin 
köküdür ve “ben bilirim” anlamına gelir. Bilim, bilgi 
ve öğrenme gibi anlamlara gelen máthema (μάθημα) 
sözcüğünden türemiştir. Mathematikós (μαθηματικός) 
öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir.
[9]  Metin Bobaroğlu, AAV Seminerleri, Nisan 2014.

birer sayısal değeri bulunmaktadır. [10] 
Kelimelerin bu sayısal değerleri, insani 
hallerin ve vasıfların değerleri değildir. 
Yine de doğa yasaları ve tinsel tecellilerin 
kavramlaşmasında bir temel oluşturan ilâhi 
mertebeler düşüncesinde, hiyerarşinin 
oluşabilmesi için bu sayılara gerek duyulur. 
Pitagoras’ın sayıları bu nedenle aritmetik 
sayılar değil, ama geometrik formlardır. 
Pitagoras’ın dizgesi geometrik olduğu 
kadar hikmete de dayandığından onun bir 
matematik üstadı olduğu söylenebilir.

* * *

Sayılar öğretisinde Pitagoras “bir” sayısını 
varlıkla özdeş tutar. Bu birlik ile Tanrı’nın 
bilinemez (gaybî) zâtının varlık ile bir 
olduğunu belirtir. Bu birliğin ayrışması 
yoluyla varoluşa çıkan âlemi “iki” sayısıyla 
özdeşleştirir. Bir; nokta ise, iki; noktanın 
kendinden kendine veya iki nokta arasında 
çizdiği bir çizgidir. Bu çizgi nesnel bir 
zeminde, örneğin gerilmiş bir ipin veya 
kağıt üzerine çizilen düz bir çizginin 
imgesini taşımaz. Kavramı gereği nokta 
kâğıt üzerinde bir leke değildir. O sonsuz 
küçüklük olarak imgelenebilecek bir 
varoluşsallık da taşımaz. Nokta ussal bir 
kavram olarak ilişkisizlik ve arı kendilik 
demektir. Çizgi ise bu nokta tanımından 
hareketle ilişkidir. 

Üç sayısı ise ayrımların birliği olarak ilk 
belirliliktir. Bu nedenle bilinç üçtür. Dört 
sayısı ise bu şuur ile varoluşun mertebelerini 
anlayan ve bu mertebeler arasında ölçüyü 
bilen insan usudur. Bu nedenle ölçüden yola 
çıkarak dört sayısı Pitagoras için adaleti 
temsil eder. Ve bunların toplamı (1+2+3+4) 
10 sayısını verir. Pitagoras’ta olduğu gibi 
Kabala ve İslam tasavvufunda da 10 sayısı 
tamlığı bildirir. O, mutlak birliğin kendini 
kâmil şekilde ortaya koyuşudur. 1 sayısı ile 
temsil edilen biriciklik, kendini 10 sayısı ile 
temsil edilen bütünlükte bildirir. [11]

Kabala geleneğinde bu ilk mutlak 
birlik Yhvh’nin “adı söylenemez” veya 
algılanamaz oluşunda gizlenir. Onun 
ayrıma gelmesi Elohim’dir. Elohim çoğul 
bir kelimedir, ancak çokluğun birliğini 
ifade eder. Ondaki ayrım kâmil bir insanın 
şuurunda tevhide gelir. Kabala’ya göre 
kâmil bir şuur sahibi bu insan Âdem oğlu 
Şit’tir. [12] Zira Tanrı’nın gizli isminin 
bilinmesi onun oğlu (sırrı) Enoş ile vâki 

[10]  Bakınız; Gematria veya Ebced İlmi.
[11]  İbranice Alef ve Arapça Elif harflerinin sayısal 
değeri 1 ve Yod/Ye harflerinin değeri 10’dur.
[12]  Konuyla ilgili bir tevil; Tora’ya göre Âdem’in 
Abel adındaki ilk çocuğu, Kain adındaki ikinci çocuğu 
tarafından öldürülür. Bu simgesellikte hiçlik anlamına 
gelen Abel, hain anlamına gelen Kain tarafından 
öldürülür (ortadan kaldırılır). Kain’in günahı (veya 
eylemi) mutlağın iradesine (fıtrat) uymamak, müşriklik 
olarak nitelenir. Bunun neticesinden Şit doğar. Şit, 
Âdem’in üçüncü çocuğudur ve “Tanrı’nın ünsiyeti, 
insan” anlamına gelen Enoş’un babasıdır. 
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olmuştur. [1]  Tanrı’nın adaleti tahsis ettiği 
efendilik vasfı ise Adonay ismi ile bildirilir. 
Bir Yhvh, iki Elohim, üç Şit, dört Adonay. 
Bir Yhvh’nin Yod harfi, iki Elohim’in Mem 
harfi, üç Şit’in Şin harfi ve dört Adonay’ın 
Dalet harfidir. [2]

Yod noktadır. Sınırsızlık denilen 
olumsuz sonsuzluğu [3] belirli kılan 
[4], ancak şekilden ve belirlilikten 
münezzeh, Tanrı’nın karanlıkta 

parlayan ışığıdır. Sayısal değeri 10’dur. 
Ancak 1 sayısının temsil edildiği Alef 
harfini kendi iç ayrımında oluşturur. Alef 
iki Yod harfinin kendi içinde gerçekleşen 
ayrımlardan oluşur. Ayıran ve birleştiren 
Vav’dır. Yod, Yhvh isminin ve Alef, Elohim 
isminin baş harfidir.

Ayıran Vav vasıtası ile Mutlak 
Birlik tezahür eder. Aynı 
Vav iki Yod’u, iki noktayı 
birleştirerek Elohim’i, çizgiyi 
oluşturur. Böylece Elohim 
ayıran ve birleştiren sınır 

olarak ilişkidir. Elohim isminin baş harfi 
Alef’in ortasında yer alan Vav’ın ayrım ve 
birleştirici vasfı olmaksızın varlık belirişe 
çıkamaz. Bu tanımdan yola çıkarak belki 
denilebilir ki zuhur (Sefer HaZohar) 
kitabının yazarı Elohim, kalemi Vav, 
kaleminin ucu Yod, mürekkebi Adam (kan 
anlamında), yazdığı Şit’tir. Nûn vel kalemi 
ve mâ yesturûn. [5]

[1]  Tora, Tekvin 4:26
[2]  Bu dörtlü dizge literal bir referansa 
dayanmamaktadır.
[3]  Ein Sof (אין סוף)
[4]  Ein Sof Aur (אין סוף אור)
[5]  Kur’an-ı Kerîm, Kalem Sûresi 68/1: “Nûn’a ve 

Üçüncü nokta aracılığı ile 
oluşan belirlilik; üçgen, veya 
varlık-yokluk eytişiminde 
bilinç için ilk somutluk olan 
belirli varlık, Şit isminin baş 
harfi olan Şin’de gizlidir. Şin 

harfi krallık tacını simgeler. Ayrıca Kabalitik 
alfabede Şin taçlı harflerdendir. [6] Bu harf 
tipografik olarak üç noktanın kendi dışında 
birleştiği tek nokta ile gösterilir. Geometrik 
bir form olarak ise belirli bir düzlemde, 
birbirine doğrusal olmayan üç noktayı 
birleştiren üç doğru parçasının birleşimi 
olarak üçgendir. Ayrıca İbrani alfabesinin 
üçüncü sayısı Gimal harfi “deve” anlamına 
geldiği gibi kâmil anlamında da kullanılır. [7]

Dört sayısı ise adaleti 
temsil eder. Geometrik 
olarak dört kenarı birbirine 
eşit olan eşkenar dörtgen, 
eşitliği ve adaleti temsil 
eder. Bu sembolizmi Kâbe 

simgeselliğinde de görürüz. Dört sayısı bu 
nedenle adalet ile özdeşleşir. Adonay haklı ile 
haksızı ayıran ve suçluyu suçsuz çıkartmayan 
adil bir efendidir. Bu vasfı ile Adonay 
adil bir kral olarak da imgelenir. Fizik 
yasalarından, DNA sarmalına kadar doğanın 
temel yasalarında dört sayısı özellikle öne 

kaleme ve yazdıklarına and olsun”
[6]  Kabalistik alfabede taçlı harfler denilen bu 
uygulama Gimal, Zayın, Tet, Nun, Ayn, Tsadik ve 
Şin harflerinin tepelerine koyularak resmedilir. Buna 
shaatnezgets de denilmiktedir.
[7]  Kâmil veya olgun anlamındaki telâffuzu “gamal” 
şeklindedir. Örneğin Rabbi Gameliel’in ismi bu 
mânâdan dolayı kendisine verilmiştir. Gameliel, 
Allah’ın devesi anlamına geldiği gibi, Allah’ın kâmil 
kulu anlamına da gelmektedir.

