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EURIPIDES BAKKHALAR
Okuma Tiyatrosu

Bakkhalar
Elif Ersoy

2014’ün bahar ayında Anadolu Aydınlanma
Vakfı gönüllülerinden bir grup tiyatro
sever, Euripides’in son oyunu olan
“Bakkhalar”ı bir okuma tiyatrosu olarak
sahneleme amacıyla bir araya geldi. Hiçbir
profesyonel oyunculuk
deneyimi olmayan bu
grubu hazırlama ve
çalıştırma görevini
üstlenen sevgili Celal
Eldeniz oldu. Oyuncular,
hazırlık süresince hem
teorik olarak tiyatroya
ve özelde yunan antik
tiyatrosuna dair hem de
pratikte tiyatro sanatına
dair pek çok bilgi ve
deneyim kazanmış
oldu. Celal Eldeniz’in
rehberliğinde ve yönetmenliğinde kısa
sürede tamamlanan hazırlıkların ardından
“Bakkhalar”, 3 Haziran 2014 tarihinde Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına
çıkmaya hazırdı.

3 Haziran tarihinde
seyircileri içeri almak
için Halis Kurtça
Kültür Merkezi’nin
kapıları açıldığında bu
çağrıya uyup salona
girenler, bembeyaz
giyimli, çiçek çelenkli
saçlı, Dionysos’un baş
döndürücü cezbesinin
timsali olan Bakkha kadınlarını
görünce hafif bir şaşkınlık yaşadı.
Yürüyüşleri, oturuşları, kısaca halleri
ile salonda tatlı bir Baküs havası
estirdi Bakkha kadınları. Bakkha
kadınlarının Dionysos’u çağıran
duaları ve danslarıyla başlayan oyun,
genel olarak büyük beğeni kazandı
ve oldukça başarılı bulundu. Oyunun
özellikle ilgi toplayan unsurları
arasında, oyuncuların kullandıkları
masklar, oyun sürecinde maskların
kullanımları, Bakkhalar korosunun
bir ayin havasını andıran performansı
ve oyunun final sahnesi yer aldı.
Bu oyunun hazırlanmasında büyük özveriyle
çalışan tüm tiyatro ekibini tebrik ediyoruz.
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Antik Yunan
Tragedyası
Celâl Eldeniz

Antik Yunan Tiyatrosu’nda üç tür
mevcuttur: Komedi, Satür (Satirik Drama)
ve Tragedya. Komedi1, Dionysos Kültü
ve Dionysos’a adanan phallik ilâhilerden
kaynaklanmaktadır. Kır şenliklerinde
köylüler birbirlerine kaba ve eğlenceli bir dil
kullanırlar, phallus şekilli cisimler taşırlar
ve Komoi (eğlenme) adlı Tanrı’ya ilâhiler
söylerlerdi. Satirik drama (Satür/Satir2) ise
adını satirler gibi giyinmiş oyunculardan
almaktadır. Satirik drama; içinde hem
komedi hem de trajedi öğeleri barındıran,
Dionysos’la ve trajedi kahramanlarıyla
dalga geçen, toplumsal ve siyasî konuları
hicivle ve yapıcı bir eleştiriyle ele alan
kısa oyunlardır. Tragoidia3 (tragedya) ise
asil bir kahramanın bir hata, tanrıların
isteği ve/veya kader nedeniyle düşüşünü
konu alır. Aristoteles’e göre tragedya
türü dithyramboslardan (Dionysos’a
adanmış dans eşliğinde söylenen şarkı)
kaynaklanmıştır. Dionysos kutlamaları olan
“Dionysia” festivalleri biri Mart sonu –
Nisan başında şehirde, diğeri Aralık sonu
– Ocak başında kırsal kesimde olmak üzere
iki kere gerçekleşmekteydi. Tragedyalar
şehirde, Atina’da yapılan Dionysia
şenliklerinde4, komediler kır şenliklerinde
sahnelenmekteydi. O halde bunu bir
başka açıdan da şöyle anlayabiliriz: Şehri
belirleyen hudut için bir çember çizelim.
Çemberin içinde, şehirde, merkezde trajedi
oynanır, dışında, taşrada ise komedi. Bu
bize komedinin dışlaştırma işlevini işaret
eder. Bir başka açıdan da ezoterik (çember
içi veya iç çemberde) olanın profana
komedi biçiminde görünebileceğini de
anlatır. Komik bulduğumuz bir durumun
derinliğini kavrayamayız. Farkında olarak,
olmayarak zihnimizde “ütülediğimiz”
karakterler bizim için tiplemeler olurlar ve
bize eğlenceli gelebilirler. Pekiyi, çemberde
ne vardır? Katılım, eylem. O halde,
çemberde dram5 vardır (Satirik Drama).
Tragedya’nın ihtişamı eşit güçteki iki zıt
kuvvetin çelişkili birliğinde aranmalıdır.
Bu iki zıt kuvvet arasında bir gerilim,
yani “tonos” (τόνος) açığa çıkar. Tıpkı bir
enstrümanda akortlanmış, gerilmiş bir telden
notalı bir sesin, “tonun” açığa çıkması
gibi, tragedyada çelişkili-birlik içinde
(diyalektik) olan iki kavram arasında oluşan
gerilim (tension) de tiratlara ve repliklere
yol açar. Bunlar, bu bağlamda, söz konusu
gerilimi içselleştiren (in-tension; niyet) oyun
yazarının ikincil, yani zihinsel bir sürece
uğramış ve çoğu zaman yazıyla zapt edilmiş
doğuşları olarak görülebilir.
Fiziksel olarak bir Antik Yunan Tiyatrosu şu
şekilde tasvir edilebilir: Ortada “orchestra”
denilen aktörlerin ve koronun bulunduğu

bir dans alanı bulunur. Oyun, burada
müzikal ve dramatik bir şekilde vuku bulur
ve izleyicilerin oturduğu basamaklara
(theatron) karşı sergilenir. Bu alanın tam
ortasında bir Dionysos sunağı (themele)
bulunmaktadır. Theatron’un tam karşısında,
orchestra’nın diğer ucunda bulunan skene
ise bir kulis odasıdır ve/veya gerektiğinde
üstüne çeşitli çizimlerin yerleştirilmesi ile
bir dekor unsuru haline gelmektedir.

Tragedya’da sahnede iki insanî unsur
bulunmaktadır: Aktörler6 ve Koro7.
Aktörler bildiğimiz gibi eylemleriyle
oyunun seyrini açığa çıkarırlar. Koronun ise
çeşitli görevleri vardır8: Aktörler arasında
geçen diyalogların seyirci tarafından nasıl
içselleştirilmesi gerektiğine dair bir model
olma, çıkarılan seslerle bir ambiyans,
ortam oluşturma, oyun bölümleri arasında
bağlantı kurma ve seyirciyi bir sonraki
bölüme hazırlama gibi… Bugün bütün bu
kelimeler farklı anlamlar kazanarak modern
insanın kullandığı sahne terimleri haline
gelmişlerdir: Orkestra, Tiyatro, Sahne,
Koro, Horon, Epizod, Prolog gibi… Yunan
Tragedyası’nda aksiyon sahneleri pek
bulunmaz. Hareketli sahneler bir nöbetçi
(therapon9) veya ulağın (angelos10) tasvirleri
aracılığıyla seyirciye taşınır11.
Sahnede iki kutup vardır12: Konu kahramanı;
diğer bir deyişle protagonist (baş aktör) ve
onun sınavlanmasını sağlayan şahsî unsur
veya unsurlar – ki bunlara antagonist13
(rakip) denmektedir. Tragedya, iyi ve
kötünün, siyah ve beyazın, eril ve dişilin
beraberliğini gerektirir. Protagonist
kötü olanı taşımakla yükümlüdür. Söz
gelimi, iyi yüreklidir; ancak haksız bir
hüküm giymek durumunda kalmıştır.
Veya özünde suçsuzdur, ancak iftiraya
uğramıştır. Genelde antagonist ise katı ve
kötü görünüşünün yanı sıra içinde şefkatli,
zayıf, feminen ve iyi olan bir yön barındırır.
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Tragedya’nın akışı içinde antagonist bu
kusurundan bir bedel ödeyerek kurtulur,
katharsis olur, arınır. Protagonist ise kötü
olandan azad olur. Aslında protagonist ve
antagonist insanın içindeki arzî ve semavî
yönlerin bir kartezyenini anlatmaktadır:
İyideki iyi, iyideki kötü, kötüdeki
iyi ve kötüdeki kötü. Oyun sırasında
çeşitli sanatsal marifetlerle seyirci oyun
karakterleriyle psikolojik bir bağ kurmaya
başlar. Böylelikle illâ fiziksel olarak olmasa
da psişik olarak oyuna katılır. Sahne
seyircinin de katharsis olduğu bir kazan
haline gelir. Bu nedenle, Antik Yunan’da
tiyatronun sanatsal takdiri yükseltme gibi
bir amacının yanı sıra toplumsal sağaltım
ve sosyal öğrenme için de işlevleri
bulunmaktadır. Öyle ki Antik Dönem’de
tiyatrolara gelip izlemek bir vatandaşlık
görevi sayılmıştır. Bilet fiyatı vasıfsız bir
işçinin bir günlük kazancı kadardır. Bu
bedeli ödemeyecek olanlar ise devletin bu
amaç için ayırdığı özel fona başvurabilir ve
biletlerini böylelikle temin edebilirler.
Antik Yunan Tiyatrosu’nun iki görevinden
bahsedebiliriz: Sağaltım ve Ruhsal
Tahakkuk. Yolu da izleyene bir “ayna
olmak”tır. Tiyatronun toplumsal yaşantıya
ayna olma işlevi onun dünyevî bir işlevi
olup bugün hâlâ sürdürülmektedir. “Ayna
olma” sahnede ve seyircide olmak üzere
iki şekilde açığa çıkar: Oyuncunun, aşkın
potansiyeli ve onu örten mazisi arasına bir
estetik mesafe koyup sahnede (şimdi ve
burada) bir başkasını yansıtabilmesi, bir
“sonluya” (oyun karakterine) tecelligâh
haline gelebilmesidir. Bunun en kesif, en
az yaratıcı şekli ve başlangıcı ise taklittir
(mimesis). Bu esnada sahne üzerindeki oyun
karakterlerindeki karakteristik14 özellikler
seyircilerdeki çeşitli karakterlerle ihtizaz
olur ve seyirci oyuna cezb olur, tecelliyi
temaşa ederken de dönüşüm (metabole)
geçirir15. Bundan başka tiyatro uhrevî
bir amaç için de vardır; çünkü tiyatro
oyunları tanrılara bir tapınma şeklidir.
Bunu modern dille ifade edersek; ilkeleri
içselleştirmenin bir yoludur. Oyunun
icrası ile oyuncu ve seyircilerde a priori
olan iyi karakterlerin faal hâle getirilmesi
söz konusu olur. Ancak bu uhrevî amaç
da Kadim Yunan Geleneği’nin egzoterik
yönünü işaret eder. Ezoterik yön ise
Dionysian Mistisizm’de sırlıdır. Bu öğretide
inisiyenin (telete16) edep17 ile nefsine bir
mesafe koyup bir sonsuzun (ilkeye, theos)
tecelligâhı (theophani, epiphani) hâline
gelmesinden ve tecelligâhın dialogosta
açığa çıkmasından (apokalüpsis),
ruhlamasından (pneumathikon) ve tecellinin
tanıklığı (Yun. epoptea18) ile oluşan hâlden
(metempsühosis19) bahsetmek mümkündür.
Gelenek (paradosis) ise ancak katharsis
olanlara ekilebilir. Katharsis’in yolu
faaliyettir, kendi de faal bir hâldir. Bunun
sonunda kişi arı ve duru olmuş akılda
(akl-ı külde), tıpkı durulmuş bir suya

eğilmiş kişinin suyun üstünde beliren kendi
görüntüsünü fark etmesi gibi, kendinde
kendini görür ve tanır (epoptea)20. Hatta bu
ateşten suya düşer ve ona gark olur (ekstazi)
(Narkissos mitini hatırlayalım).
Dionysos Mistisizmi’nin bir önemi
de zahirde toplumsal bütünleşme ve
kaynaşmaya –Apollonian bir düzene21,
batında ise küllî akıl olan Apollo’ya götüren
sanatsal yolun kendisi olmasındandır. Bu
da zahirde tiyatroyla, batında ise ritüelle
olmaktadır. Nihayetinde de ezoterik ve
egzoterik olan bu iki yön iki senede bir
gerçekleştirilen Dionysos şenliklerinde bir
araya gelir. Tiyatrolar sahnelenir. Sanatsal
yapıma inisiyeler de katılırlar. Batında
oluşturulan “maya22” Elysian Gizemcilik’in
ve Orfik toplu inisiasyonların bir başka
şekli olan tiyatroyla seyirciye “çalınır”.
Böylelikle inisiyeler toplumun geri kalanına
manevî sadakalarını ödemiş olurlar.
Görüldüğü gibi “Yunan Kadim Geleneği bir
kurumsallık ve buyrukla değil, sanatla ve
cezb yoluyla kendini devam ettirmektedir”.
(Bobaroğlu, 2014)
Kaynaklar:
Bobaroğlu, Metin. (2014) Anadolu
Aydınlanma Vakfı Seminerleri

(Endnotes)
1 Komos: Köy eğlencesi, kaba, gürültülü eğlence
+ oide: şarkı. En çok bilinen komedi yazarı
Aristophanes’tir.
2 Kelime anlamı “dolu”. Keçi ayaklı ve çıplak phallus
ile tasvir edilen efsane yaratığı. Türkçedeki “soytarı”
kelimesinin kökeni. Bugün elimize ulaşan satirik drama
yapıtı oldukça az sayıdadır. Euripides’in Küklops’u bir
örnek olarak verilebilir.
3 (EYun) tragos: keçi + oidia: şarkı söyleme. (oide:
şarkı) Burada detaylıca yer veremesek de bu bağlantıyla
ilgili birçok varsayım ortaya konmuştur.
4 Burada sonraları komedilere az da olsa yer
verilmeye başlanmıştı.

5 Drama (Yun): tiyatro oyunu, eylem, amel. (action) <
dran (Yun): icra etmek, eylemek. (act)
6 Antik Yunanda Aktör = Hypokrites: Cevaplayıcı,
yorumlayıcı = hypo (alt) + krinein: karar vermek.
hypokrisis: Rol yapmak. Hypokritikos: Oynayan,
rol yapan > hypocritic (Ing): İkiyüzlü. Yüzlerinde
“persona” adı verilen maskeler bulunur. (İngilizce
“person” ve “personality” kelimelerinin kökeni.)
Dramatik ifadeler taşıyan bu maskeler aktörün
görünürlüğü ve -yapılma şekilleri itibariyleişitilebilirliğine katkıda bulunur.
7 Horevo (Χορεύω): dans etmek. Χορός (horos): 1.
Dans 2. Etrafı çevrili alan, avlu, boş alan, dans alanı.
Horo/Hora: Bir tür halk dansı. Aynı şekilde “horon”.
Koro<Chorus (lat)< Χορός (horos): Antik trajediye
dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk. Koro, bölümlerini
bir dans eşliğinde söylerdi. Zaman zaman karakterlerle
de etkileşime giren koro liderine “Korobaşı”
(Khoryphaeos) denmektedir.
8 Aktörlerin olduğu bölümler “episodion”, koronun
olduğu bölümler “stasimon” olarak adlandırılır. Ayrıca;
koronun sahneye girişi sırasında seslendirdiği bölüme
“parodos” denmektedir. Bu bölümün öncesinde
aktörün yer aldığı bir bölüm varsa buna “prologos”
(önsöz) denmektedir. (Euripides genelde oyunlarına bir
Prologosla başlamayı tercih etmektedir.) Oyunun son
kısmı ise “exodos” (çıkış) olarak adlandırılmaktadır.
9 “Therapist” kelimesinin kökeni. Therapein: Birine
bakım sağlamak, birinin başında bakım amaçlı
beklemek.
10 İncil ve İngilizce “angel” (melek) kelimelerinin
kökenidir.
11 Yunan Tradisyonu’nun daha çok görsel olmasının
getirdiği resmetme, betimleme ile ilişkilendirilebilir.
Bakkhalar’ın modern dönemde yapılan bazı
sahnelemelerinde bu kurala riayet edilmemiştir. Meselâ,
Bakkhalar’da Pentheus’un öldürülme anı sahneye
taşınmıştır. Veya sahnede Mainadlara da yer verilmiştir.
Oysa metinde sahnede sadece ağırbaşlı, olgun
Bakkhalara (=“Thyad”) yer verildiğini görürüz.
12 “Yunan dehasının ayırıcı özelliklerinden biri
de başta belirttiğimiz gibi iki eşit güçteki kutup
arasında bir gerilim oluşturulması ve gerilimin
en üst seviyeye ulaştığı noktada bir çözümün ve
çözülmenin gerçekleşmesidir. Bu bir süblimasyondur.”
(Bobaroğlu, 2014) Böyle bir anda oyunda ya ölüm
ya da tanrısal bir müdahale söz konusu olabilir.
Euripides’i diğer iki büyük yazardan ayırıcı bir özellik
olarak, tragedyaları illâ ölümle bitmez. (Bakkhalar
istisnadır.) Bu nedenle tanrısal müdahaleye daha çok
başvurur. Örneğin, Euripides’in Medeia’sında, Medeia
kocası Korinthos Prensi İason’un evlendiği prensesi
ve çocuklarını öldürdükten sonra onu Korinthos’tan
kaçırmak ve güvenli bir bölge olan Atina’ya getirmek
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için büyükbabası Güneş Tanrısı Helios tarafından
gönderilmiş ve bir ejder tarafından çekilen bir araba
sahneye indirilir. Bu tarz bir araç (mechane) aşağı ve
yukarı olmak üzere iki yönlü olarak çalışmaktadır.
Bu müdahaleye ise ἀπὸ μηχανῆς θεός (apo mechanes
theos; lat. deus ex machina; makineden (gelen) tanrı)
denmektedir. Euripides’in bir buluşu olduğu –tartışılır
olsa da- söylenir.
13 Agon: yarışma. agonistes: yarışmacı. protagonist:
protos (ilk) + agonistes: ilk yarışmacı. antagonist: anti
(karşı) + agonistes: karşı yarışmacı.
14 Buradaki “karakter” kelimesi ise tiyatro terimi
değil psikoloji terimi. Kaal psikolojisinde kişiliğin
yönleri, hal psikolojisinde nefsteki arkeler ki -felsefî
mânâda- küllî aklın ilkelerinin nefsteki kaziyeleridir. Bu
ikisi arasında bir bağlantı olduğu şüphe götürmezdir.
Ancak oldukça kapsamlı olan bu konuya burada yer
verememekteyiz.
15 Bugün nörolojik olarak bu olgunun beyinde “ayna
nöronlar” adı verilen sinir hücresi grupları vasıtasıyla
nasıl gerçekleştiğine dair bir izahat de mevcuttur. Aynı
nöron grupları empati kurmamızı da sağlar. Psikoloji
manasında “duygudaşlık” demek olan empati felsefî
olarak denilebilir ki pathos’un (tezahürün acısı – ki
her form bir ayrışımdır ve ayrışım -arzî istikametteayrılığın (firak; furkan) bir önceki basamağıdır)
içselleştirilmesidir.
16 Τελετή (telete): 1. Tören, ritüel. 2. İnisiasyon.
İnisiye. Τέλος (telos): son. τῆλος (telos): uzak.
17 En yakın kelime olarak “euseveia” (eu-:iyi, sevas:
hüşû. “tanrı korkusu”) düşünülebilir. Yirminci yüzyılın
ortalarında Afganistan’da ortaya çıkarılmış ve Yunanca,
Aramice ve Sanskritçe dillerinde yazılmış MÖ.258
tarihli bir yazıtta “dharma” Yunancaya çevrilirken
bu kelimeyle karşılanmıştır. Hatırlayalım ki Sokrates
“aseveia” (edepsizlik, tanrılara karşı gelme) ile itham
edilmişti. (Bu kelime de aynı köktendir.) Aynı nedenle
Anaxagoras ve Protagoras sürülmüşlerdi.
18 Kelime olarak anlamı: Yukarıdan (kendine) Bakma.
Lat. contemplatio, sans. Dhayana, tefekkür.
19 Pythagoras’ın reenkarnasyon için kullandığı
kelimedir. Meta (değişim) +en (iç)+psyche (can).
Ceset olan bedende dialogosla kıyam etmek, dirilmek
diyebiliriz.
20 “Paradosis-Katharsis-Epoptea” Özgüney, Turgut.
(2012). Anadolu Aydınlanma Vakfı Seminerleri
21 Hatırlayalım eski Yunan’da devletlerin
bütünlüğünü ve düzenini de Pythia (Kâhin)’nın
ağzından konuşan Apollo sağlamaktadır. Bunu
yaparken de Kâhin esrime içindedir, “Dionysian” bir
haldedir.
22 Bu maya mysterionlar’dır = mysteria, gizemler.
Mystes: Bu gizli doktrine inisiye olmuş olan. (Özellikle
Orfik gelenekte yer alan bir kelimedir.)

Hindu Gelenek
Üzerine
Celâl Eldeniz

Hindu1 Gelenek, Kadim Bilgeliğin2 –
Avrupa’ya göre düşünürsek– Yakın Doğu
ile Uzak Doğu arasında akan ve diğerleriyle
aynı deryada buluşan Doğu kolunu teşkil
eder. Bunun yanında onu biricik kılan
durumlardan birkaçını ele alalım:
Hindu anlayış, Batı’daki hiyerarşik ve
Uzak Doğu’daki heterarşik anlayışı iç
içe barındırmasıyla farklılaşır. İsminin
etimolojisinin3 de çağrıştırdığı gibi var
olanların her biri için bir ruhsal tahakkuk
(sadhana) imkânını gözetir. Bu nedenle
ruhsal tahakkuk yolu (marga)4 aydınlanmacı
ve ezoterik öğeler içerse de daha çok
mistiktir5. Uphanishad’larda dağ ve mağara
analojisi yer alır. Mağara ve dağ, içkin
(mündemiç, inherent) olanla aşkın (müteal,
transcendent) olanın beraberliğini temsil
eder. İçkin olan öz Purusha’dır, aşkın olan
ise Atman’dır6. Atman ve Brahman aynıdır
(“Ayam Atma Brahma”7). Ruhsal tahakkuk,
kendini bilmektir (Atma Jnana8). Brahman
ise kendini ben-olan-ben olarak bilir9.
Samsara’dan (transmigrasyon döngüsü)
kurtuluş olan mokşa (mukti) evrensel
ruh olan Atman’ın Brahman olarak ifade
bulması ile mümkündür. Atman’ı bilen
Brahman’ı bilmiş olur. O –hiyerarşik
bir anlayışla– vasıl olunacak bir noktayı
anlatmaz. “Atma, bir içe dönüşle kendisine
varıldığında agâh olunandır; insanın
kendi varlığıyla bütün katmanlarında
tanış olmasıdır. Agâh olma bir uyanmadır;
insanın özvarlığı ile tanış olmasıyla eşdeğer
sayılmıştır” (Bobaroğlu).
Sembolizması hiyerarşik anlayıştaki
üçgen ve heterarşik anlayıştaki çemberin10
iç içeliğini anlatan kozmik yumurtadır
(Hiranyagarbha11), Kozmos (evren) ise
“Brahmanda”dır (Brha: genişlemek, anda:
yumurta). Bu bütünde hiyerarşi her bir
zerrede kutbiyetle tahakkuk eder. Bu ise
evrenin rahmetidir (“Rahmet: Birbirini
desteklemek.” Bobaroğlu). Dharma
kutbiyetin imlediği ekseni anlatır12. Arapça
hurufatta o elifle temsil edilir. Anadolu
geleneğinde sopayla, direkle, asayla temsil
olunandır. Kısacası; “hak”tır13. İnsan
özgür iradesinden dolayı eylemlerinde
(karma) en yüce iyiyi, summum bonum’u
(“yani kemalatı”, Bobaroğlu), diğer bir
deyişle; hakikati (satya; sat: varlık) gözetip
eylemlerine ona yönelik bir kutbiyet
kazandırmak durumundadır.
Her eksenden çevreye kaçış (merkezkaç
kuvveti, santrifüj) merkeze geri çağıran bir
kuvvete sebebiyet verir. Bu karma yasasıdır.
Batı illiyet (causality) anlayışının Hindu
doktrini hatalı yorumlamasında olduğunun