çıkmaktadır. [8] Bazı Kabalistler bunun 
Kralın hükmü olduğuna kanaat getirir. Bu 
kral “Meleh LeOlam”dır. [9]

Adonay ismi Alef, Dalet, Nun ve Yod 
harfleriyle yazılır. [10] İbrani alfabesinin 
dördüncü harfi olan Dalet, Adonay isminde 
Alef ile Yod arasında durur. Bu isimden 
Dalet çıktığında geriye Ani, Ben kalır. Bu 
“Ben”, kralı gösterir. Eğer Alef çıkarsa 
Din, yani “hüküm” kelimesi elde edilir. 
Bu hüküm ise krala aittir. Ve eğer Yod 
harfi çıkarılırsa geriye Eden, yani “cennet 
bahçesi” kalmaktadır. Ve bu da adil kralın 
krallığıdır. Bu krallık Pitagoras’ın diliyle 
eşkenar dörtgen olarak ifade edilir. [11]

Neticede Pitagoras’ın sayıları sadece nicel 
adetler olmanın ötesinde kavramdırlar 
ve bu geometrik kavramlar, matematik 
yoluyla kozmosun dilini oluşturur. Sayılar 
nesnel varoluşun simgesi ve hiyerarşisidir. 
Bu sayılar arasındaki armonik geçişler, 
varoluşun özsel birliğini ve ussal zeminini 
teşkil eder. Böylece Pitagoras matematik 
yoluyla varoluşun ussal olduğunu 
göstermiştir. Bu nedenle de Usun Tanrısı 
Apollon’un çocuğu olarak yâd edilir [12].

izzeters80@gmail.com

[8]  Fizikteki dört temel kuvvet: Kütle çekim kuvveti, 
Elektromanyetik kuvvet, Güçlü çekirdek kuvveti, Zayıf 
çekirdek kuvveti. Biyolojinin yapı taşları Guanin, 
Adonin, Timin, Sitozin.
[9]  Âlemlerin Kralı veya Rabb’il Âlemîn. Bak. Rene 
Guenon, Âlemin Hükümdarı.
[10]  Adonay (אדני).
[11]  Bu yorum literal bir referansa dayanmamaktadır.
[12]  Kitty Ferguson, Kadim Pythagoras Kardeşliği. I. 
bölüm, Ayna Yayınevi, 2012.

Philon’un Alegori Yöntemi
Turgut Özgüney

Philon’un yöntemi Alegori’dir. Alegori kutsal kitabın ruhudur. 
Bu kitabın harfleri cisimdir. İçindeki öyküler tarihseldir. Philon 
eserlerinde Phaton ve Musa’yı uzlaştırmak için alegorilere 
baş vurmuştur. Alegori, soyut kavramları somut kavramlarla 
örnekleştirme sanatıdır. Örneğin; “Adalet” gözü kapalı, sol 
elinde kılıç, sağ elinde terazi tutan bir kadınla temsil edilir. 
“Barış” ise güvercinle temsil edilir.
     
Alegori’ye başvurmanın iki nedeni vardır:

1- Düşüncenin bağımsızlığını geleneğe saygı 
gösteriyormuş gibi korumak.

2- Kutsal kitaptaki yazıları simgeli, sembolik bir dille 
ifade etmek.

Philon’a göre Alegori’ye başvurulmaz ise kutsal kitabın 
görünüşteki anlamı bilgisizleri yanlış yöne sevk eder. 

Bu yöntem önceleri Esseniler ve Kabalacılar tarafından 
kullanılmıştır. Gnostiklerde Origen’de görülmüştür. Philon, 
asıl doğamızdan düşmüş olduğumuzu Âdem ile Havva mitini 
alegorik şekilde yorumlayarak anlatır. Âdem bilinci, Havva 
duyuları (psişe) sembolize eder. Havva; yani duyular, Âdem’i; 
yani bilinci bedensel arzulara doğru sürükler. Bu durum 
bedenle özdeşleşmeyi gösterir ve iyi-kötü ağacının meyvesinin 
yenmesi olarak sembolize edilir. Böylece birlik cennetinden 
ayrılır, ikilik; yani iyi ve kötü dünyasına gireriz. 

Alegori nedir?

Grekçe başka bir şey söylemek anlamına gelen “alla egorein” 
kökünden gelir. Bir metinde sözel anlamdan başka bir anlamın 
kastedilmesini ifade eden alegori, Türkçede mecaz olarak 
ifade edilir. Alegorik yorumun kaynağı Stoa Okulu olarak 
görülür. Stoacılar bu metodu Homeros’un İlyada ve Odyssey 
destanlarını açıklamak için kullanmışlarıdır. 

turgutozguney@yahoo.com.tr
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AYIN KONUĞU: Dilek Yarcan Turan Deniz Tipigil

Soru- Röportajımıza İstanbul Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’ne girmeye karar 
verdiğiniz yıllara kadar olan ilk 
çocukluğunuzla başlayalım diliyorum. 
Doğum yeriniz, aileniz, ilk ve orta 
öğreniminiz, ilk arkadaşlarınız, ilk 
kahramanlarınıza dair öykülerinizle...

Dilek Yarcan- Erzincanlı bir subay ailesinin, 
Ordu doğumlu üçüncü çocuğuyum. Çocukluk 
yıllarımdan beni en derinden etkileyen olay, 
insanın Ay’a ayak basmasıydı diyebilirim. 
Artık hayatta ne olmak istediğimi biliyordum. 
Astronot olacak ve uzak gezegenlere 
yolculuk yapacaktım! Hani okulda öğretmen 
sorar ya, “Ne olmak istiyorsunuz?” diye; ben 
astronot deyince, sınıfı gülüşmeler basardı. 
Yani benim parlak astronotluk kariyerimle 
oynadılar; şaka tabii ki.

İlk kahramanım abim Şükrü Yarcan’dır. 
Şükrü 70’li yıllarda otostopla hem 
Türkiye’yi hem de Avrupa’yı katetmiş 
ve ara sıra eve yatılı olarak kalmaya 
getirdiği saçlı sakallı yabancı dostlarıyla, 
bana sınırlar ötesi bir dünyanın kapılarını 
çoktan aralamıştı. O yıllarda dünya atlasına 
sayfa sayfa bakar ve gezilecek ne çok 
ülke olduğunu düşünür, acaba hepsini 
karış karış gezmeye ömrüm yeter mi 
diye hayıflanırdım! Neyse ki sonradan iç 
yolculuk diye başka bir seyahat türüyle 
tanıştım ve rahata erdim.

Bir kahramanım daha var o yıllardan, 
İngilizce hocam, güzeller güzeli Gülcan 
Hanım. İngilizce derslerinde bize uzak 
ülkelerde çektiği slaytları gösterirdi. Abba 
topluluğunun kıvırcık saçlı şarkıcısını 
anımsatan bu çok alımlı ve cana yakın 
insan anlattıkça, ben de o ülkelere bedava 
gider gelirdim. 

Soru- İstanbul Üniversitesi’nde Klasik 
Arkeoloji okuduktan sonra Amerika’da 
yüksek lisans yaptığınızı, İngiltere ve 
Türkiye’de çeşitli kazılara katıldığınızı 
biliyorum. Mitoloji ve kadim kültürler 
üzerine olan özel ilginiz o zamanlarda 
mı başladı ya da daha öncesinde ise 
o dönemde nasıl bir ivme kazandı bu 
ilginiz?

Dilek Yarcan- Baktım astronot olarak iş 
bulmak zor, madem geleceğe yolculuk 
yapamayacağım, bari geçmişe doğru yola 
çıkayım dedim ve arkeoloji okumaya 
karar verdim. Sanırım maceracı bir 
ruhum vardı ve klasik tanımlamalara 
uyan işlerden çabuk sıkılabilirdim. 

Çok büyük bir keyifle arkeoloji okudum, 
Perge kazılarında çalıştım. Antalya 
Müzesi’nde bulunan bazı tanrı ve tanrıça 
heykellerinin yeniden doğumlarına tanık 

oldum. Hiç unutmuyorum, Perge’de, 
Roma İmparotoru Hadrian’ın heykelini 
kazıyoruz. TRT Radyo orada ve Profesor 
Jale İnan’la röportaj yapıyorlar. Hoca’ya 
heykel bulduğunda ne hissettiğini sordular. 
Jale Hoca şöyle cevaplamıştı: “Ben heykel 

çıkarırken kendimi doğum yaptıran bir 
doktor gibi hissederim, son ana kadar büyük 
heyecan çekerim, acaba bebek sağlıklı mı, 

başı kolu yerinde mi, baştan mı geliyor, 
ayaklardan mı?” Ne etkileyici değil mi? 
Bir canı dünyaya  getirircesine, mesleğine 
saygılı ve sevdalı olmanın ne demek 
olduğunu, ben hocamdan öğrendim; ruhu
şad olsun! 

Sonra burslu olarak, Amerika’ya yüksek 
lisans yapmaya gittim. O yıllar ilk 
gençlik yıllarının en güzel anılarıyla 
dolu. Aileden özgürleşme, bireyleşme, 
tek başına kendi sınırlarını keşfetme 
ve dünyanın dört bir tarafından gelmiş 
uluslararası öğrencilerle dostluklar... 
Çocukluğumda gezmek istediğim 
ülkeler, o ülkelerin insanlarıyla ayağıma 
kadar gelmişti. Arkeoloji okumaya 
başladığımda, akademisyen olmayı 
planlıyordum. Ancak çok geçmeden, bir 
bilim insanının adanmışlığının bende 
yeterince olgunlaşmadığını anladım. 
Ruhum daha maceracı ve daha dışa dönük 
meslek alanlarına çekiliyordu.
 
Soru- Televizyon programcılığı, belgesel 
yapımcılığı gibi alanlarda çalıştığınızı, 
10 yıla yakın bir süre ise Boğaziçi 
Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak 
Anadolu Tarihi ve Arkeolojisi ile ilgili 
dersler verdiğinizi öğrendim. Nasıl 
gelişti bu tercihleriniz?

Dilek Yarcan- Ben hep hareketli işlerde 
ve insanlarla birebir çalışmayı sevdim. 
Dolayısıyla televizyon, turizm rehberliği, 
doğama uygun meslek alanlarıydı. 
Bir süre Boğaziçi Üniversitesi Turizm 

İşletmeciliği Bölümü’nde, “Anadolu 
Medeniyetleri ve Mitoloji” temalı dersler 
verdim. Gençlerle çalışmak çok ama çok 
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keyifliydi. Özellikle mitoloji derslerinde, o 
binlerce yıllık öykülerin kahramanlarının, 
bazı genç dostlarımda yeniden canlandığını 
görmek var ya; herşeye ama herşeye 
bedeldi! Kısacası, hep insanlarla, severek, 
neşelenerek çalıştım, çok şanslıydım.