aksine, karma yasası özgürlük içerir
(Guénon, Widgery). Kötülüğün sebebi ise
–tıpkı Sokrates’in öğretisinde olduğu gibi–
bilgisizliktir, cehalettir (avidya). Bu nedenle
Hindu ahlâkta (dharma; burada anlamı
ethos) iyi ve kötü kelimeleri kullanılmaz.
Bilgili14 ve bilgisiz kelimeleri kullanılır.
Cehalet bilgisizlik değil, kutbiyetsiz
bilgililiktir. “Yönsüzlüktür” (Bobaroğlu).
O halde hakikî bilgi Varlık’ın bilgisidir ki
bu Brahma’nın bilgisi olarak ifade edilen
ve tarihin en eski kutsal metinlerini teşkil
eden Vedalar’dır (Vid: Bilmek, fiilinden).
Vedaların amacı prakrit (doğal) olan insanı
(human) işlenmiş (sanskrit15) olan insana
dönüştürmektir16.
Dolayısıyla, hakikî bilgi kendini bilmektir
ve yaratılanların hepsinin Yaradan’dan
olduğunu hatırlamaktır. Yaratımın kendisi
de ilahî bir eğlence, “lila” olarak görülür ve
bu, keşif sürecini de zevkli kılar17. Yaratımın
mayası (Türkçedeki) bizzat Maya’dır.
Coomaraswamy, Maya sözcüğü için
uygun iki çeviri önerir: Tabiat18 ve Büyü19.
Guénon’un tanımıyla: “Maya, İlâhî İdrak’ın
kendisiyle iş gördüğü anaç20 güçtür (shakti).
Bu nedenle o İlahî Etkinlik (Ichchha-Shakti)
olan Etkinlik Kudretidir (Kriya-Shakti).
Yüce İlke’de içerilir. Bu, Maya’nın yukarı
yönüdür, doğurandır. Aşağı yönüyle o
doğurulmuş olandır, Prakriti21’dir.” İkinci
durumda ondan “Maya peçesi” (İsis’in
peçesini hatırlayalım) olarak da söz edilir.
Aslında bu ikisi birdir ve Brahma’dadır.
Şöyle ki: “Hakk (Varlık) hareket (devim)
ile diyalektik bir birliktedir ve hayat
harekettir” (Bobaroğlu). Bu nedenle,
hareketin içinde çift yönde görünen tek bir
güçten (shakti) bahsedebiliriz. Shakti, daha
evvel değindiğimiz küresel benzetmedeki
iki yönlü kuvvettir: Fenomenlere olduğu
kadar halk etmeye de vasıta olan merkezkaç
kuvveti ve mokşaya yönelme anlamına
gelen, yöneleni bir sadhu (sadhana,
tahakkuk yolunda olan), yogi (yoga, birlik
yolunda olan), sunyasi (her şeyi bırakmış)
kılan merkezî kuvvet. Zamansallık içeren
bu ifadeyi zamansallığından kurtarıp
dekonstrükte edersek fark edeceğimiz o
dur ki durulan her nokta haktır. O halde,
avidya (cehalet) olanı Hakk’tan gayrı
ve haksız görmektir, Maya’yı ikilikle
bilmektir. Avidya ikiliğin olduğu yerdedir.
Bu nedenle avidya Samkhya görüşünde22
Purusha’nın (öz) kendisini Prakriti’yle (töz)
bir görmesidir ki bu ego’dur (ahamkara).
Samkhya’da aktarılan tezahür dizgesini öze
doğru ve içsel olarak yürümeyi23 anlatan
Yoga görüşünde ise avidya, prana’nın
(yaşam enerjisi) kaynağı olan Chitta
Nadi (Kalp damarı, akımı24)’nin dışarıya
yönelmesi ve varlığın kendini şeylerle
özdeşleştirmesidir –ki bu onlardan kendini
ayrı görmesinden ötürüdür. Nesneleşme,
nesneleştirme hep bir parçalanmayı anlatır.
Yoga (Birlik) öğretisinde merkezin dışına
iten ve merkeze çeken olmak üzere iki
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kuvvetten söz edebiliriz: Fenomenlerce celb
edilen zihin (ki ilk adımı dikkattir) veya
İlahî cazibeye tutulmuş bir kalp (ki ilk adımı
konsantrasyondur25). Kısaca, celb ve cezbe26.
İlkine Maya denir, ikincisi de Maya olmakla
beraber, az evvel zikrettiğimiz gibi, o “İlahî
Shakti, İlahî İrade (Ishvara Samkalpa) veya
bilginin kudreti (vidya) olarak [da] anılır”
(Frawley). İkinci durumda, “İlke’de içerilen
ilahî ‘sanat’ olması bakımından, Maya
aynen Judeo-Christian gelenekte anlaşıldığı
gibi “bilgelik” veya “sophia” ile özdeşleşir;
öyle ki o, Avatara’nın annesidir27” (Guénon).
Bu durumda, anaç (doğurucu) yönü olmakla
o İlke ile bir olur. Aynı zamanda tezahür
etmiş âlemdeki doğumu bakımından
Prakriti’yle birdir ve bu, Maya’nın üst ve
aşağı olan iki yönü arasındaki ilişkiyi açıklar
(Guénon).Yaşam enerjisi kalp sahasından
dışarıya yönelmiş haldeyken kundalini
(çöreklenmiş yılan) kuyruk sokumunda uyur
haldedir. Bu bölge kök çakra (muladhara)
olarak anılır. Guénon’a göre: Kundalini,
kozmik güç olarak Shakti’nin bir yönüdür,
insanda yaşamsal güç olarak iş gören
Shakti’dir. Uyandırıldığında yukarı yönelir,
ikincil Shakti’leri içine katarak ve diğer
altı çakradan geçerek yükselir, başın taç
kısmında bulunan sahasrara28’da (“bin
yapraklı lotus”) Paramashiva ile birleşir.”
Böylelikle dişil öğe olan ilahî Shakti eril
öğe olan İlahî Shiva ile birleşir. Shakti
yükselişini ida (dişil olan, soldadır) ve
pingala (eril olan, sağdadır) denilen iki
temel nadi boyunca çakraların etrafında iç
içe geçerek yapar, sağ ve sol nostrillerde
sonlanır. Aynı esnada ortadaki kanal olan
shushumna boyunca yükselip agni (anyi,
üçüncü göz) çakraya ulaşır, böylelikle
ferdiyet hülasa olmuş olur29. “Kundalini
boğaz çakrasından geçtikten sonra duyulan
ses OM’dur30” (Bobaroğlu). Bundan
sonraki aşama Shakti’nin sahasrara’da
zatiyet mertebesine yükselmesidir31. Sonuç,
“üstün bir sevinç bahşeden” (Widgery)
Nirvana32’dır33. Bu nedenle Brahman,
“sat-çit-ananda” (Varlık-Bilinç-Sevinç)
olarak anılır34 (Farklı şekilde ifade edersek:
Mutlak Varlık – Saf Bilinç – Sebepsiz
Sevinç). Varlık özneliği bakımından
bilinçlidir, bilinçsiz olsa sınırlı bir nesne
olur, mecbur kalır. Bilinç ise var olmak
istemesi bakımından mutlu olmak
zorundadır. Yaratım, O’nun var olma
biçimidir. O halde aydınlanmanın (satori)
en temel semptomu sevinçtir. Anadolu’da
ifadesini İsmail Emre Hazretleri’nin şu
sözlerinde bulur: “Allah’la bitişen şendir.”
“Bu sevinçten (ananda) sızan şey ise
sevgidir (prema)” (Bobaroğlu). Sızma edimi
şuurdur, dili şiirseldir (poetik) (Bobaroğlu).
Nitekim güç için değil, haz için değil, zevk
edip anlamak için bilmek ve sevmek el ele
gider.
Dip Notlar:
1 Guénon’un notuyla; “ ‘Hint’ bir dili, milleti

anlatırken ‘Hindu’ bir tradisyonu ifade eder”.
Hatırlayacağımız başka bir ayrım gibi: “İsrailoğulları
ve Yahudi kelimelerinin ayrımı.” (Bobaroğlu).
Hindistan kelimesi ise Farsça Hindu ve istan (toprak
parçası) kelimelerinden gelmektedir. Hindu kelimesi
Indus nehri, Sindhu (Sans. “nehir, okyanus”)
isminden kaynaklanmaktadır. Eski Yunan’da Indoi
(Ινδοί;”İndoi”) denmekteydi. Ülkenin adı orijinal
dilinde ise Bharat’tır (Efsanevî Kral Bharata’dan
gelmektedir).

asi” (Sen O’sun) ve “Sarvam khalvidam brahma”
(Bunların hepsi Brahmandır) denmiştir. Bunlardan ilk
dördü Uphanişad’larda yer alan Yüce Söz’lerdendir
(Mahavakyalar) ve Advaita (ikilikçi olmayan, dualist
olmayan) Vedanta’nın öncüsü Adi Shankara (8.yy)’nın
öğretisindeki dört manastırda (math) kurumsallaşan
dört temel görüşü oluşturur. Shankara’nın akımının
inisiyelerine “svami” denir. Anlamca “koca”
kelimesiyle alakalı olduğundan mistik evliliği
anlattığını düşünebiliriz.

2 En yakın manasıyla: “philosophia perennis”
(per:bütün, annus: yıl; perennis: yıllar boyunca, daimî),
“sophia” (bilgelik), Hermetik Felsefe.

8 Esk. Yun. : γνῶθι σεαυτόν (okunuş. “Gnothi
Seauton”; Kendini Bil) Gnosis (hikmet) kelimesinin
ön Hint Avrupa dilindeki kökü “jna-“ dır, İngilizce’ye
“know” olarak geçmiştir. Almanca kennen (tanıma),
können (-ebilmek),ve İngilizce “can” (-ebilmek)
fiillerinin kökenidir. Söz konusu etimolojik
ilişki metafizik bilginin deneyim zorunluluğunu
sezdirmektedir. (Türkçe’de bilmek ve –(e)bilmek
fiillerinde olduğu gibi.)