Rehberlik yıllarında daha çok 
Amerika’dan gelen kilise gruplarıyla 
çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. 
Böylelikle bu güzelim ülkenin 
Hıristiyanlık tarihiyle tanıştım. 
Giderek karşılaştırmalı dinler tarihi 
ve mitoloji son derece ilgimi çekmeye 
başladı. Aslında ben kendi dertlerime 
ilaç arıyordum ve reçete de bana böyle 
yazıldı diyebilirim.J 

Arizona çöllerindeki küçük bir 
kasaba kilisesinden, Seattle’dan 
Amerika’nın en büyük kilisesine 
kadar her mehzepten Hıristiyan 
dostlarla, hemşerimiz Tarsus’lu Havari 
Pavlos’un ve Havari Yohannes’in ayak 
izlerinde birlikte yürüdük. Hemşerimiz 
Pavlos oldukça esmer imiş; ismi hâlâ 
Eğirdir yakınlarında bir köy ismi 
olarak yaşıyor: Karapavlu. Bir de, bir 
rehber arkadaşımın naklettiği, benim 
çok sevdiğim bir hikâye var. Yıllar 
önce bir rehber arkadaşım, Pavlos’un 
vaaz verdiği Yalvaç’ı, grubuyla ziyaret 
ediyor. Merak bu ya soruveriyor, 
Yalvaçlı, canayakın ve grubu merakla 
izleyen köylü vatandaşımıza: “Çoook 
uzun yıllar önce buralardan bir Aziz 
geçmiş, ismi Pavlos. Tanır mısın?” 
Yalvaçlı köylüden cevap: “Kimlerdenmiş 
hemşerim bu Pavlos?”

Gün geldi, vakıftan dostlarımız arzu ettiler, 
ilk kez bir Türk grupla, “7 Kiliseler ve 
Havari Yohannes’in Ayak İzlerinde” turu 
yaptık. Sanırım bu tema ile yola çıkan ilk 
Türk grup olduk. Şahane tesadüflerle dolu 

bir yolculuktu. Eşim Tan ve ben ilk kez bu 
kadar kalabalık bir dost grubuyla yola çıktık. 
Gönül gönüle yol almak ne de tatlıymış. Tur 
bitti, ama biz hâlâ seyahate devam ediyoruz.

Soru- 1996’dan bu yana, bir yandan 

bağımsız bir rehber olarak da 
çalışıyorsunuz. Uzmanlık alanlarınız 
içinde hizmet verebileceğiniz neredeyse 
tüm alanlarda çalışmış bir kişi olarak, 
bulunduğunuz yere ve buradan sonrasına 
dair vizyonunuzu, gördüğünüz manzarayı 
sorsam?
Dilek Yarcan- Tan ve ben turizm alanında 

aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz, ben 
rehber, Tan da acentacı olarak. Bölgesel 
şartlar elverdiğince, Amerikalı Kilise 
gruplarını Türkiye’ye getirmeye devam 
edeceğiz. Ve tabii ki giderek Müslüman ve 
Hıristiyan olarak kutuplaşmaya başlayan 
bir dünyada, işimiz daha da zor! Ama bir 
yandan da gönülden inanıyoruz ki, bu iki 
dünyanın birbirini tanıması muazzam bir 
aciliyet arz ediyor ve bunun yollarından 
biri, samimi olarak kurulacak insanlar arası 
köprülerden geçiyor.

Soru- Tam da burada eşiniz Tan ile 
tanışma öykünüzü sorsam? 

Dilek Yarcan- İlk kez iş için 1999’da 
tanıştık. Ama gönül gönüle tanışmamız,  
2005 yılındadır. Zaafları, başarıları, 
başarısızlıkları, incinmişlikleri, 
duygusallıkları ile son derece barışık 
gözüken bu Âdemoğluna âşık oldum. Tan 
bana hayatın bahşettiği en güzel lütuflardan 
biridir. Bir de o sakin, dingin gözüken 
halinin ardında yatan maceracı ruhu beni 
çok etkiledi. Tan’la birlikte, motorsikletle de 

tanıştım. Birlikte Avusturya dağlarına, 
Yunan adalarına uzun yollar yaptık. 
Motorsiklet, bizim için rüzgârla haşır 
neşir olduğumuz bir meditasyon haline 
geldi. 

Soru- Son olarak, Anadolu 
Aydınlanma Vakfı ile nasıl 
tanıştığınızı, vakfın hizmet 
ve faaliyetleri hakkındaki 
düşüncelerinizi paylaşır mısınız 
bizimle? 

Dilek Yarcan- Aslında vakıfla 
tanışmamızın uzunca bir öyküsü 
var. Ama kısaca şöyle; 2004 yılında, 
Nakşibendî geleneğe mensup bir 
bilgeye düştü yolum: Llewellyn 
Vaughan-Lee. Vaughan-Lee 
hocamın kanalıyla ilk kez 2004’de 
vakfa ulaştım. Ancak süreklilik arz 
eden katılımımız, 2009’da Aşure 
programıyla başladı. Bizim için Vakıf 
bir “vaha”; şahane dostlar tanıdığımız, 
neşelendiğimiz, öğrendiğimiz, 
öğrendiğimiz, öğrendiğimiz!

Biz bu “vaha’da” yeniden bir 
üniversite okuyoruz, hem de hayatın ta 
kendisine dair!

Emeği geçen tüm hocalarımıza ve 
dostlarımıza can-ı gönülden teşekkür 
ediyoruz.

deniztipigil@gmail.com
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Fizik ve Kimyanın 
Kesiştiği Alan: 
Periyodik Tablo 
Deniz Tipigil

Periyodik tablo, tabloya girecek en ağır 
element olan Element 117’nin katılımı ile bir 
kez daha güncellenmeye hazırlanıyor.
 
4 yıl önce Moskova yakınlarındaki Dubna’da 
bulunan Nükleer Araştırmalar Enstitüsü’nde 
çalışan Rus ve Amerikalı bilim insanları, 
117. sıradaki elementi sentezlemek üzere 
ilk adımı atmışlar ve tablonun bir kez daha 
güncelleneceğinin sinyalini vermişlerdi. 

Şimdiye dek bilinen en ağır atomların son 
sıralarında yer alan 114 (Flavium) ve 116 
(Livermolium) numaralı 
elementler, 2011 yılında 
periyodik tablodaki yerlerini 
resmen alabilmişlerdi. 

Uluslararası Temel ve 
Uygulamalı Kimya Birliği 
IUPAC (International 
Union of Pure and Applied 
Chemistry) ve Uluslararası 
Temel ve Uygulamalı Fizik 
Birliği IUPAP (International 
Union of Pure and Applied 
Physics) 3 yıl süren 
incelemelerinden sonra bu 
kararı vermişti.

Henüz isimlendirilmemiş 
olan Element 115 (Uup) 
ilk kez 10 yıl önce yine 
Dubna’daki Nükleer 
Araştırma Enstitüsü’nde tespit edilmişti.
İlk deneyden 10 yıl sonra, Ağustos 2013’de, 
Almanya’daki GSI Helmholtz Center for 
Heavy Ion Araştırma Merkezi’nde çalışan 
İsveçli bilim insanlarının aynı sonuca 
ulaştıklarını açıklamalarıyla, Element 115 
periyodik tablodaki yerini almaya hak 
kazanmıştı.

Yeni bir element bulunduğunda, söz konusu 
elementin IUPAC ve IUPAP tarafından 
onaylanarak periyodik tabloya eklenebilmesi 
için, en az iki farklı laboratuvar tarafından 
verilerin onaylanması ve bunu izleyen bir dizi 
titiz analizin tamamlanması gerekiyor. IUPAC 
ve IUPAP ancak bu koşullar tamamlandığında 
yeni elementi resmen onaylıyor ve 
arkasından element özel bir komite tarafından 
isimlendiriyor. 

Element 117’yi tespit edebilmek için 2010’da 
ve 2012’de Dubna’da yapılan çalışmalarda, 
20 atom numaralı Carbon atomları, 97 atom 
numaralı Berkelium atomlarına ateşlenmiş ve 
deney her iki kez de başarıyla sonuçlanmıştı.  

2013’de 117 numaralı elementin bir 
kez daha bulunmasının öyküsü ise 
ilginç. GSI Helmholtz Center Ağır İyon 
Araştırma Merkezi’nde çalışan Christoph 

Düllmann ve ekibi aslında, atom numarası 
22 olan Titanium atomlarını, yine 97 
atom numaralı Berkelium atomlarına 
ateşleyerek üretmeye çalıştıkları ve 
daha önce bir türlü başarılı olamadıkları 
119 no’lu elementi bulmak üzere yola 
çıkmışlardı. 

Bir kez daha başarısızlıkla sonuçlandığını 
düşündükleri bu deneyden sonra, bir 
yandan deney sırasında ulaştıkları 
sonuçlar arasında 119 no’lu elementin 
izlerini bulmaya çalışırken, bir yandan 
da dedektörlerinin doğru çalışıp 
çalışmadığını test etmek için 117 no’lu 
elementi oluşturmaya karar verdiler. 
Başarıyla sonuçlanan bu deney sonunda 
ise, Christoph Düllmann ve ekibi, 117 
no’lu elemente ait 4 atomu, daha hafif 
elementlere ayrışmadan (yıkılmadan) 
önce, saniyenin onda biri kadar bir süre 
içinde tespit edebildiler. 

Element 117, henüz IUPAC ve IUPAP 
tarafından resmen onaylanmadı. 
Düllmann, bu deneylerin tekrarlanması 
için gereken koşulların ne denli zor 
oluşturulduğunu şöyle açıklıyor: 
“Berkelium elementinin oluşturulması 
çok zor. Yarı ömrü 1 yıldan az olan bu 
element, çok küçük miktarlarda nükleer 
reaktörlerde üretilebiliyor. Dolayısıyla bir 
deney için gereken miktarın oluşturulması 
yıllar alabiliyor, kısacası raftan alıp 
kullanabileceğiniz malzemelerle 
çalışmıyoruz.”