3 Sindu: beraber titreşen su, deniz nehir kütlesi. Sim
(bütünlük anlatır, alan) + dhu (titremek) Holografik bir
düşünsel tasarımı anlatır.
4 Batılıların analitik bakışıyla ayrı şeylermiş gibi
görünen ve özünde aynı doktrinin devamı olan
zamansal dinsel anlatımında üç kurtuluş yolu olarak
kurban etmeyi (Vedacılık), bilgiyi (Brahmanizm)
ve sevgiyi (Hinduizm) öğütleyen Hindu Gelenek,
maneviyâtında “üç yolu işaret eder: Eylem Yolu,
Bilgi Yolu ve Adanma Yolu. Sırasıyla; Karma
Marga, Jnana Marga ve Bhakti Marga. (Karma Yoga,
Jnana Yoga, Bhakti Yoga olarak da anılır). Purva
Mimamsa Karma Yogayı, Advaita Vedanta Jnana
Yogayı, Dvaita (dualist) Vedanta ise Bhakti Yogayı
vurgular.” (Widgery, 1971, Frawley, 2002) Bu üç
kavram bize Eski Yunan’da Aristo’nun Ethikon
Nikomakheion adlı eserinde yer verdiği bir ayrımı
çağrıştırır: Bios Praktikos (Vita Activa, pratik yaşam),
Bios Theoretikos (Vita Contemplativa, düşünsel
yaşam) ve Bios Poietikos (üretken yaşam). Anadolu
Geleneğinde de bu üç ayrımın bir örneğini Erzurumlu
İbrahim Hakkı Hz.’nin Mârifetname’sinde kişinin bu
üç alana olan yatkınlıklarının ve bu yatkınlıklarının
dış yansımalarının ele alınmasında okuruz. Hindu
Gelenek’te irfanî öge (sohbet) mevcuttur. (Uphanishad
([ustanın] “yanında oturmak” olduğunu hatırlayalım.)
Genel olarak yollar iki türlüdür: Kesbî ve Vehbî.
(Bobaroğlu) Bir takım tekniklerin (tantra) yapılmasını
içeren kesbî yol mistisizmin de özünü teşkil eder. Vehbî
yol kalp yoludur. “Yoga tekniklerini uygulamanın
yanı sıra kalpte (“Çhitta”, chit: saf bilinç), herhangi
bir şekilde –örneğin bir mantra söyleyerek- Tanrı’ya
ibadet etmek de bir yoldur”. (Frawley, 2002) Mistik
yolun muhattaralı olduğu, bir rehberle gitmenin en
güvenli yol olduğu birçok kaynakta belirtilir. (İsmail
Emre Hazretleri şöyle der: “Sen canını Hak için hedef
eyle / Zevk ile bul, boşuna çekme azap.”) Bir Guru’yla
(mürşid, Gu: Karanlık, Ru: Işık, Esk. Yun. Goras:
Karanlıktan aydınlığa erdiren) rabıta ya onunla fiziksel
âlemde onun yanında bulunarak (“vapu”, beden, -daha
çok- vücud) veya onun uygulamalarını yapmak ve
misyonunu devam ettirmek suretiyle mecazî olarak
(“vani”, söz) kurulmaktadır.
5 Mistik: Gizemli, Gizemci. Lat. Mysticus < Yun.
Mystikos < Myein: kapamak. (Aynı kökten İngilizce
“mute”). Burada Niyazî Mısrî Hz’nin sözünü
hatırlayalım: “Göz, kulak, dil kapıların, kapatalım bir
zaman.” Yunanca kelime bir inisiasyonu da anlatır:
Mysterion (genelde çoğul olarak; “Mysteria”): Gizli
doktrin. Mystes: Gizli doktrine inisiye olmuş olan.
(Özellikle Orfik Gelenek’te bu kelimeye rastlarız.)
6 Purusha (veya Pumas) kullanıldığında tezahürden
bahsediliyor demektir. (Guénon) Coomaraswamy:
“atman (küçük harfle yazıldığında) dönüşlü (reflexive)
olarak zat veya kendi (itself) manasına gelir. (A) büyük
harfle yazıldığında (ve genelde Atma olarak) ruh
manasına gelir. (Lat. Sanctus Spiritus, Grekçe Pneuma,
Mısır’da Amon, Çince’de Ch.)” Ön Hint-Avrupa dili:
et-men (nefes), awetmo, wet (üflemek); Yun: atmo
(buhar), Eski Alm.: Atum (nefes), Mod. Alm: Atem.
Purusha ferdiyeti, Atma zatiyeti anlatır. (Guénon,
Coomaraswamy) Ferdiyet göreceli bir özgürlüğü
içerse de (free from) daha çok bağımsızlığı, zatiyet ise
hürriyeti (freedom) getirir.
7 “Ayam Atma Brahma” (Atman ve Brahman
aynıdır); “Aham Brahmasmi” (Ben Brahmanım);
“Prajnanam Brahma” (Bilinç Brahma’dır), “Tat tvam

“Vedanta’nın [özellikle Advaita (İkilikçi olmayan)
Vedanta’nın] karşı çıktığı bilen ve bilinenin ayrı olduğu
iddiasıdır.” (Coomaraswamy) Öyle ki “Sanskritçe’de
madde kelimesini tam olarak karşılayacak bir kelime
bulunmamaktadır.” (Guénon) Guénon ayrıca bir
benzerliğe dikkat çeker: Eski Yunan’da da aynı durum
mevcuttur. Aristo’nun hüle’si (ὕλη) tözdür (substance),
madde (matter) değil. Ayrıca çoğu çeviride –loji ekiyle
kıyaslanan “-shastra” (bilim alanı) –loji’nin aksine
bileni alandan ayırmaz.
Aydınlanma (satori) uyanmak değil rüyada iken rüyada
olduğunun bilincinde olmak, bir çeşit açık gözlerle
lüsid rüya halinde olmak gibidir. (İsmail Emre Hz’nin
deyişiyle “Uykudan uyanmak göz ilen değil, biliyorum
demek söz ilen değil”.) Bu nedenle “öğreti bakımından
bir batınilik zahirilik ikiliği yoktur; herkesin az veya
çok öğretide derinleşmesi ve yeteneklerinin elverdiği
ölçüde ona nüfuz etmesi anlamında—çünkü bazı
kimseler için tabiatlarının parçası olan sınırlamalar
vardır ve bunların aşılması imkânsızdır—orada ancak
doğal bir batınilikten söz edilebilir.” (Guénon)
9 Ing. “I-am-that-I-am”, Esk. Yun. “ἐγώ εἰμί” (ego
eimi), ibr. “eheyeh aşer eheyeh”. Sansk. “Soham” (O
Ben; eng.: That is I, I am that) mantrasının ard arda
tekrarındadır.
10 Çin’de birbirini pekiştiren ve sönümleyen beş
hing’in (etken, “agent”) çemberini hatırlayalım.
Guénon’un Granet’ten alıntılayarak belirttiği üzere,
“beş element (unsur)” ifadesi Hindu Doktrin’deki
beş elementi düşünürsek hing için doğru bir çevrim
olmamaktadır.
11 Altın Rahim, Altın Yumurta; garbha: rahim; Yun.
δελφύς “delfüs”: rahim. Delfi Tapınağı ismini buradan
alır.
12 Dharma sözcüğü “desteklemek, tutmak, taşımak,
sürdürmek” anlamlarına gelen dhri- fiilinden
türetilmiştir. (Farsça: -dar eki. ör: defterdar. Latince
“firmus” (tutan)) “Bu fiille benzeşen başka bir fiil
dhru- fiilidir ki o da dhruva (kutup) kelimesinden
türetilmiştir”. (Guénon)
13 Bunun yanında burada diğer dillerde birçok
kelimeyle (yasa, görev, virtua (erdem), ethos (ahlak)
vs.) karşılanmaya çalışılan dharma için tek bir kelime
önermekten sakındığımızı belirtelim. Sözgelimi,
yirminci yüzyılın ortalarında Afganistan’da ortaya
çıkarılmış ve Yunanca, Aramice ve Sanskritçe dillerinde
yazılmış MÖ.258 tarihli bir yazıtta dharma Yunanca
“Euseveia” (eu-:iyi, sevas: hüşû. “tanrı korkusu”)
kelimesiyle karşılanmıştır. Hinduizm’de evrensel
yasalara uygun davranmak, dini vecibeleri yerine
getirmek anlamında kullanılır. Buddhizm anlayışı
incelendiğinde kutup yerine bir eksenin vurgulanması
şaşırtıcı olmaz; o nedenle Buddhizm’de dharma kozmik
yasadır. Örneğin, en önemli dharma “ahimsa”dır
(şiddeti terk, öldürmemek). Ahimsa Jainizm’in
de temel prensiplerinden biri olup Jainizm’in el
sembolizmasında el ayasında yer alan çemberle temsil
edilir.
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14 Ajnana: bilgisizlik, uyanıklık hali ile ilişkili; Jnana:
genel bilgi; Vijnana: ayırt eden bilgi, deneyime bağlı,
bilimsel bilgi; prajnana: yüce bilgi, içgörü, bilgelik,
uyku hali ile ilişkili.
15 Samskrtam (bir araya getirilmiş,
mükemmelleştirilmiş) kelimesinden. Sam (beraber; ing.
“same”)+ krta (yapmak, icra etmek).
16 İslam tasavvufundaki “beşer” ve “insan” ayrımını
çağrıştırır. Karışmaması için “Human” parantezini
açtık.
17 Mahayana anlayışında: “Yas samisaras tat
nirvanam” (Dünya sirkinin bizzat kendisi kurtuluştur.)
Shankaracarya: “Zatın engin kanaviçesi üzerine bizatihi
Zat çok çeşitli dünyaların resmini boyar ve Yüce
Zat’ın kendisi onun görüntüsünden büyük zevk duyar.”
(Svatmani-rupana, 95) Kaynak: Coomaraswamy
18 Tabiat kelimesinde bir kutbiyet hissedilir (tâbî
olmak). Doğa kelimesini bu nedenle kullanmamaktayız.
“Maya-vada öğretisi dünyanın ne Maya olduğunu ne
de oluşmadığını ileri sürer, fakat sadece onun belli
bir tarzda, yani temeli (pradhana) veya oluş vasıtası
itibariyle Maya’ya sahip olarak oluştuğunu ileri sürer.
Sunya-vada öğretisi […] dünyanın oluşmadığını iddia
etmez: Onun iddia ettiği şey dünyanın hem boşluk
(sunya) hem öylelik (tahtana) olduğudur. Bir başka
ifadeyle, dünya müstakil zatıyla kaim (svavasthita veya
kendine yeter) ilkelerin bir ikiliği olarak düşündüğümüz
kadarıyla gerçekdışı, fakat öyleliğiyle “olduğu haliyle”
gerçektir ki bu Vedanta’nın görüşünü anlatmanın
bir başka yolundan ibarettir. [..] Dünya Zat (Atman)
veya öyleliktir; bizim tecrübî dünya algılayışımızdan
yanılgıdır (avidya).” (Coomaraswamy)
19 Büyü: Magic. Lat. Magice < Yun. Magike.
Farsça Mecusî kelimesinin kökü. Fenomen
üretmedir. Etimolojik olarak ilişkilendirilemese de
tevatürden söyleyebiliriz ki manyetizmayla (Magnetism) alakalıdır. Guénon daha sonraları Maya için
Coomaraswamy’nin “sanat” sözcüğünü kullandığını
aynı amaçla Batı’da hatalı bir yorumla illüzyon
(yanılsama) kelimesinin kullanıldığını, bunun
gerçekdışılığa dair yorumlara sebebiyet vermesiyle
riskli olduğunu söyler. Biz, illüzyonun sanatı olanaklı
kıldığını düşünerek ve sanatsal yanını öncülleyerek bu
iki kelimeyi bir arada ele almayı uygun görüyoruz.
20 Not olarak: “Buddha’nın annesinin adı Maya’dır.
Yunan’da Hermes’in annesinin adı Maia’dır. Bazıları
Hristiyanlık’ta İsa’nın annesi Maria ile ilişkilendirmek
ister.” (Coomaraswamy)
21 İlksel Doğa, Töz –Batı’dakinden farklı olarak
bilinç ve güç içerir. Purusha eril, Prakriti dişil ilkedir.
22 Hindu Doktrinin altı görüşü (görüş: darshan, Yun.
doksa): Nyaya (Mantık), Vaişeşika (Doğa Felsefesi,
Atomik Okul). Bu iki okul beraber anılır. Batı’daki
Platon’un sistemine benzer. Diğer ikisi de beraber
gruplanır. Smakhya (Sayısal Okul, Kozmik İlke Okulu,
Kozmoloji) ve onun metafiziği olan Yoga (Birlik /
İttihat İlmi). Son grup Purva Mimamsa (Tefekkür,
“İlksel Tetkik”, Ritüelistik Okul, Veda Yorumlama
Geleneği) ve Vedanta’dır (veya Uttara Mimamsa,
“Ardıl Tetkik”, Teoloji veya Metafizik, Uphanişad
Geleneği). Guénon’a göre, bunlar Batı’da yanlış bir
yorumla felsefî sistemler olarak sunulmuşlardır.
23 Kastedilen tezahür düzeylerinin her birini
değilleyerek (“negatio”, kaldırarak) Purusha ile tanış
olmaktır. Uphanishad’ların yaygınca bilinen“neti, neti”
(“bu değil, bu değil.”) ifadesini anımsayalım.
24 Kanal kelimesi sibernetik anlamı
indirgeyeceğinden kullanılmamaktadır.
25 Yoga’nın sekiz fakültesinden biri olan Prathayara.
Yoga’nın, Patanjali’nin ortaya koyduğu şekliyle sekiz
fakültesi ilkelerin (tattva) tenzih (zihinde soyutlama,
yaşantıda soyutlanma) ile saflaştırılarak anlaşılabileceği
esasını yansıtır. Söz gelimi, asanalar belirli duruşlarla
bedenin belirli bölgelerinin içerden hissedilip içsel
bir temsilinin ve hissî bir bedenin oluşturulmasını,