Element, aynı cins atomlardan oluşan 
ve kimyasal yollarla kendinden daha 
basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf 
maddelere verilen ad. Günümüzde 
kullandığımız ve yeni elementlerin 
yerleştirilebilmesine olanak tanıyan 
periyodik tablo, 1869 yılında Dimitri 
Mendeleyev’in önerdiği tablo şemasıdır. 
Ancak Mendeleyev’in önerdiği ilk halinden 
farklı olarak, elementler atom kütlesine değil, 
atom numarasına göre düzenlenmiştir.

Buna göre periyodik tabloda, soldan sağa ve 
yukarıdan aşağıya doğru atom numarası 
artar. Sıklıkla, buna paralel olarak bağıl atom 
kütlesi de artış gösterir. Tablodaki yatay 
sıralar, periyot olarak adlandırılır. Periyodik 

tabloyu inceleyerek bir elementin bağıl atom 
kütlesi, nötron sayısının yanı sıra elektron 
dizilimi hakkında bilgi edinebiliriz, çünkü bir 
elementin periyot numarası, o elementin sahip 
olduğu elektronların bulunduğu en yüksek 
enerji seviyesini gösterir. Ayrıca tabloda yer 
alan elementleri, gösterdikleri belirli ortak 
özelliklere göre gruplandırıldıkları Metaller, 
Alkali Metaller, Toprak Alkali Metaller, 
Geçiş Metalleri, Lantanidler, Aktinidler, 
Transaktinidler, Ametaller, Halojenler ve 
Soygazlar başlıkları altında inceleyebiliriz.
Dünyamız, doğal olarak bulunan 90 
elementten oluşuyor. Bunların ötesindeki 
elementler nükleer reaktörlerde ya da 
özel laboratuvarlarda gerçekleşen nükleer 
tepkimelerle sentezleniyor.

Fizikçilerin, günlük yaşamımızda 
gözlemleyebildiğimiz herhangi bir pratik 
kullanım alanı olmayan böylesine kısa ömürlü 
elementleri oluşturmak için bu kadar çaba 

harcaması, sade vatandaş için 
kolay anlaşılabilir bir durum 
değil. Süper-ağır elementlerin 
sentezlenme nedeni, tüm 
elementleri oluşturan proton 
ve nötronların birbirleriyle 
nasıl bağlandığını açıklayan 
modellerin sınanmasında 
önemli rol almaları. Bu 
modeller, daha sık rastlanan 
elementlerin, evrendeki 
oranlarını açıklamaya yarıyor. 
Modeller ayrıca dünyada ya 
da meteoritlerde doğal olarak 
bulunabilecek kadar kararlı 
olabilen öteki bazı egzotik 
atomlarla ilgili çıkarsamalara 
olanak veriyor.

Bize gelirsek, bedenimizdeki 
atomların büyük bölümü 13,7 milyar yıl önce 
Büyük Patlama’nın hemen ardından oluşmuş 
ve o günden bu yana değişmeden kalmış 
durumda. Bu atomların sayıca yaklaşık 
%62’si hidrojen, %24’ü oksijen, %12’si 
karbon ve %l’i azottan oluşuyor. Güneş 
benzeri yıldızların ürünü beyaz cücelerin, 
Güneş sistemindeki, doğal olarak periyodik 
tablodaki demirin ana kaynağı olduğu tahmin 
ediliyor. 

Fizikçiler, kimyacılar, gökbilimciler kâh çok 
uzaklarda kâh laboratuvarlarda ve nükleer 
santrallerde, bir yandan bilim ve sanayi 
araştırmaları için çözümler oluşturur iken, 
bir yandan aslında kökenimizle ilgili merak 
ettiğimiz, nasıl ve nelerden oluştuğumuz 
sorularının yanıtını bulmaya çalışmaya da 
devam ediyorlar. 

Bugüne değin bize kazandırdıkları bilgiler 
ışığında, bizi oluşturan elementlerin bir 
bölümünün Büyük Patlama sırasında, bir 
bölümünün Güneş’imizden kat be kat büyük 
ya da küçük yıldızların içinde, kalanının 
da süpernova patlamalarında oluştuğunu 
rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet, yıldız 
tozundan yapılmışız.

deniztipigil@gmail.com
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Dostlarla Yedi 
Kiliseler’e Yolculuk 
Özlem Alagöz  

Vakıf katılımcılarımızla birlikte 
gerçekleştirdiğimiz gezimiz, sevgili 
dostumuz Dilek Yarcan rehberliğinde Aziz 
Yuhanna’nın –İncil’de Vahiy bölümünde: 
“Yedi kiliseye selam” başlığı– Efes, İzmir, 
Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfya ve 
Laodikya Kiliselerinin meleklerine yazdığı 
mektupları temel alan bir hac yolculuğuydu. 
Gezinin güzergâhı yukarıdaki sıralamadan 
farklı olarak; 16 Nisan 2014 Çarşamba 
sabahı İstanbul’dan başlayıp Çanakkale 
Şehitliği’ni karşıdan selamlayarak Truva ve 
Assos’a, ertesi gün Bergama ve Asklepion 
(Antik Hastane), Cuma sabahı Smyrna 
Aziz Polikarb Kilisesi, Sardis Kilisesi, 
Filadelfya Kilisesi, Hierapolis ve Havari 
Filip Şehitliği’ne devam etti. Cumartesi 
Laodikya Kilisesi’nde ve Afrodisyas’ta, 
ertesi Pazar sabahı da İsa’nın diriliş gününde 
Efes’teydik. Gezinin son günü sabahı 
Meryem Ana’da Diriliş Günü 
ayinine katıldık, ardından Havari 
Yohannes Kilisesi’ni ziyaret 
ettik. Gezinin çok kısa bir 
anlatımı oldu bu. Çünkü aralarda 
dev Roma stadyumları, Antik 
tiyatrolar, Roma dönemi evler, 
kütüphaneler, antik dükkânlar, 
hamamlar yani neredeyse 
zamanda yolculuk diyebilirim; 
din, tarih, kültür, sanat hepsi 
beraber, dolu dolu beş gün 
geçirdik. 

Buradan Sevgili Dilek ve Tan 
dostlarımıza ne kadar teşekkür 
etsem az olacak, ama dostlarım ve kendi 
adıma şükranlarımı sunmak istiyorum ve 
böyle aktivitelerde yeniden bir arada olmayı 
diliyorum. 

7 Kilise’deki İzler

“İzzet demek aziz olmak demektir. Aziz 
olmaktan anlaşılması gereken şey ise bütün 
tehlikelerden korunmuş olan ebedi hayat, 
ebedi varlıktır. Biz izzetli ve aziz tabirini 
ancak kendisine kötülük yapmaya kimsenin 
gücü yetmeyecek olan şahsiyetler için 
kullanırız ki bunların en başında da Allah 
bulunur.” Cavit Sunar, Tasavvuf ve Gerçek 
Felsefe, s/291. 

Gezi boyunca birbirinden keskin çizgilerle 
ayrılmış tapımların gerçekleştirildikleri 
mekânların harabeleri arasında, insanın 
kendi heyyulavi varlığını, toprağını yavaş 
yavaş yoğurup üstün bir beceriyle nasıl 
şekillendirip ortak değer haline getirdiğini 
hayranlık ve hayretle izledik. Anadolu’nun 
adı üzerinde zemini ana tanrıça tapımlarının 
bilinçaltı katmanlarımızın hem hamuru 

olup hem de formlarına 
analık ettiğini izlerken, 
Roma’nın süper egoyu 
temsilen gelip insan 
doğasına, insanın rahmine 
nasıl aklın yasalarını ilkah 
ettiğini gördük. Musevi 
eril bilincin Roma aklıyla 
yasa üzerinden işbirliğini, 
ticaretini anlamak zor 
değil, fakat trajedi, insan 
doğasının zorbalıkla, 
güç kullanımıyla 
şekillendirilmeye 
çalışılmasında ortaya 
çıkıyor. Ana tanrıça direniyor, yasa onun 
çocuklarını bir bir elinden alırken. Benzer 
bir süreç Musa’nın kavmiyle 40 yıl çölde 
eski alışkanlıklarından kurtulma ve “Ben 
olan Ben” bilincini kazanma yolunda 
çektikleri acılara benzetilebilir. Entegre 
olamayanlar nasıl ki orada Tanrı’nın 
gazabına uğruyorlardı, Roma Hukuku ve 
onun gerçek kişi üzerinden temsili, yani 
Sezarlar zamanında paganlar da doğa tapım 
alışkanlıklarından Tanrı’nın gazabını aratan 
bir şiddetle yeni yaşam alışkanlıklarına 

entegre edilmeye çalışılmışlardı. Ta ki 
İsa Roma’nın tanrı-krallarının tanrılık 
vasıflarını elinden alıncaya dek. Pagan 
yaşam tarzı İseviliği belki de bu yüzden 
yakın bulup içselleştiriyor ve bu sefer 
aynı gazaba İsevi oldukları gerekçesiyle 
uğruyorlardı. Bu kez Roma ilâhlarına kurban 
olarak İsevi bilincin temsilcileri sunuluyor. 
Roma’nın Hukuk dehası yine kendi güç 
istemi, iktidarı tarafından kullanılmaya 
başlandığında “insana” zulüm yapma aracı 
haline geliyor.
 
Bilinç doğa taparlıktan, kişi taparlığa, oradan 
da ortak yaşam değerlerini temsil eden 
“evrensel değerlerin, ideaların taşıyıcısı 
olan ama gerçek kişi olmayan” bir tanrı 
tapımına evriliyor ki bu zorunlu olarak 
kurumsallaşmayı getirmiş. Tanrı’yı temsil 
eden ve onun adına konuşan kurumlar 
ortaya çıkmış. İsa “Tanrı benim aracılığımla 
konuşuyor, Tanrı ve ben biriz,” dediğinde 
kurumlar onu mezbahlarına makbul bir 
kurban olarak kabul ediyorlar. Roma ve San 
Hedrin’in ortak kurbanı İsa yani birey oluyor. 