pranayama (“yaşam gücünün genişletilmesi”) soluk
başta olmak üzere yaşam enerjisinin farkındalığını ve
yönlendirilmesini, prathayara duyuların nesnelerinden
tenzih olmasını ve psişik enerjinin hıfzedilmesini,
dharana –Mevlevîlerde olduğu gibi- kalbe odaklanarak
zihnin akordunu, dhayana (meditasyon) ruhun tüm bu
yapılardan tenzih olmasını ve akışa geçmeyi, samadhi
Varlık’ta daim olmayı anlatır. Guénon: “Hıristiyan
yoga” ifadesinin uygunluğu ile ilgili olarak St.
Bernard’ın consideratío, contemplatio ve excessus veya
raptus’unun tam olarak dhârana, dhyâna ve samâdhi’ye
karşılık geldiğine işaret etmemiz yeterlidir.”
(Samadhi’nin “ekstazi” (esirme) olarak çevrilmesi
Hindu düşünce yapısına uymamaktadır.) “Sekiz fakülte
Yoga (bileşme) için hazırlayıcı vasıtaları ve aynı
zamanda sekiz makamı anlatır.” (Coomaraswamy)
26 Maya kelimesinin manyetizma kelimesiyle
bağlantısı bu noktadan hareketle kurulabilir.
27 “Doğumla olmasa da …. Ben kendi Maya’mdan
doğdum.” Bhagavad Gita, 4:6 (Guénon)
28 Bu son merkez, bilincin merkezi olmakla ve
ferdiyetin ötesinde bulunmakla çakralar arasında
sayılmaz. (Guénon) Bu durumda - galat-ı meşhurun
aksine - sadece altı çakradan bahsedilir.
29 Sağlık anlamında çakraların açılması ise farklı
bir durumdur ve bu anlatımdaki ile aynı şey değildir.
Çünkü çakraların (Eski Türkçe’de “tigin”) bir içe bir de
dışa dönük iki kısmı vardır. İçedönük, latif olan çakra
İslam Tasavvufu’nda “letaif” olarak anılır. Anlatımda
çarka ile kastedilen letaiflerdir. Sağlık durumu
çakraların kesif olan kısımları ile ilgilidir.
30 Upanişadlarda aktarıldığına göre, Mokşaya bir
kutsal sesle gidilir. Bu ses “Om” hecesidir. Son başta
gizlidir. Kainat Brahma tarafından “Om” sesiyle
yaratılmıştır. “A, u ve m’den oluşan bu Om hecesi,
Atman’ın sesli biçimidir.” (Maitri Upanişad, 6:5) En
latif olanından fizik bedenin uzuvları gibi en kesif

olanına kadar her bir ilke ve tezahürün bir mantrası
(zikri) mevcuttur. Yaratıcı Gücün kutsal kelâmı ise
Purusha’dadır. Bu nedenle insana “Mantra Puruşa” da
denir.
31 Kundalinin uyandırılması bir Guru tarafından
inisisiyatik olarak gerçekleştirilirse buna “shaktipat”
(pata: düşme) denir. Yıldırım ve yağmur sembolleriyle
de anlatılır. Yoga’da bedenin güçlendirilmesine yönelik
uygulamalar aynı zamanda Shaktipat için yapılan birer
hazırlıktır. Eski Yunan’daki “pneumathikon” (Özgüney)
ile benzeşir. İngilizce: In-spiration (Lat. Spiritus:
Üflemek.) Sans. “Vani” (söz, ses, insan sesi (voice))
kelimesi de bununla ilgilidir. (va: üflemek; gitmek,
vayu: hava). Aynı kökten “nir-vana”: ing. de-spiration
(soğurulma).
32 Nirvana: (dışarı) üflemek. Nis, nir: dışarı + va:
üflemek. Ateş’in ve mumun üfleyerek söndürülmesini
de anlatır. İslam Tasavvuf’undaki fenafillah mertebesi
ile çoğu kez karşılaştırılmıştır. Bu geniş ve tartışmalı
konuya dair bir sezgi uyandırması ümidiyle Mevlânâ
Celaleddin-i Rumî Hazretleri’nin fena için bir sözünü
aktaralım: “Hani mumun yalımı gibi. Güneşe karşı yok
olur, ama gene de var sayılır.” (Mesnevî-i Şerif, 3:366973 (3670-73))
33 Çeşitli kaynaklarda Hinduizm ve Buddhizm’in
farklı görüşlerinin altı çizilse de Haçerlioğlu’nun
şu notunu aktarmak isteriz: “Buddhist inançlarına
göre Buddha, bütün bilgilerini Brahma’dan almıştır,
artık olgunlaştığını ve bildiklerini başkalarına
öğretmesi gerektiğini kendisine Brahma söylemiştir,
Buddha da Brahma’dan aldığı bu buyrukla kalkıp
Benares’e gelmiştir. Buddha’nın ünlü Benares söylevi,
Brahma’nın kendisine verdiği bilgilerin ürünüdür.”
“Buddhizm, sonradan biçimlenmiş olan temel yapısında
[…] tanrısız [“atheistic” değil “nontheistic”] bir
inançtır.”
34 Hindu teolojide subutî (olumlama; izafî bilgiler
ve atıflar yükleyerek) ve selbî (yadsıma) olmak üzere

Bizden Haberler

Brahman iki şekilde anlatılır: “Her nitelikten münezzeh
olan nirguna [nir: ing. “out”, guna: nitelik] Brahman
ve bütün niteliklere sahip olan saguna [sa: ing. “with”]
Brahman.” (Widgery, 1971) Birlik, bu ikisini bir
bilmektir. Bunun yanında “Advaitist konuşmacılar,
dinleyicilerine hitap ederken, her kişiye ayrı ayrı hitap
ederlerdi. [Bu durumda] Brahman, bütün nitelikleriyle
sagunadır.” (Widgery, 1971) Çünkü o bütün arızların
da yaratıcısıdır. (Hermes’in inisiyelerine ve halka
seslenişinde kullandığı iki ayrı dili hatırlayabiliriz.)
Nirguna Brahman niteliklerden münezzeh, saf varlık,
saf bilinç, bilinemez olandır, hiçbir şeyi dışarıda
bırakmaksızın sınırsız olandır, kişiselleştirilmemiştir
veya kişisel değildir. Saguna Brahman ise niteliklere
sahiptir, varlık-bilinç-sevinç (sat-chit-ananda;
saççidananda, Sri Aurobindo’nun sıkça altını çizdiği
bir kavramdır) nitelikleridir. Dünyaya üç ilişkiyle bağlı
kişiselleşen bir tanrıdır ki bunlar Brahma-Şiva-Vişnu ve
onların dişil yönleridir (daha sonra ortaya çıkan Hindu
trimurtinin kaynağıdır). Hindu üçlemesindeki (trimurti)
üç tanrı, Brahma-Vişnu-Şiva (Rudra); Yaratan-GözetenYok eden; bir romanda geçen benzetmesiyle; GOD:
Generator-Observer-Destroyer.
Başlıca Kaynaklar:
Bobaroğlu, Metin. Anadolu Aydınlanma Vakfı
Toplantılarından notlar
Challaye, Félicien. Dinler Tarihi
Coomaraswamy, Dasgupta, Surendranath & Guénon,
René, Doğu Bilgeliği
Frawley, David, Yoga and Ayurveda
Guénon, René, Man and His Becoming According to
the Vedanta
Guénon, René, Studies in Hinduism
Hançerlioğlu, Orhan, İnanç Sözlüğü
Koller, John, Asian Philosophies
Özgüney, Turgut, Kadim Yunan bilgeliğine dair
sohbetlerden notlar
Upanishadlar, Çev. Korhan Kaya
Widgery, Alban G, Tarih Boyunca Büyük Öğretiler

Meslek Lisesi” için kurgulayıp yönettiği video klip
lezzetindeki tanıtım filmine; http://www.youtube.com/
watch?v=VgHgaW8FqNE&feature=youtu.be
linkinden ulaşabilirsiniz. Bu ilham verici çalışmada emeği
geçen tüm öğrenci ve öğretmenleri, dostumuzun şahsında tebrik
ediyoruz.

Selin Erş

• Vakıf katılımcılarımızdan Sayın Doç. Dr.
Haluk Berkmen, 25 Mayıs 2014 tarihinde
Holistik Akademi’de günümüzden 40.000
yıl öncesinden başlayarak kadınların
toplum içindeki önemlerini anlattığı
“Kadınların Tarihteki Önemi” başlıklı bir
konuşma yaptı. 31 Mayıs 2014 tarihinde
ise Erenköy 313’te doğadaki düzen ve
karmaşa ilişkisi üzerinde durup insan
davranışlarındaki yansımalarını paylaştığı
“Doğanın Sistemi ve İnsan” sunumunu gerçekleştirdi.

• Dostumuz Seçil Nebioğlu’nun
kızı Cansu Gürkaya, Fransa
Sorbonne Üniversitesi Fransız
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Bölümü’nden başarıyla mezun
oldu. Kendisini tebrik ediyoruz.
• Vakıf katılımcılarımızdan Sevgili
Ayfer ve İsmail Tombul’un
kızları Tuğçe Tombul, Marmara
Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Akademisi’nden mezun
oldu. Kendisini tebrik ediyoruz

• Mevlevi Adabı ve Sem’a eğitimleri veren Murat Kanberi
dostumuz, 6-8 Haziran 2014
tarihleri arasında Santral
İstanbul’da gerçekleştirilen
Mind And Body Festival’de
tasavvuf söyleşisi ve Sema
Meşki Atölyesi yönetti.

• Dostlarımız Zülal ve Mansur
Yalçın’ın oğulları Kerem Yalçın,
eğitim hayatının ilk adımını
tamamlayarak Teşvikiye Sait Çiftçi
İlköğretim okulundan mezun oldu.
Kendisini tebrik ediyor, bundan
sonraki eğitim hayatında başarılar
diliyoruz.

• Sadık Acar
dostumuzun, öğretmen
olarak hizmet verdiği
“Türkiye Çimento
Müstahsilleri
Birliği Endüstri
6

Yeryüzünün Yüksek
Yerleri
İzzet Erş
İblis İsa’yı yüksek bir dağa götürdü
ve ona dünyanın tüm illerini
ve onların izzetini gösterdi.
Ve İblis ona dedi:
Eğer bana secde edersen,
bütün bu şeyleri sana veririm. [1]
İblis, İsa’yı göğe yükseltir ve onu bir dağın
zirvesine koyar. Ve Rabbe olan imanını
işte bununla sınar. Denilir ki insanı kendi
tutkuları sınar iblis suretinde veya iblis
suretinde sınayan Rabbidir gizli hikmetiyle;
ve bir ihtimal de nefsidir görünen Rab
suretinde. Her ihtimalle bir dağın zirvesinde
bulur İsa kendini. Sadece bir secdeye
bakmaktadır gördüklerinin mukadderine
dönüşmesi. İman etmek veya yüz
çevirmenin nefsi zorlayan seçimidir bu veya
en yalın olarak insanın hikâyesi...
Kimi müfessirler bu dağın yeryüzünün
kudretli makamları olduğuna hükmeder.
Böylece İblis, dünyaya hükmetme kudretini
teklif etmiştir İsa’ya. Kimi diğeri de bunun
ruhbanlık olduğu sonucuna varır. İblis eliyle
yönetebilecektir habis ruhları. Ve kimi
diğerleri de varsıllığın kudreti olduğuna
yorar bu daveti. İhtişamın ve sefahatin yılgın
ağına düşmesi için bir tuzak olarak görür
bu teklifi, masum İsa’ya sunulan. Bunlar
ilâhlarıdır sıradan insanların. Ama sıradan
olmayan İsa için çölün kumundan farksızdır
bu hediyeler. Manevi yolculuğunda ancak
[1] İncil, Matta 4:8-9

bir çocuğun sıradan arzularını giderebilirdi
bu basit oyuncaklar.
Rabbe giden yolun; efendi ile mesrur ebedi
hayatın; ve hak ile kaim hakikat pınarının
sahibi olan Yüce Allah’ın mesihi ancak
kulluk ile sevk olunmuştur dünyaya [2].
İyilik ve merhamet ile davet etmek için
yolunu kaybedenlere, bir rehberdir yolu
bilen. Sevgi ve tahammül ile icabet eder
efendinin miskin kullarına. İşte İblisin sınavı
budur efendinin salih kullarına. Tamah ile
değil, ama vicdanın merhametiyle sınanır
temiz kullar. Zira kim kanar ki dünyanın
mevki ile malına? Fakat kim yüz çevirebilir
merhamete meyleden yürekten?
İnsan hoşnut olmadığı halleri ile gurur
duymaz elbet. Saklar, utancının sefil
delillerini. Kim göstermek için can atar ki
zaaflarını? Kim ister arzularında kavrulan
bir hayvan gibi süründüğünün görünmesini?
Saklıdır bunlar kanayan kalplerin içinde.
Bilinmesini istemediği gibi, kendi burnuna
gelen kokudan da bezer insan. Ebedi ateşte
yakılıp yok olsun ister bunlar. Ne kendi
bilsin, ne de kulağına bir daha fısıldansın
ister bu aşağılık tamahlarının.
Ama iyilikleri ile hoşnuttur her mümin
kul. Doğrulukla yürüdüğü yolun her çakıl
taşından onur duyar. Ve gururu kabarır her
salâhında. Ne kadar verse kendinden ve
verdiği ile övgülere mazhar olsa, sevilse
mesela, el üstünde tutulsa; takdir ile
yüceltilse ve methedilse en önemlilerin
muhabbetlerinde; sevinç duyar. İşte
yeryüzünün yüksek yerleri bunlardır.
Aptalların ilâhları teklif eder şan ile şöhreti.
Oysa Allah’ın sağında oturanın izzeti,
yeryüzüne atılmış Kerubi, tahtını omuzunda
[2] İncil, Yuhanna 14:6
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taşıyanın yüreğindeki haz, dilindeki söz,
sarhoş eden o lezzet, hikmeti kendine layık
görenin kendine duyduğu muhabbet; işte
yeryüzünün yüksek yerleri...
İyilikle sunulan merhamet, teveccüh ile
gelen tenezzül, kendini hiçliğe sunan onurlu
kulluk... İnkâr edilemez derecede icabettir
İblisin davetine (Ne yüce davranışlardır her
biri oysa). Kendinden ziyade merhametle
eğilmek diğerinin önünde... Üstelik
beklentilere de aldırış etmeksizin bir hiç
uğruna vermek kendinde olanı. Fakat bilse
ki kendilik en büyük günah... Olmak ile
olmamanın dayandığı müthiş mesele budur
işte. Varsan, vardır iblis. Varlığında yokluğu
istemek ve yokmuşçasına verirken aziz
elleri, verenin İblis olduğunu bilmemektir
asıl körlük. Zira bilseydi, demiş erenler,
hâlbuki varlığı en âlâ günah. [3]
Velhasıl-ı kelâm vermek değil aka çıkaran
karayı; ak ile karanın fevkinde verenin
kendinde izzet bulunması ile tecelli eden
hâlin izharı, olmadığından orada nefsinin
gölgesinde bir kimse, ancak o vakit haktır.
İşte tam bu noktada sınanmanın hakikati,
Lut’un karısı ile geçmiştir insan olmanın
meşakkatli tarihine. Eğer dönüp geriye bir
kez bakarsa; sadece bir kez gözünün ucuyla
değerse kendi eliyle yapılana; işte o vakit
sahiplenmiştir iyiliği ve nurdan yüz çevirmiş
tuzdan bir heykeldir artık kişi.
Yol ve hayat ve hakikat olanın dili ise şöyle
söyler: “Rabbe rücû edecek ve yalnız ona
kulluk edeceksin” [4]. İşte böyle başlar halis
fatihin nefsine olan fethi. Ancak böyle inkâr
olur yeryüzünün yüksek yerleri...
[3] Kur’an-ı Kerîm, Maide Sûresi 5/72: “Kim Allah’a
şirk koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram etmiştir.
Onun varacağı yer de ateştir’’
[4] İncil, Matta 4:10

HAKİKATTEN DAMLALAR

Felsefe Ne İşe Yarar?

güçlendirdiğimi ve bedenini çalıştırmadığın
için, sana oranla her şeye daha kolay
katlandığımı düşünüyor musun?

Bir gün Antiphon, Sokrates’in öğrencilerini
kaçırmak isteyerek, yanına gelip onların
önünde şöyle söyledi:

Boğazına, uykuya ve cinselliğe köle
olmamak için en sağlam yol, bunlardan daha
hoş başka zevklere sahip olmak değil mi?
Ve bu zevkler insanı yalnız tadını çıkarırken
keyiflendirmekle kalmaz, her zaman işe
yarayacağı umuduyla da keyiflendirir. Ve
kuşkusuz biliyorsun ki, insan başarısız
olduğunu düşünürse, keyifsiz olur, buna
karşılık çiftçilik, gemicilik ya da önüne
gelen bir işi yaparken işlerin yolunda
gittiğini düşünürse, başarılı olduğu için
keyiflenir.

Ksenophon / Sokrates’ten Anılar

“Sokrates, ben felsefeyle uğraşanların daha
mutlu olmaları gerektiğini düşünüyordum;
sense felsefeden bunun tersini elde etmiş
gibisin. Öyle yaşıyorsun ki, efendisinin
hükmü altında böyle yaşasa, bir tek köle
bile kalmazdı: en kötü yemekleri yiyorsun,
en kötü içkileri içiyorsun, kötü bir manto
giymekle kalmıyor, yaz kış aynı giyiyorsun,
ayakkabısız ve gömleksiz dolaşıyorsun.
Para almıyorsun. İnsan para kazandı mı
sevinir; para insanın daha özgür ve daha
zevkli yaşamasını sağlar. Başka konularda
hocaların öğrencilerine kendilerini örnek
gösterdikleri gibi, sen de öğrencilerine böyle
yapacak olsan, bil ki mutsuzluğun hocası
olacaksın.”
Sokrates de buna karşı şöyle söyledi:
“Sanırım, benim öyle acınacak bir şekilde
yaşadığımı düşünüyorsun ki Antiphon,
benim gibi yaşamaktansa ölümü yeğlediğine
eminim. Hadi öyleyse, benim yaşamımda ne
zorluk buluyorsun, bir araştıralım.
Para alanlar, ücretini aldıkları şeyin
karşılığını ödemek zorundadırlar, ama ben
ücret almadığıma göre, canımın istemediği
biriyle konuşmak zorunda değilim: Bu mu
zor olan? Sanki ben senden daha az sağlıklı,
daha az güç veren şeyler yiyorum diye mi
benim beslenmemi küçümsüyorsun? Daha
az bulunur ve daha pahalı olduğu için mi
benim yediklerimi elde etmesi seninkilerden
daha zor? Yani senin hazırladığın sofra senin
hoşuna gidiyor da, benimki benim hoşuma
gitmiyor mu? Bilmiyor musun ki, büyük bir
iştahla yiyenlerin hiç de lezzetli yiyeceklere
gereksinimi yoktur, büyük bir iştahla içen,
elinin altında bulunmayan içkiyi hiç de
aramaz?
Ve biliyorsun ki, giysi değiştirenler soğuk
ya da sıcak yüzünden değiştirirler, ayakları
acıdığı için, yürümede zorluk çekmemek
için ayaklarına sandal bağlarlar. Sen benim
hiç soğuk diye içeride kaldığımı, sıcak diye
biriyle gölge için çekiştiğimi ya da ayağım
acıyor diye istediğim yere yürüyemediğimi
gördün mü?
Bilmiyor musun ki, yaratılıştan zayıf
olanlar bedenlerini çalıştırarak o alanda
bedenlerini ihmal eden en güçlülerden hem
daha dayanıklı olurlar hem de yorgunluğa
daha kolay katlanırlar? O halde, yaşadığım
olaylarla bedenimi hiç durmadan çalıştırarak

Öyleyse, bütün bunların verdiği zevkin,
insanın kendini geliştirdiğini, dostlar kazanıp
onları da geliştirdiğini düşündüğünde
aldığın zevk kadar büyük olduğunu mu
sanıyorsun? İşte ben bu inançla yaşıyorum.
İnsanın dostlarına ya da devletine bir yarar
sağlaması gerekirse, yaşayışını benim
beğendiğim kişi mi, yoksa senin beğendiğin
kişi mi bunun için daha çok zaman
ayırabilir? Hangisi daha kolay sefere çıkar?
Pahalı yiyecekler olmadan yaşayamayan mı,
yoksa elindekiyle yetinen mi? Hangisi daha
çabuk sıkıştırılır? Bulması en zor şeylere
gereksinim duyan mı, yoksa kolay bulunur
şeyleri rahat rahat kullanan mı?
Antiphon, sen mutluluğun lüks ve
pahalılıkta olduğunu düşünen birine
benziyorsun. Oysa ben hiçbir şeye
gereksinim duymamayı Tanrı’nın özelliği
sayardım, olabildiğince az şeye gereksinim
duymak da Tanrı’ya en yakın durum ve
Tanrı en üstün varlıktır, Tanrı’ya en yakın
olan da en üstün olana yakındır.
Kaynakça:

Ksenophon / Sokrates’ten Anılar, Çev. Candan Şentuna
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1994

Bülten Künye
Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma
Bobaroğlu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ekrem
Genç İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 22/11
Erenköy İstanbul 0216 382 81 73 Basım Yeri Küçük
Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. / Maltepe Mah.
Davudpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit.
No:81/170 Zeytinburnu İstanbul Türkiye
Tel.: 0212 565 24 68 Yayın Süresi Aylık • Dili Türkçe
• Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel
Yazı İşleri Kurulu
Ayşe Doğu, Deniz Tipigil, Ekrem Genç, Elif Ersoy,
İzzet Erş, Sadık Acar, Selin Erş, Sevgi Genç

E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org •
Web www.anadoluaydinlanma.org
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Bak bu sözler
ne ediyor
İsmail Emre

Çıkan söze edin dikkat,
Acı sözde olmaz kıymat;
Tatlı sözde vardır hayat,
Bak bu sözler ne ediyor...
Bir söz yıkıyor cihanı,
Yok ediyor hânümânı,
Öldürüyor nice canı...
Bak bu sözler ne ediyor..
Nice kapılar kapıyor,
Dünyayı viran yapıyor..
Birçok canları kapıyor;
Bak şu sözler ne ediyor..
Yıkıp çevirir örene,
Seyret nice can verene..
Zarar edemez görene,
Bak bu sözler ne ediyor..
Kimisini eder ihya,
Kimisinde koymaz hâya..
Bizi yetiştirdi Hû’ya..
Bak bu sözler ne ediyor..
Sözünüze olun sahip,
Acı sözler bize ayıp..
Devre diyen, olur tayîp,
Bak bu sözler ne ediyor..
Sözümüzü edelim pâk,
Tatlı sözler olmaz helâk;
Pişkin söze âşık eflâk,
Bak bu sözler ne ediyor..
Acı söz yırttırır yaka,
Tatlı söz götürür Hakka;
(Emre) gider baka baka..
Bak bu sözler ne ediyor..