Gezi esnasında ziyaret ettiğimiz İzmir’de  
St. Polycarp, Hierrapolis’te St. Filipus ve 
daha niceleri vahşice, genel anlamda iktidar 
hırsı için katledilmişler. Her biri insanlığın 
toprağına yani vicdanına gömülmüş 
olduklarından bugün onların filizlendiği, 
çiçek açtığı bir ortamda yaşıyor olduğumuzu 
benliklerimizde açıkça duyduk; görünenler 
tersini söylese de.

İnsanlık tarihinde ayırt ettiğimiz, sınırlarını 
belirlemeye çalıştığımız diller, kültürler, 

yaşam tarzları, uluslar, milletler, 
devletler, dinler ve genel olarak da 
aidiyetlerimiz tanımlandıkça bu 
ayrımların zemininde insanların 
arayışlarının ortak özelliklerine 
rastlıyoruz ve bu gayret ayrıştırıcı 
olmak yerine daha çok birleştirici 
bir etki yapıyor üzerimizde. Gezi 
gayesi ile bir araya gelmemizin 
ve bu hareketi beraberce 
gerçekleştirmemizin sonucu, bireysel 
ayrımlarımızı kültür tarihimizin bir 
yerlerinde kaybetmemiz oldu. Kimi 
zaman bir gladyatör, kimi zaman 
aslanların önünde bir inanır, kimi 

zaman da Romalı bir valiydik. Hepsi ana 
tanrıçanın rahminde olup bitmiş ve ortaya 
bilinçaltıyla, bilinçdışıyla, egosu, süper 
egosuyla bir insan çıkmış. 

Yol boyunca ortak duygumuzun bazen 
önde keder arkada sevinç ya da önde 
sevinç ve arkada ona eşlik eden keder 
olduğunu söyleyebilirim. Bu duygunun 
en güzel ifadeleri sazlar eşliğinde okunan 
deyişlerde göründü, aşçılıkta birinci Hatice 
Hanım’ın cennet bahçesi gibi mekânında 
“Dost! Dost!” diye gözyaşlarıyla hasretini 
dile getirişinde de vardı bu ifade; yine 
başka bir aşçı Mehmet Bey’in bizi davulla 
zurnayla karşılamasının yarattığı coşkuyu, 
“Hasretim dağlar kadar, gözlerimden kan 
yaş akar...” türküsüyle dingin ve yaygın 
hale getirdiğinde aynı duyguyu bulduk. 
Hem güldük hem ağladık, beraberce. Yola 
çıkarken yabancı olanların, ayrılırken 
tanışıklıkları binlerce yıla dayanıyordu. 

vahideozlembuyuk@hotmail.com

(Fotoğraflar: Cem Çelik)



8

 “Şeytana ne kızıyorsun?
Bir iyilik yap da
o sana kızsın.”

Leo Tolstoy

18. yy. İngilteresi’nin ünlü ressamlarından 
William Holman Hunt’ın bir tablosu Londra 
Kraliyet Akademisi’nde sergileniyordu. Bir 
bahçeyi tasvir eden bu tablosuna Hunt, “The 
Importunate Neighbour (Sırnaşık Komşu)” 
adını vermişti.
 
Tablo geceleyin bir bahçede duran bilge 
görünümlü bir adamı resmediyordu. Adam 
serbest kalan eliyle bir kapıya vuruyor ve 
içeriden bir cevap bekler halde duruyordu.
 
Tabloyu inceleyen sanat eleştirmenlerinden 
biri: “Güzel bir tablo doğrusu,” demişti, 
Hunt’a. “Ama anlamını bir türlü 
kavrayamadım. Adamın vurduğu kapı hiç 
açılmayacak mı? Kapıya tokmak takmayı 
unutmuşsunuz da...”
 
Ressam Hunt, bilge bir edayla gülümsedi. 
Tam da bu soruyu bekler gibiydi: “Adam 
alelâde bir kapıya vurmuyor,” dedi.

“Bahçedeki bu kapı, insanın kalbini temsil 
ediyor. Ancak içeriden açılabildiği için de 
kalbin dışarıdan tokmağa ihtiyacı yoktur.”

HAKİKATTEN DAMLALAR
Alıntılayan: Ayla Pakkan 

Altın Şiir
Pythagoras

Fena ihtiraslarına hakim olmayı öğren
Doğru ol, unutma ki ölüm var
Hayatta kolayca kazanılan mal
Ve saire kolayca mahvolabilir

Haydan gelen huya gider
Talihin getirdiği felâketlere gelince,

Bunlara çaresiz boyun eğ,
Dayan ve onları mülayimleştirmeğe çalış

Kadere keder olmaz
Ma’budlar, hükmü en zalimlere bırakmaz

Hatanın da -gurur gibi- âşıkları vardır
Filozofun, tasdiki de reddi de ihtiyatlıdır
Eğer bir hataya düşerse bir daha düşmez.

Sözlerimi dinle ve kalbine nakş et!
Gerçekleşmemiş şeylere göz ve kulaklarını 

kapa
Başkasını taklid etme, kendin düşün.

Kendin karar ver, hür bir surette,
Bırak, sebepsiz ve gayesiz olarak deliler 

hareket etsin
Sen, Hal’de istikbali görebilmelisin

Bilmediğin şeyi yapacağını iddia etme
Öğren! her şeyi zamanla başarırsın

Sıhhatini gözet! her şeyde i’tidali unutma,
Beden için gıdada, ruh için dinlenmede,
Sabah gözlerini açınca, o gün yapacağın 

işleri düşün.
Ne yaptığını, ne unuttuğunu düşünmeden 

asla yatma.
Eğer iyilik ettinse, her gün onda ısrar et!

Öğütlerimi düşün, sev, izle,
Bunlar seni ilâhi fazilete götürür.

Öyle ki hakiki doğruluklar üzerine 
aydınlanan

Kalbin boş arzularla çarpmaz,
Göreceksin ki insanları hırslandıran 

fenalıklar,
Kendi seçmeleridir, ve bu bedbahtlar, 

saadetin kaynağını
Kendilerinden uzak yerlerde aramaktadırlar.

Mutlu olmayı pek az insan bilir,
Çoğu ihtiraslarının oyuncağıdır,

Uçsuz bucaksız bir deniz üstünde, zıt 
dalgalar arasında

Körleşmiş bir halde yuvarlanırlar ve 
fırtınaya,

Ne mukavemet edebilirler ne de bir kenara 
çekilebilirler.

Onlar bunu, “Allah’tan” derler.
Fakat hayır: Hakikati görmek,
Doğruyu, eğriyi ayırd etmek,

Soyu ilâhi olan insanlara özgedir.
Tabiat onlara koldaştır

Sen ki bu hakikati biliyorsun ey hâkim ve 
mutlu insan!

İyilik limanında kal.
Benim kanunlarımı işle: Yaşının 

sürükleyeceği fenalıklardan çekin,
Aklın daima “Ben”ine hâkim olsun,

Ancak bu suretle yüksek aydınlıklarda
Ölümsüzlerin arasında, sen de bir Ma’bud 

olursun!”

Bülten Künye
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Bizden Haberler
Selin Erş

• Vakıf katılımcılarımızdan Sayın Doç. 
Dr. Haluk Berkmen, 4 Mayıs’ta  Holistik 
Akademi’de Anadolu bilge şairlerin insana 
bakışlarını, yorumlayışlarını ve nasihatlerini 
1200’lü yıllardan günümüze kadar çeşitli 
örneklerle paylaşıp açıkladığı “Anadolu 
Bilgelerinin İnsan Tanımı” başlıklı bir 
konuşma yaptı. 

• Gerek Aşure programından gerekse 
belgesel çalışmalarını izlediğimiz sevgili 
Ayşe Acar dostumuzun “Gezi - Yeni 
Bir Çağ Başlıyor” isimli kitabı Goa 
Yayınevi’nden çıktı. Arka kapakta bir gezi 
direnişçisi olarak tanıtılan Bülent Peker 
kitap hakkında şöyle demekte: “Eylemler 
sırasında tanıştığım yazar elinizde tutmakta 
olduğunuz eserinde; yüreğimizin en 
derininde hâlâ yaşadığımız ve fakat tasvir 
etmekte, anlamlandırmakta ve neden-sonuç 
ilişkisi kurmakta zorlandığımız Gezi Parkı 
direnişini, daha önce hiç ele alınmamış bir 
yöntemle –tarihi, sosyolojik, felsefi, teolojik 

ve olgusal– bazda ele alarak ufkumuzu 
açmakta ve yakın geleceğe dair duymayı 

çok özlediğimiz 
güzel haberleri 
de bizlere 
müjdelemektedir.

Hepimize ait olan 
ama hiçbirimizin 
malı olmayan 
Gezi Parkı 
sürecinin doğru 
anlaşılması ve 
analiz edilmesi 
adına hayati 
bir misyon 
üstleneceğine 
inandığım bu 

eserin, akademik ve bilimsel tartışmaların 
seviyesinin yükseltilebilmesi adına da 
önemli bir referans olacağına yürekten 
inanıyorum. Tarihte ikinci defa ‘yeni bir 
çağın doğumuna analık yaptığına’ inandığım 
İstanbul’a ve dahi ona 5.532 eylemle eşlik 
eden Anadolu’nun fikri hür, vicdanı hür, 
‘düşlerinde özgür’ insanlarının tamamına, 
kısaca Gezi’nin Altın Çocuklarına hediye 
edilmiş bu esere, aynı yüksek şevk ve 

heyecanla sahip 
çıkmanızı temenni 
ediyorum.” 

• Vakıf 
dostlarımızdan 
sevgili Tayfun 
Medeni’ye geçirdiği 
rahatsızlıktan 
dolayı geçmiş olsun 
diliyoruz. 

• Mehmet Alagöz – Cemal Bodur’un ortak 
sergileri Galeri X’te 10 Mayıs – 30 Mayıs  
2014 tarihleri arasında sanatseverlerle 
buluştu. Kendilerini tebrik ediyoruz. 

• Udi Gizem Sucu dostumuzun da 
katıldığı, şef Dr. Mehmed Bülent Gündem 
yönetimindeki “Ebubekir Ağa Klasikleri 
ve Nedim Şiirlerinden Besteler” konseri 
21 Mayıs 2014 Çarşamba Bakırköy Yunus 
Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 

• Vakfımızın olağan genel kurul toplantısı 
18 Mayıs 2014 Pazar günü Halis Kurtça 
Kültür Merkezi Suna Pekuysal Salonu'nda 
gerçekleşti. 

“16 TON”! 
İzleyende epey bir farkındalık oluşturan 
bu belgesel/film; fotoğraf, resim, desen ve 
gravürlerin hareketlendirilmesiyle yapılmış 
yaratıcı tekniği ve ironiye bağlı anlatım 
diliyle emeğin sömürüsünü sanat aracılığıyla 
önümüze seren özgün bir çalışma...

Ümit Kıvanç’ın yönetmenliğini yaptığı 2011 
tarihli “16 Ton” adlı belgesel/film, ismini 
maden işçileri için yapılmış, madencilerin 

hayatını anlatan “Sixteen Tons” adlı 
parçadan alıyor:  

“Benim ölmeye durumum yetmez / 
Ruhum şirket mağazasında rehin.”

Tarih içerisinde yaşanan ortak acıları, emek 
sömürüsünü ve verilen mücadeleleri nesnel 
bir tutumla izleyiciye aktaran 
Kıvanç, filmde kısa bir insanlık 
tarihi sunumu yaptıktan sonra 
kapitalist üretim ilişkilerini 
ve bu ilişkilerin doğurduğu 

problemleri, maden 
işçilerinin yaşantıları 
üzerinden çarpıcı bir 
gerçeklikle izleyicinin önüne koyarak 
büyük bir başarı sağlıyor.

Genel olarak dünyada, özelde ise 
Osmanlı ve Türkiye’de maden 
işçilerinin ve işçi niyetine işe koşulan 
çocukların uğradığı haksızlıkların altını 
çizen Kıvanç’ın işaret ettiği önemli 
durumlardan biri de, sömürünün son 

yüzyıl içerisinde reklam endüstrisiyle 
beraber, onun deyimiyle “halkla ilişkiler 
çağına” girilmiş olması. Halkla yürütülen 
bu ilişkilerinse işverenlere sağladığı 
kolaylığın yanında, sömürüyü nasıl hasıraltı 
ettiği ve kitlelerin algı yönetiminde nasıl 
manipülasyon süreçlerini yarattığıdır.
   

Sanat emekçisi olarak Ümit Kıvanç bu 
önemli çalışmasıyla, yeraltında kalan, 
gözlerden kaçan/kaçırılan emeği ve onun 
sömürüsünü yeryüzüne, gözler önüne 
sermeye çalışarak yerüstünün vicdanına 
işaret ediyor. 

#somayı-unutma

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Sadık Acar
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İdeoloji
Sadık Acar 

Modern dünyada sosyal bilimcilerin en 
çok üzerinde durduğu ve tartıştıkları 
kavramlardan birisi de ideolojidir. 
İdeolojiler, post-modern söylemle birlikte, 
küreselleşmenin varlığını yaşamın her 
alanında hissettirmesine rağmen, hem 
siyaseti hem de bu işin teorisiyle uğraşan 
teorisyenleri, dün olduğu gibi bugün de 
meşgul etmektedir. Sözlük anlamıyla 
ideoloji kavramı, “Şu ya da bu ölçüde tutarlı 
inançlar kümesi; siyasi ya da toplumsal 
bir öğreti meydana getiren ve siyasi ve 
toplumsal eylemi yönlendiren düşünce, 
inanç ve görüşler sistemi; bir topluma, bir 
döneme ya da toplumsal bir sınıfa özgü 
inançlar bütünü; bir toplumsal durumu 
yansıtan düşünceler dizgesi; insanların 
kendi varoluş koşulları ve ilişkilerinden 
doğan yaşam tarzlarıyla ilgili tasarımların 
tümü” olarak ifade edilebilmektedir.[1]

İdeoloji kavramı Batı Avrupa’da, bugünkü 
alışılagelmiş olumsuz çağrışımın aksine, 
ilkin “doğru düşünme” bilimi olarak 
kullanılmıştır. Kavram, “insan zihninde 
fikirlerin belirme sürecinin nesnel olarak 
incelenmesinin mümkün olduğunu ve 
bundan dolayı istenirse “doğru” düşünceleri 
düşündürmenin bir yolu bulunduğu”nu 
iddia eden bir grup düşünür tarafından 
ortaya atılmıştı.[2] Destutt de Tracy, 1797 
yılında, herkese ulaştırılabilecek doğru 
fikirlerin bilimi olarak sözcüğü bu anlamda 
kullanan ilk kişidir. Bu ilk ideologların 
düşünceleri, Condillac ve Helvetius’un gibi 
filozofların duyumculuğuna; ve onların 
ruh yerine yalnızca duyumları algılayan 
insanı varsaymalarına; duyumlar arasındaki 
ayrıma bağlı olarak da birtakım simgelerin 
ve dilin ortaya çıktığını söylemelerine 
dayanmaktadır. Buna göre, bireysel kötülük 
ve yanlışlar, içerisinde bulunduğumuz 
çevrenin ve onun bize sunduğu eğitim 
politikalarının sonucu olarak, yanlış 
algılamalardan kaynaklanır. Bu fikirlerden 
hareketle, ideologların genel kanaati de, 
insanın algılamada yaşadığı yanlışlıkların, 
yanlış eğitim ve yanlış bir dil kullanımından 
kaynaklandığıdır. Bu nedenle, bu tarz 
yanlışlıkların giderilmesi, doğru fikirlerin, 
doğru eğitim uygulamaları aracılığıyla 
genelleştirilmesine bağlıdır. İşte bunu 
sağlayacak bilim ise “İdeolojidir”.

Kavramın ilk olumsuz anlam yükünün ise 
Napolyon’un bu ilk ideologlarla kurduğu 
ittifakın zedelenmesinden sonra ortaya 
çıktığı söylenir. Başlangıçta ideologlarla 
yakın ilişkiler geliştiren Napolyon’un, ihtilâl 

[1]  Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: 
Paradigma Yayıncılık 2005, s.893
[2]  Şerif Mardin, İdeoloji, İletişim yayınları, 
2002 İst. s.20

zamanında konmuş bir yasağı kaldırarak, 
dinsel kurumlara yeniden eğitim hakkı 
tanıması, ideologlarca hoş karşılanmamıştır. 
Bundan sonra Napolyon’un dilinde bir 
alay konusu olacak olan ideoloji kavramı, 
Napolyon tarafından, aydın kesimin 
metafizik yaptığı bir çalışma alanı olarak 
görülmüştür.[3] 

Condillac ve Helvetius gibi filozofların 
duyumculuğunun aksine, I. Kant’ın ve 
sonrasında Alman idealizminin diğer 
düşünürlerinin eleştirileri, felsefi bir 
besleme sağlayarak ideolojinin yeni 
anlamlar kazanmasına neden olmuştur. 
Condillac’ın algının oluşabilmesi için 
öncelediği duyumların, bilgi için yeterli 
olmayacağını Arı Us’un Eleştirisi’nde 
göstermeye çalışan Kant, duyumların 
ancak, aklın önsel (a priori) kategorilerinin 
varlığıyla algıya ve dolayısıyla bilgiye 
dönüşebileceğini vurgular. Bu bakımdan 
Kant’a göre, fenomenalar, yalnızca aklımızın 
sınır ve imkânları dâhilinde bize gözükürler. 
Gerçeğin, yani nomenonun bilgisi, aklın 
bu sınırları açısından bizlere açık değildir. 
Alman idealizminin doruk noktası olarak 
gösterilen Hegel ise, başyapıtı olan Tinin 
Fenomenolojisi’nden, fenomenleri Geist’in 
tezahürleri olarak değerlendirir. Bu şekilde 
Kant’ın numen-fenomen ayrımını aşmayı 
dener. Ona göre bu fenomenoloji tinin tarih 
içerisindeki tekâmülünü anlamaya ve onun 
özünü kavramaya yarayan yegâne çabadır. 
Diğer yandan Hegel’e göre “fikir”, tek tek 
bireylerin ürünleri olmaktan çok, kamusal bir 
çabanın, tarihsel birikimin ürünüdür. İnsanlık 
tarihi, tinin kendini biliş tarihidir. Fikirler, 
birer moment olarak, tinin gayesine ulaşmada 
insanın uğradığı kendini, dolayısıyla tini 
bilme süreçleridir. İnsanın kendini anlaması, 
tinin tarihini anlamasıyla olanaklıdır. 

Kant’ın değişmez insan özünün aksine, 
Hegel’in tinin açılımlarına bağlı olarak 
“insanın” anlamının değişebileceğini 
vurgulaması, Marx’ın ideoloji kavramına 
yaklaşımını oldukça etkilemiştir. Hegel’in, 
insanın kendini ancak tarihte bilebileceğini 
söylemesi ve bu bakımdan insanın mevcut 
“dünya görüşü”nün (Weltanschaung) 
sınırlılıklarını aşmasının da, ancak bu 
yolla mümkün olacağını belirtmesi, Marx 
için önemli ilham kaynağı olmuştur. Bu 
bağlamda, Hegel’in Weltanschaung (dünya 
görüşü) kavramı ile Marx’ın ideoloji 
kavramı anlam bakımından birbirine 
yakın durmaktadır. Tarihin içinde şimdiye 
ait bir dünya görüşünü (Weltanschaung) 
tüm zamanlar için geçerli saymak, bir 
fikri mumyalayıp her zaman için tahta 
oturtmaktan başka bir şey değildir. Bu 
ise düpedüz ideolojik bir tutumdur. Bu 
ideolojik tutum, değişimin sürekliliğini 
ve tarihin şekillendiriciliğini hiçbir zaman 
kavrayamaz. 