Hazırlayan: Ayşe Doğu

BİZİM SAHAF

Bakkhalar

Zincire Vurulmuş Prometheus

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları / Hasan Ali Yücel Klasikleri
Dizisi
74 sayfa

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları / Hasan Ali Yücel Klasikleri
Dizisi
78 sayfa

Atina’nın yetiştirdiği üç büyük tragedya
şairi arasında en fazla eseri günümüze
ulaşan sanatçı olarak özel bir yeri
vardır. Bu durum şenliklerde Aiskhylos
ve Sophokles kadar birincilik ödülü
kazanmamış olsa da halk arasında daha
çok beğenilen bir şair olmasına bağlanır.
Euripides’in oyun kahramanları insana
özgü zayıflık ve kusurları taşırlar,
yaşadıkları tragedyalar da bu kusurları
ile vazgeçemedikleri tutkularından
kaynaklanır. Ölümünden sonra oğlu tarafından sahneye
konulan Bakkhalar, şairin başyapıtı olarak kabul
edilir. Bu eserde Tanrı Dionysos ile ona tapınmayı
reddeden Thebai kralı Pentheus arasındaki çatışma konu
edilmiştir.

Aiskhylos (MÖ 525?-456): Eski Yunan’ın en önemli tragedya
yazarlarındandır. Mitolojik konuların hemen hemen hepsini
eserlerinde işlemiştir. Yazdığı 90 tragedyadan sadece 7 tanesi
günümüze kalmıştır. Aiskhylos özellikle adaletin gerekliliği üzerinde
durmuş, eserlerinin çoğunda hak meselesini konunun
ağırlık merkezine yerleştirmiştir. Zincire Vurulmuş
Prometheus’da da farklı kuşaklardan tanrılar arasındaki
anlaşmazlığı ele almıştır. Tragedyanın kahramanı Olympos
tanrılarına başkaldıran titan Prometheus ateşi tanrılardan
çalmış ve insanlara vermiş, tanrıların kurmuş olduğu
düzene karşı geldiği için zincire vurulmuştur. Aiskhylos bu
tragedyasında akıl gücünün kaba kuvvete üstünlüğünü, akla
ve özgür düşünceye verilmesi gereken önemi vurgulamıştır.

2014 Yaza Merhaba Yemeği

Büyük bir özveri ve emekle bizleri bir yıl boyunca konuşmalarıyla
aydınlatan başta sevgili Metin Bobaroğlu’na ve İzzet Erş’e;
vakfımızın başkanı Şeyma Bobaroğlu’na, yemek organizasyonunda
özveriyle çalışan dostumuz Gürsel Çelik’e ve yönetim kurulumuzun
diğer çalışanlarına teşekkür ederiz.

Euripides

Aiskhylos

Sadık Acar

Vakfımız olarak, bir yıldır özveriye sürdürdüğümüz ve oldukça
verimli geçen “Tasavvuf ya da Gerçek Felsefe” konulu
çalışmalarımızın ardından,
12 Haziran 2014 tarihinde Marriott
Asia Hotel’de tüm dostlarımızla
geleneksel kapanış yemeğimizde
buluştuk.
Şölen havasına dönüşen
yemeğimizin sunuculuğunu güzel
sunumuyla sevgili dostumuz Seçil
Nebioğlu yaptı. Yemeğimizde
birçok dostumuz sahne alarak
bizlere güzel bir gece yaşattılar.
İskender Doğan, Özlem Aydın,
Nevcivan Özel, Sertaç Tunguç,
Bülent Ünal, Gökhan Mert Erol
ve Ercan Özaksoy’un bizlere
yaşattığı müzik zevki görülmeye
değerdi. Gecenin ilerleyen
saatlerinde Yaşar ve Çelik’in
performansları bizleri coşku dolu
anlarla buluşturdu. Geleneksel hale
gelen ve yemeğimize renk katan
çekilişlerimizle eğlenceli anlar
yaşadık. Yine her yıl düzenlenen
açık arttırmamızda, bu yıl için 100
yıllık, antika bir İngiliz porselen
takımı vardı. Açık artırmayı
kazananlar ise Gülgün Türkoğlu
Pagy ve Guillaume Pagy oldu.
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Güneş Kültü ve Tanrıçalar

olan benzerlik çarpıcıdır. En az 20.000 yıl eski oldukları tahmin
edilmektedir.

Doç. Dr. Haluk Berkmen

Alttaki resimde ise solda Fransa’nın güneyindeki Aquitaine
(Akiten) bölgesinde bulunmuş olan bir kadın kabartması görülüyor.
Kabartmanın sağ elinde tuttuğu boynuz yemin töreninde içtiği Tolu
kabıdır.

Orta Asya bölgesinde yaşayan yarı-göçer Ön-Türk boylarının
inancında güneş önemli bir simge oluşturuyordu. Genelde din
sayılmayan bir inanç sistemine “kült” adı verilmektedir. Bu tanım
içinde belli bir dönemde ve belli bir coğrafyada yaşamış olan bir
toplumun yerel tanrıları, tanrıçaları ve çeşitli simgeleri ele alınıp
incelenir. Kült kavramı ile yerel özellikler içeren dini törenler,
töreler ve simgeler kastedilir.
Göğe büyük önem veren ve Gök Tengri’yi tanrılar tanrısı olarak
gören Ön-Türk insanları yeryüzündeki tüm canlıların güneş
sayesinde yaşadıklarını, güneşsiz yaşamın olamayacağını çok erken
çağlarda fark etmişlerdir. Güneşin doğuşu ile ortalığın aydınlandığını
ve ısındığını, vahşi ve yırtıcı hayvanların inlerine çekildiklerini
görmüşlerdir. Bu gözlemden hareketle kadınların doğurganlığı
ile güneş arasında bir ilişki kurmuşlardır. Zira hem güneş hem de
kadınlar yeryüzündeki yaşamın devamını sağlamaktadırlar. Genelde
bu heykellerin “Ana Tanrıça” figürleri oldukları görüşü hâkimdir.
Kadim toplumlarda güneş ile özdeşleşmiş olan yönetici kadınlar
kutsal sayılmışlar, kadınların kutsal sayılan Güneş ile ortak özellikler
taşıdıkları görüşünden hareketle onlara tanrıça payesi vermişlerdir.
Böylece, anaerkil toplumlar oluşmuş, kadın şamanlar toplumu
yönetmişlerdir.

Kabartmanın en az 30.000 yıl eski olduğu iddia edilmektedir. Baş
yerinde noktalı bir küre bulunuşu güneş kültüne işarettir.
Ortada görülen heykel, Anadolu Çatalhöyük bölgesinde
bulunmuştur. Sağdaki ise Bronz Çağı’na ait olup M.Ö. 4000 – 3000
yılları civarına tarihlendirilmektedir. Aradaki büyük benzerlik,
binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen anaerkil toplumların
varlıklarını devam ettirdiklerini görmekteyiz. Ortada ve sağdaki
heykellerde kadınların basit kıyafetleri belirtilmiş olup yüzlerindeki
ayrıntılar bir miktar gösterilmiştir. Özellikle sağdaki yaptın ince belli
oluşu, estetik ve güzellik anlayışının değişmiş olduğuna işarettir.
Tüm bu simgeleri birlikte değerlendirirsek, güneş kültünün Asya
kökenli olduğu ve ilk göç eden Ön-Türk toplumları ile birlikte
Batı’ya yayıldığı görüşü kuvvet kazanmaktadır.
Daha fazla bilgi için: www.halukberkmen.net

Resimde görülen 5 adet küçük heykel günümüzden en az 20.000 yıl
önce, bazı kazıbilimcilere göre 25.000 yıl önce, yontulmuşlardır.
Hepsinde ortak özellikler gayet iri göğüslü ve kilolu oluşlarından
başka yüz hatlarının bulunmayışıdır. Heykeli yontan kişiler
acaba neden yüz hatlarını (ağız, göz ve burunlarını) belirtmekten
kaçınmışlardır? Sebebi, bu kadınların güneş kültü ile ilişkili kutsal
birer kişi olduklarından dolayıdır. Başlan güneş gibi küre şeklinde
ve noktalı yapıdadır. Bu noktalar (küçük delikler) güneşin ışın yayan
özelliğini simgelemektedirler. Hepsinin kilolu oluşları yaratıcı ve
doğurgan özelliklerini, iri göğüsleri ise süt emzirme özelliklerini
belirtmektedir.

"Korkunç bir işe kalkışan
kişi bir an için bunu
çoktan tamamlayıp
bitirmiş olduğunu
hayal etmeli ve geri
döndürülemeyecek
bir gelecek olduğu
düşüncesini kafasına
kazımalı."

1 numaralı heykele Gagarino Venüsü adı takılmıştır. Boyu 5,8
cm’dir ve Ukrayna’nın doğu yakasındaki Gagarino kasabasında
bulunmuştur.
2 numaralı heykel Fransa’nın Lespuqes kasabasında bulunmuştur.
Diğer heykeller gibi başının ayrıntıları belirsizdir.

J. L. Borges

4 numaralı heykel Avusturya’da Willendorf kasabasında
bulunmuştur. Scientific American (Kasım 2000) dergisinde
bu heykel ile ilgili bir makalede başında yün örgülü bir başlık
olduğundan söz edilmektedir. Bir başlığın çenenin altına kadar
uzandığı hiç görülmüş müdür?
3 ve 5 numaralı mermer heykeller Rusya’nın Köstenki kasabasında
bulunmuşlardır. Boyları yaklaşık 10-11 cm’dir. Willendorf heykeline
10

Feleklerin Müziği
Turgut Özgüney

Pythagorasçı felsefenin en yüce
fakat en az bilinen kısmı, yıldızsal
armoniklerdir. Kürelerin feleklerin
müziğini, Pythagoras’tan başka hiçbir
insanın duymadığı söylenir.
Anlaşıldığı kadarıyla semavî
cisimlerin gökyüzü boyunca
vakur yürüyüşleri sırasında
kozmik koroya katılımlarını ilk
gören insanlar, Khaldeliler’dir.
Yakup, “Sabah yıldızlarıyla şarkı
söyledikleri an” diye bir vakti
tarif eder. Ve “Venedik Tüccarı”
adlı oyununda Shakespeare, şöyle
yazar: “Gördüklerin arasında
hareket ederken, bir melek gibi
şarkı söylemeyen, tek bir küre
yoktur.”
Pythagorasçı semavî müzik
sistemi hakkında bugün, geriye
o kadar az bilgi kalmıştır ki,
teoriyi ancak yaklaşık olarak
kavrayabiliriz. Pythagoras
evreni, dev bir monokord olarak
algılar. Tek teli (monokord), en
yüksekteki mutlak ruh ile en alttaki
mutlak maddeyi, yani gökleri
ve yeri bağlar. Pythagoras sema
feleklerinden içe doğru ilerleyerek
evreni, kimi otoritelere göre 9,
kimi otoritelere göre 12 bölüme
ayırır. 12’li sistem şu şekildedir:
İlk bölümüne empyrean veya
sabit yıldızlar feleği denmektedir.
Burası, ölümsüzlerin yaşadığı
yerdir. Diğer bölümler, Satürn,
Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve
Ay, ateş-hava-su-toprak felekleridir. Yedi
gezegenin bu düzeni, eski astronomide,
güneş ve ay da gezegen olarak görülürdü.
Musevilerin kandil sembolizmiyle aynıdır.
Güneş, kandilin asıl gövdesine bağlı olarak
merkezde durur. Her bir yanında üç gezegen
vardır.
Pythagorasçılar tarafından dianotik
skalanın çeşitli notalarına verilen isimler,
gezegensel cisimlerin hız ve büyüklüklerine
dair tahmini bilgilerden esinlenmiştir. Bu
devasa kürelerin, uzayda hızla yol alırken,
eterde yarattığı dalgalanma ile belli bir ton
ürettiğine inanılmıştır. Bu tonlar ilâhi düzen
ve hareketin tezahürleri oldukları için, kendi
kaynaklarının armonisinden pay aldıklarını
düşünmek kaçınılmazdır. Gezegenlerin
dünya etrafındaki dönüşleri sırasında kendi
büyüklük, uzaklık ve hızlarına göre değişen
sesler çıkardıkları görüşü Greklerde çok
yaygındı. Bu yüzden en uzak gezegen
olan Satürn, en kalın notayı; en yakın
gezegen olan ay ise, en tiz notayı verir. Yedi
gezegenin bu sesleri, sabit yıldızlar feleği
ve hemen üstümüzdeki yıldızlar feleği

(antichton), “dokuz müz”ü oluşturur. Ve
onların senfonisine de “mnemosyne” denir.
Yunanlı inisiyeler, bireysel semalar ya da
yedi gezegenin küreleriyle yedi kutsal ses
arasında temel bir ilişki görmüşlerdir. İlk
sema, kutsal sesli A (alfa) sesini çıkarır.
İkinci sema, kutsal sesli E (epsilon);

Pythagorasçılar var olan her şeyin bir sesi
olduğuna ve bütün yaratıkların ebediyete
kadar yaratıcıyı övdüğüne inanırdı. İnsanın
bu ilâhi melodileri duymamasının sebebi,
ruhunun maddi varoluş yanılsamasına
gömülmüş olmasıdır. Kendini aşağı
dünyanın duyusal sınırlamalarından
kurtardığı zaman, kürelerin müziği, altın
çağda yeniden işitilecektir.
Uyum, uyumu tanır. İnsan ruhu,
kendi gerçek mülküne yeniden
sahip çıktığı vakit, yalnızca
semaların korosunu duymayacak,
aynı zamanda varlığın sayısız
kısım ve çeşidine hâkim olan ezeli
Tanrı’ya, hiç bitmeyen ilâhi düzensemavî koroya, bizzat katılacaktır.
Yunan gizem okulları öğretilerinde,
müzik ile form arasındaki
ilişkiye dair bir anlayış vardı.
Örneğin; mimarinin elementleri
müzik makamları ve notalarıyla
karşılaştırılırdı. Ya da müziksel
bir karşılığa sahipti. Sonuç olarak
bir bina, belli elementlerle inşaa
edildiğinde, yapı, bir müzikal
besteye benzerdi. Ve ancak
armonik aralıkların, matematiksel
gereklerini tümüyle yerine
getiriyorsa, armonik, yani uyumlu
kabul edilirdi. Ses ile biçim
arasındaki bu benzerliğin farkına
varan Goethe, “Mimari, kristalize
olmuş müziktir,” demiştir.

üçüncüsü H (eta); dördüncüsü I (iota);
beşincisi O (omikron); altıncısı Y (upsilon),
yedicisi de kutsal sesli Ω (omega) sesini
çıkarır. Bu yedi sema birlikte şarkı
söylediklerinde, yaratıcının tahtına hiç
bitmeyen methiyeler düzen, kusursuz bir
armoni oluştururlar. Açıkça belirtilmemiş
olsa da, gezegensel semaların Pythagorasçı
evren şemasına göre, ilk sema olan ay
küresiyle başlayarak yükseldiği söylenebilir.
İnsanın ilk yaptığı müzik aletlerinde yedi tel
vardı. Ve genel kanaate göre terpanter lirine
sekizinci teli Pythagoras eklemiştir.
Yedi telin her zaman, insan bedeninin
çeşitli kısımlarına ve yedi gezegene
karşılık geldiği düşünülmüştür. Ayrıca
Tanrı isimlerinin, yine yedi gezegensel
armoninin bileşimleriyle oluştuğuna inanılır.
Mısırlılar, kutsal şarkılarını yedi temel
sesle oluşturuyordu. Diğerleri, tapınak
içinde yasaktı. İlâhilerden birinde şu sözler
geçmektedir: “Yedi ses, ey Yüce Tanrı. Senin
evrenin babasının işlerini, methüsena eder.”
Başka bir ilâhide Tanrı kendini şu şekilde
tarif eder: “Ben dünyanın yok edilemez yüce
liriyim. Semaların şarkılarını çalarım.”
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Kadim dönemin rahipleri
inisiyasyon tapınaklarını inşa
ederken, sık sık titreşim diye
bilinen fenomenin altında yatan
ilkelere dair bilgilerini sergilemiştir.
Gizem okullarının seremonilerinin önemli
bir kısmı şarkı ve müzikten oluşuyordu.
Bunun için özel ses odaları yapılmıştı. Bu
odalardan birinde, fısıldanan bir ses, öyle
büyür ve yoğunlaşırdı ki binayı titreten,
sağır edici bir kükreme işitilirdi. Bu kutsal
binanın yapımında kullanılan taşlar ve
ahşap malzemeler, dini seremonilerin
ses titreşimleriyle öylesine dolardı ki,
vurulduklarında, ritüellerinin içlerine tekrar
tekrar işlemiş olduğu tonları çıkarırlardı.
Doğadaki her elementin kendine ait bir
anahtar notası vardır. Bu elementler bileşik
bir yapı içinde bir araya getirilince, ortaya
bir akort çıkar. Bu akort çalındığında onu
oluşturan parçalar ayrılır. Aynı şekilde her
bireyin bir notası vardır. Bu nota çalındığı
zaman birey yok olur. İsrail trompetleri
çalındığı zaman, Eriha şehrinin duvarlarının
parçalanması misali, hiç kuşkusuz, bireysel
anahtar nota veya titreşimin önemine dair
bir sırra işarete etmektedir.
Kaynakça:
Manly P. Hall, Tüm Çağların Gizli Öğretileri

Tanrıların Binekleri
- Vahanas
Nilgün Çevik Gürel

Hint kutsal metinleri olan Vedalar’da çok
tanrıcılık ve bu tanrıların sembolik olarak
anlamlandırıldığı görülmüştür. Max Müller
Vedik tanrıları tabiat güçlerinin sıfatları
olarak tanımlarken, din tarihçisi Oldenburg,
tanrıların insan psikolojilerini yansıttığını
düşünür.
Tanrı sembolleri anlamlar taşıyan, beş
duyu ile algılanıp görünür hale gelerek
gerçekliğin kavranmasına yardımcı olan
temsillerdir. Renkli Hint kültüründe,
resimler ve heykeller hayatın birçok
bölümünde görülür. İbadet ederken
bu sembolik resim ve heykeller,
insanların tanrı ile iletişim
kurmasına yardımcı olurlar.

Brahma’nın eşi Sarasvati ise kaz ya da
tavus kuşuna biner, tavus kuşu zarafeti ve
güzelliği ile sanatı; yılanı yemesi ile de arzu
ve istekleri yiyerek yok etmeye yardımcı
olduğu anlaşılabilir.
Şiva: Yıkıcılıkla özdeşleştirilen Şiva,
üzerinde bulunan nesnelerle yıkıcılıkla
beraber yaratıcı ve koruyucu olmak üzere
üç kavramı simgeleyen üç dişli çatala da
sahiptir. Ateş çemberi içinde yaptığı Nataraja
dans pozu ile ise doğum, ölüm ve yeniden
doğuş döngüsü simgelenir. Bu dans ile tüm
evren titreşir. Saçları Ganj nehrini, ayağı ile
bastığı cüce ise cehaleti temsil eder.
Şiva’nın bineği kutsal boğa Nandi’yi araç
olarak kullanır. Boğa; kudret, agresiflik,

Evrensel ve bir olan Brahma yaratıcılığı
temsil ederken, Vişnu koruyuculuğu, Şiva
ise yıkıcılığı temsil eder.
Brahma: Ezeli ve ebedi her şeyin tek
yaratıcısı Brahma olarak kabul edilir. Evreni
Aum (Om) sesiyle yaratan ve her şeyin
özünde bulunandır. Bineği Hamsa olan
kuştur. Hamsa bazen kaz, bazen de kuğu
olarak bildirilse de Sanskrit dilinde Hamsa,
Aha Sah ya da So Ham (Ben O’yum) ya da
Aham Sa (Ben O değilim) anlamına da gelir.
Hint öğretilerinde göl benzetmesi bilinci
ifade eder ve Brahma’nın kullandığı binek
aracının göl kuşlarından oluşması; göl
olarak kabul edilen sınırlı bilincimizden
Brahma kendi bineği ile uzaklaşarak onu
aşabilmemize yardımcı olduğu anlaşılabilir.

Vişnu’nun bineği Garuda, yarı kartal
yarı insan olan kuşların kralıdır. Bilinci
özgürleştirmeyi ifade eder. Kartalın çok
hızla her yöne hareket etmesi, uçması insan
düşüncesini temsil eder ve Tanrı Vişnu’nun
Garuda’yı kontrol etmesi, düşüncelerin
kontrolünü, uz görüyü, gücün simgesini,
göksel gücü, ilâhi ulak olarak aynı
zamanda resimlerde görülen büyük kuşun,
bilinçaltının gizli yönlerini simgeleyen
yılanı yemesi, bilincin temizlenip,
bilgelik ve aydınlanmanın ortaya
çıktığını anlatır.
Vişnu’nun eşi varlık ve zenginliğin
tanrıçası olan Lakşmi’dir.
Lakşmi bir baykuşa; Uluka’ya
biner, baykuş geceleri uyanık,
gündüzleri uyuyan bir kuş olduğu
için yalnızdır. İnsanlardan uzak
durur. Lakşmi umursamazlığın
karanlığından, materyalizm
peşinde olmayı, cehalet, hırs ve
bencilliği yok edebilmeye, hayatın
olumsuz ve uğursuz yönlerini
kaldırmaya ve refahı getirmeye
yardımcı olur.

Hint tanrı sembollerinin en
dikkat çeken bölümleri tanrıların
kullandığı binekleridir. Vahana
denen binekler, Sanskrit dilinde
taşıyıcı anlamında olan vah
kökünden ortaya çıkmıştır.
Vahana’lar tanrıların sadık
dostları olup konuşup anlaşır,
onların gittikleri her yere eşlik
ederler. Bunlar gerçek kuşlar ve
hayvanlardan oluştuğu gibi bazen
de mitolojik varlıklardan oluşur.
Hinduizm’in Trimurti olarak
adlandırdığı temel üçlü ilâhları,
Brahma, Vişnu ve Şiva’dır.
Trimurti’nin üç yüzlü ilâh anlamına
gelmesi, Brahma’nın hepsini
içerdiği anlamına da gelmektedir.
Eril tarafı ifade eden bu üçlemenin
dişil öğelerini ise bu tanrıların
eşleri olan Sarasvati (Brahma’nın
eşi) , Lakşmi (Vişnu’nun eşi) ve
Durga (Şiva’nın eşi) oluşturur.

kuş olan Garuda’nın üzerinde tasvir edilir.
Koruyucu olan Vişnu, yeryüzüne dokuz kez
gelmiştir. Vişnu, sekizinci ziyaretinde bir
köylü olarak doğup büyüyen Krişna şeklinde
enkarne olmuştur. Krişna resimlerde mavi
bir ten renginde ve genelde flüt çalarken
gösterilir. Vişnu’nun dokuzuncu ve son
enkarnasyonu ise Buda olmuştur.

Diğer kültürlerde olduğu gibi
semboller Hint kültüründe de
kullanılarak hiç bilmediğimiz ya
da unuttuğumuz bir dil ile bizimle
konuşurlar, anlayamasak bile onlar
varoluşlarını sürdürmeye devam
ederler, belki bir gün anlaşılır
umuduyla…

kaba güç anlamına gelebilir, aynı zamanda
kontrolsüz cinsel enerjiyi kontrol edebilmeyi
gösterir.
Şiva’nın eşi Parvati, Durga şekline
girdiğinde karanlık bir ifadeye bürünür,
on koluyla çeşitli silâhlar tutar ve bir
kaplana biner. Şiva’nın yok edici kişiliğini
gösteren Kali ise tanrıçaların en vahşisidir,
insanlardan kurbanlar ister.
Eşi Durga’nın kullandığı kaplan; adalet,
zulüm, acımasızlık, öfke, şiddet ve diğer
varlıklara karşı düşmanlığı ifade eder ve
bunları kontrol edebilmeye ve aydınlanmaya
yardımcı olur.
Vişnu: Vedik dönemde değersiz bir tanrı
olan Vişnu, epik dönemde önemli bir yere
yükselmiştir. Çoğunlukla yarı insan yarı
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