[3]  a.g.e. s.20-24

Marx, kendi ideoloji kavramını 
olgunlaştıracak olan ikinci tezi ise 
Feuerbach’tan elde eder. Hegel’in tarihin 
başlangıcı ve başlatıcısı olarak seçtiği 
Tin’in (Geist) oldukça soyut bir fikir 
olarak görülmesi, birtakım eleştirileri de 
beraberinde getirmiş ve yine bu eleştiriler 
içerisinde, Feuerbach’ın “nesnel edimsellik” 
ve “praxis” vurgusunda bulunması bir ilham 
olarak, Marx’ın, kendi tabiriyle, Hegel’de 
ters durduğunu iddia ettiği diyalektiğin 
ayakları üstüne çevrilme girişimini 
tetiklemiştir. Ona göre tarihi var eden ve 
toplumu harekete geçiren, bahsedildiği 
üzere “soyut özler” değil; bilâkis, somut 
iktisadi ilişkilerden başkası değildir. “Maddi 
hayatın üretim tarzı, genel olarak toplumsal, 
siyasal ve entelektüel hayat sürecini 
koşullandırır. İnsanların varlığını belirleyen 
şey, bilinçleri değildir; tam tersine, 
onların bilincini belirleyen, toplumsal 
varlıklarıdır.”[4] Bu nedenle, Marx’a göre, 
bilinçten toplumsallığı çıkarmaya çalışan 
filozoflar, ‒ki bu konuda genç Hegelcileri 
sıklıkla eleştirir, bu anlamda “ideolojik” bir 
düşünceye saplanmışlardır. 

Marx, sosyal yaşam şartları içerisinde 
gömülü olan bilinçlerin dünyayı 
ancak “buğulu gözlükler” arkasından 
algılayacaklarını, bununsa “yanlış 
bilinç” olduğunu belirtir. Bu yanlış bilinç 
durumunun sistematik bir hata olarak hayata 
yayılması, “camera obscura” (karanlık 
oda-kutu) metaforunda işlendiği üzere, 
gerçekliğin tepetaklak şekilde algılanmasına 
yol açmaktadır.[5] Bu ise egemen sınıfın 
temel iktisadi çelişkiler üzerinden yarattığı 
eşitsizliğin örtbas edilmesidir. Burjuva 
ideolojisi, Marx’a göre tam da budur.  
İster filozofların vurguladığı “soyut 
özler” şeklinde, isterse iktisadi ilişkilerde 
yaratılan eşitsizliği gizleyen bir araç olarak 
düşünülsün, Marx’a göre ideoloji en 
nihayetinde bir “yanlış bilinç” durumudur. 

İlginç bir şekilde, Napolyon’la başlayan ve 
Marx’la doruğa ulaşan ideolojinin olumsuz 
şekilde tasvir edilmesi, başka bir Marxist 
düşünür, Lenin tarafından olumlanır. Lenin, 
burjuvazinin ideolojiyi bir araç olarak 
kullanmasına işaret ederek, proletaryanın da 
kendi ideolojisini oluşturması gerektiğinden 
bahseder. Özellikle 20. yüzyılın da 
başında gelişen kitle hareketlerine bağlı 
olarak, Lenin’in böyle düşünmüş olması 
muhtemeldir. Kitle hareketleri içerisinde, 
kitleleri yönetme ihtiyacına binaen 
yeni inançlara gereksinim duyulması, 
yeni ideolojileri de gündeme taşımıştır. 
Sorel, bunlara daha sonra “mitos” adını 
verecektir.[6] Bu kitle hareketlerine koşut 

[4]  Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine 
Katkı, (Çev.) Sevim Belli, Ankara 2011 s.39
[5]  Susan Hakman, Bilgi Sosyolojisi ve 
Hermenutik, (Çev.) Hüsamettin Arslan-Bekir 
Balkız, İst. Paradigma Yayınları 1999 s.34
[6]  Mardin, a.g.e s.40-41
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olarak gelişen ve Batı rasyonalizminin yapı 
sökümü olarak görülecek Schopenhauer, 
Nietzsche, Freud gibi isimlerin öncü 
çalışmaları, bir bütün olarak modernizmin 
dünya görüşünü, dolayısıyla ideolojisini 
akademik düzeyde sarsmaya başlamıştır. 
Özellikle Nietzsche’in “güç istenci” 
vurgusu, akıl, fikir ve teori yerine, temelde 
içgüdüye yaslanacak kadar ileri giden ve 
Batının soyut kurgul düşüncesinden bir yaka 
silkilmesi olarak düşünebileceğimiz bir karşı 
çıkışla ortaya çıkması, sonrasında faşist 
ideolojilerin bu kaynaktan beslenmesinin 
yolunu da açmıştır.

Marx’ın toplumsal şartlanmalara bağlı 
olarak ideolojiyi bir yanlış bilinç durumu 
olarak görmesi gibi, Freud da aynı sapmanın 
üzerinde durarak, bu sapmanın toplumsal 
değil, daha çok kişilik katmanlarının, 
bilinçdışı faktörlerin etkisiyle ortaya 
çıktığına işaret eder. Freud, ikinci topiğinde, 
id, ego ve süper-ego arasındaki gerilimden 
hareketle, kişiliğin nasıl geliştiğini 
anlatırken; çocuğun, kendi yaşamı içerisinde 
kendi sorumluluklarını üstlenen bir imaj 
olarak baba imgesini peyderpey terk ettiğini; 
daha sonra bu imgenin yerini din olgusunun 
ve onun tanrısının aldığını belirtir. “Din, 
kişiliğin şekillenmesi esnasında geçirdiği 
bir safhanın eksikliklerini örtmek için 
kullanılan bir araçtır.”[1] Bu anlamda 
din, gerçeği maskeleyen bir ideolojidir. 
Diğer yandan Freud’a göre, kişiliğin 
şekillenmesinde birey tarafından devreye 
sokulan savunma mekanizmalarının da 
ideoloji kavramıyla esaslı bir ilişkisi 
mevcuttur. Şöyle ki, kendinde tahakkuk 
ettiremediği hal ve yaşantıları, bunları 
yaşamına aktarmış başkalarını kendine 
rehber seçerek bir özdeşlik hali yaratan 
bireylerin tutumu, ortak bir seçimle birilerini 
lider-rehber konuma getirebilmektedir. 
Kitlelerin kendi ideallerini, bir kişi, kavram 
ve fikir çerçevesinde toplamaları; 
hele de inanç ve kültür strüktürünün 
dağılmaya başlamasına bağlı olarak 
bu toplanma işinin hızlanması, 
ideolojilerin ortaya çıkmasına kaynak 
sağlamaktadır. Freud bu kitleler için 
şöyle demektedir:

“Kitle, etkilenmelere alabildiğince açık 
ve safdildir; eleştirilere yer vermez 
davranışında, olanaksız diye bir şey 
tanımaz. Çağrışım yoluyla birbirini 
sürükleyip getiren ve yalıtık bireylerin 
özgür düşlemlerinde (fantazya) 
rastlanıp ussal hiçbir mekanizma 
tarafından gerçeğe uygunluğu 
denetlenmeyen imgelerle (imajla) 
düşünür. Duyguları her vakit pek yalın 
ve coşkulu özellik gösterir. Yani kitle 
için ne kuşku ne de kesinsizlik diye bir 
şey vardır.”[2]

[1]  a.g.e. s.45
[2]  Sigmund Freud, Kitle Psikolojisi, (Çev.) 
Kamuran Şipal, İstanbul Cem yayınları 1998, 

Bilgi sosyolojisi açısından önemli olan, 
fakat konumuzun genel bağlamı açısından 
şimdi derinlemesine inceleyemeyeceğimiz 
diğer konu ise Dilthey ve Rickert’in 
çalışmalarıdır. Auguste Comte’un, 
sosyal bilimlerin de tıpkı fizik biliminin 
metot ve yöntemlerine bağlı olarak 
çalışabileceğine dair inancı, sonradan 
birçok düşünür tarafından eşleştirilmiştir. 
Dilthey’in sosyal bilimler açısından 
“açıklama” yöntemine getirdiği eleştiriler, 
“anlama”nın bir metod olarak sosyal 
bilimlerin gündemine alınmasını sağlamıştır. 
Sosyal bilimlerde “değer” probleminin bu 
düşünürler tarafından işlenmesi ve sosyal 
bilginin, zamana ve mekâna bağlı olarak 
değişebileceği fikri, özellikle sosyoloji 
açısından bir belirsizliği, bir izafiliği de 
beraberinde getirmiştir. M. Weber’in 
sonradan bu sorunu halletmek üzere 
geliştirdiği “ideal tipler” kuramı, sosyal 
bilimlerde, toplumların geneli hakkında 
ortak anlama kalıplarının olabileceğine 
dair bir çalışmanın ürünüdür. Bu vurgudan 
etkilenen Karl Mannheim da göreli olmayan 
bilginin mümkün olup olamayacağını 
sorgulamıştır. Ona göre, Marx’ın ifade 
ettiği gibi, toplumsal gelişmenin temel 
belirleyicisi yalnızca ekonomik ilişkiler 
bütünü olmayıp bu süreci etkileyen 
başkaca sosyal etkileşimler ve dünya 
görüşlerini saymak mümkündür. Her 
sistem kendisiyle uyumlu olan fikirleri 
üretebildiği gibi, uyumlu olmayan ve temel 
strüktürü değiştirme iddiası taşıyan fikirleri 
de bünyesinde taşır. Mannheim’e göre 
bunlar ideoloji ve ütopyadır. Her ikisi de 
toplumun, sistemin, şimdi ve buradalığını 
değiştirmenin araçlarıdırlar. Mannheim, 
sistemin ve toplumun yapısıyla artık uyum 
içerisinde olmayan fikirleri de bu bakımdan 
ideoloji olarak görmektedir. Bu anlamda 
ütopya, bir grubun zihnindeki, toplumun 
kendi ötekisi; ideoloji ise onu değiştirme 

s.17

araç ve programı olarak görülebilir. 

Son olarak Pareto ve Sorel’in ideoloji 
hakkındaki görüşleriyle ideoloji konusunu 
bitirebiliriz. Pareto, geliştirdiği “tortu” ve 
“türev” kavramsallaştırmasında, insanın 
içgüdülerinin kendini eylem olarak 
göstermesini “tortu”, bu eğilimlerin fikir 
ve ideolojilerde rasyonalizasyonuna 
ise “türev” ismini verir. Ona göre insan 
eylemlerini açıklayan görüşlerin türevlerden 
arındırılması şarttır. Bu anlamda ideolojiler, 
birer türev olarak bir yanlıştan ve hatta 
yalandan ibarettirler. Sorel ise, özellikle 
“ilerleme” fikrinin, insanlığa iyimser bir 
dünya algısı yaşattığını, fakat bununla 
birlikte, gerçekliğin insanlar tarafından 
algılanmasını perdelediğini ve çoğu zaman 
bu fikrin egemenlerin ellerinde kendi 
konumlarını pekiştiren bir güç haline 
geldiğini belirtir. Sorel, “ilerleme fikrinin” 
burjuva toplumunda düzeni devam ettirici 
ve onaylatıcı etki yarattığına dikkat çeker. 
Diğer yandan kitlelerin arzu ve istekleri, bir 
inandırıcı güç olarak kendi “mitos”larını 
doğurduğu Sorel tarafından belirtilir. 

Nihayetinde ortak bir kanaat olarak 
“gerçek”, bize doğrudan ulaşan bir şey 
olmaktan çok, bizim ona yaklaşımlarımızda 
gizlenen perdelerin, maskelerin 
düşürülmesiyle elde edebileceğimiz 
yapıdadır. Genel olarak bu maske ideoloji 
olarak tanımlanır. 

sadikacarr@gmail.com



12

İçsel  Arınma
Nilgün Çevik Gürel 

Yaşam denilen süreç doğum ve ölüm 
ikilemini içerir ve bu ikisi arasında olanlar 
bizi gerçekliğe ya da hayal âlemine götürür. 
Gerçeklik ve hayal âlemi arasında düşünceler, 
duygular ve eylemler seçimlerimizi 
belirlememize rehberlik ederler. Zıtlıklar 
olmadan varoluş olamaz. Hint kutsal 
metinlerinde bahsedildiği gibi zıtlıkları 
gelişip dönüşebilmek için kullanabiliriz. 

Hint temel metinleri olan Vedalar’ın 
yorumcusu bilge Patanjali, yoganın sekiz 
basamaktan oluştuğundan bahseder. İlk 
basamak ve yoganın temelini oluşturan 
kavram ahimsa” yani “zarar vermemek”tir. 
Sadece etrafımızdakilere değil, kendi 
kendimize de zarar vermekten uzak 
durmalıyız. Zarar vermemek nasıl yoganın 
temelini oluşturuyorsa, mula bandha 
da (anüs kontrolü) omurganın temeli ve 
desteğidir. Nefes ve egzersizlerle beraber 
anüs kontrolü bedenin merkezinden duruşu 
düzenler, empati kurabilmeyi ve içtenlikle 
kalbi açabilmeyi sağlar. Özellikle yaşam 
enerjisini “ahimsa ve mula bandha” beraber 
kontrol ederler. 

Sekiz basamaklı yoga olan ashtanga yoga 
tekniğini geliştiren Guru Pattabhi Jois 
öğretilerinde, Tanrı’nın kalbimizde olduğunu, 
fakat etrafının altı zehirli duygu ile çevrili 
olduğundan bahseder. Bunlar; “arzu, öfke, 
kuruntu, açgözlülük, hırs ve tembelliktir”. 
Yoga egzersizleri düzenli olarak adanarak, 
gayretle yapıldığında ortaya çıkan ısı ile bu 
altı zehir yanarak yok olur ve içimizdeki nur, 
evrensel öz açığa çıkar.

Nefesleri kalbe doğru gönderdikçe önce 
bu zehirli duygular karşımıza çıkar. Nur’a 
ulaşmak için adanarak disiplinli egzersizler 
yapmak gerekir. 

Sri K. Pattabhi Jois, “anüs kontrolünün” 
(mula bandha) zihin kontrolünü de 
sağladığından bahseder ve her gün, her an 
anüs kontrolüne odaklanılmasını önerir. 
Özellikle zorlu yoga pozlarında anüs 
kontrolü güçlü olduğunda pozlar rahatça 
yapılabilir. Mula bandha merkezimizi, 
temelimizi güçlendirir.  

Özümüze ulaşmamızı engelleyen, bizi 
zehirleyen duygu durumları: Kama (arzu), 
Krodha (öfke), Moha (kuruntu), Lobha 
(açgözlülük), Matsarya (hırs) ve Mada’dır 
(tembellik). 

Arzu (Kama): Şehvet, arzular, 
duyularımızla algıladıklarımız gerçeklik 
arayışında yanıltıcı olabilirler. Arzu ve 
isteklerimizin kölesi haline gelmemize 
sebep olarak bizi yönetmeye başlarlar. Mula 
bandha arzu ve ihtiyaçlarımızı kontrol eder. 

Öfke (Krodha): Öfke duygusu bir anda 
oluşur. Kendimiz ve diğerleri için zararlı 
olabilir. Bunun için mula bandha kontrolüne 
odaklanmak ve bu enerjiyi yaratıcılığı 
geliştirmek için kullanmayı denemek 
gerekir. Öfkelendiğinde 10 dakika boyunca 
nefesler ve mula bandha üzerine odaklanıp 
bu enerjiyi dönüştürebileceğin bir alan 
yaratmayı dene. Öfke aynı zamanda 
mutlulukla, güzelliklerle dolu zamanımızdan 
da çalan anlardır. Öfke yerine sevinçleri ve 
mutlulukları yukarı çekmeyi denemeliyiz. 
 

Ashtanga yoga beden, zihin ve ruh birliği 
oluşturmak, zehirleri ortadan kaldırmayı 
sağlamak, bedeni ve ruhu arındırmak için 
odaklanmak amacıyla nefes ve egzersizlerini 
kullanan bir yoldur. Yoga pratiklerinde 
alıp verdiğimiz (ujjayi) nefesler, denizdeki 
dalgaların çıkardığı sesler gibi sakinleştiren 
seslerden oluşur. Öfke ortaya çıktığında bu 
tarzda nefes alıp vermek bu enerjinin yavaş 
yavaş sakinleşmesini sağlayacaktır. 

Kuruntu (Moha): Enerjimizi gereksiz 
yere harcadığımız önemli duygulardan 
biri de “kuruntu”dur. Gelecekte olabilecek 
olumsuz ne varsa düşünmeye başlarız ve 
karma yasasına göre de bu düşünceler 
olumsuzlukları kendine doğru çekerek, 
endişelendiğimiz olayların oluşmasına 
zemin hazırlanmasını sağlar.

Açgözlülük (Lobha): Hayat acılarla 
doludur. Eğer acılarımızı unutmak için 
sürekli yemek yersek, çok içki ya da sigara 
içersek, sık sık alışveriş yaparsak, uzun 
süre televizyon ve bilgisayar karşısında 
oturursak, gerçeklikten ve özümüzden 
uzaklaşmaya başlarız. Kendi kendimize 
yetemeyecek, mutlu olamayacak duruma 
geliriz. Mutlu olabilmek için hep dışarıdan 

destek bekler, içsel enerjimizi köreltiriz. 
Oysa içsel enerji bizim bu hayatta var 
olabilmemizi sağlayan en önemli güçtür. 

Hırs (Matsarya): Her konuda hırs, 
güvensizlik duygusunun farklı bir şeklidir. 
Başkalarının başarısı bizim başarısızlığımız 
haline gelir. O yüzden diğerlerinin 
başarısızlığı hedeflenir; bu duygular bizi 
ele alır ve yönetir.  Bencillik ön plana çıkar. 
Bu duygulardan cömertlik ile kurtulabiliriz. 
Başkalarının başarılarını takdir edebilmeyi 
öğrenmek bizi mutluluğa ve huzura götürür. 

Tembellik (Mada): İçsel enerjimizi 
körelten ve her konuda girişimi, deneyimi 
engelleyen duygulardır. Zamanın boşa akıp 
gitmesine, kendimizi yetersiz hissetmemize 
ve en sonunda değersizleşmeye neden olan 
zehirlerden biridir. 

Tüm bu zehirli duygu ve düşüncelerden 
kurtulabilmenin yolu Guru Pattabhi Jois’un 
bahsettiği gibi yoga egzersizleri yapmaktan 
geçer. Adanarak disiplinli çalıştığımızda 
çıkan enerji, bu zehirlerin yanarak kül 
olmasını, buharlaşmasını sağlayarak içsel 
özümüze ulaşmamızı sağlar. “Mula bandha 
ve Ahimsa”, fiziksel egzersizler ve duygular 
arasında bir ilişki sağlar. 

Negatif enerjilerin oluşturduğu duygu 
durumlarını dönüştürebilmeyi yoga 
pratikleri ile öğrenebiliriz. Öfkeyi 
bağışlamaya, kıskançlığı takdir etmeye, 
korkuyu güvene, bağırmayı dinlemeye, 
arzuyu memnuniyete,  beğenmemeyi 
umursamamaya, yüzeyselliği derinliğe, 
yargılamayı empati kurmaya, almayı 
vermeye, üzüntü ve depresyonu neşeye 
dönüştürebilmek mutluluğa giden yoldur. 

Kaynak: http://kpjayi.org/ 


