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Atatürk Önderdir
Metin Bobaroğlu
Deşifre eden: Gülşen Geniş

Aşağıdaki yazı, Sayın Metin Bobaroğlu’nun 10 Kasım 
2005 tarihinde TV8 kanalında yayınlanan “Hülya 
Aydın ile Yeni Vizyon” programında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderlik vasfı ve aydınlanmaya verdiği 
önem üzerine yaptığı konuşmanın metnidir.

Öncelikle tabiî ulusumuza başsağlığı diliyorum, hatta 
bütün insanlığa başsağlığı diliyorum. Çünkü Atatürk 
sadece bizim ulusumuz için değil, bütün insanlık için bir 
önder. Ne yönden? Yaptığı başarılar, kurduğu Cumhuriyet 
yönünden de sayılabilir ama aydınlanma yönünden bir 
önder. Ben daha çok Atatürk’ün aydınlanmayla ilgili 
yönüne değineceğim. Çünkü şöyle bir şey var; tarih olay 
ve olgulardan oluşmaz. Bu olay olguları yönlendiren, 
onun içinde özne değeri taşıyan insanlardan da oluşur. 
Dolayısıyla eğer biz insanları tarihte, önderleri veya 
bilgeleri, filozofları, sanatçıları göz ardı edip, tarihi 
anlarken sadece olay ve olgulara bakarsak, o zaman 
yanılgılara uğrayabiliriz. Bu bakımdan Atatürk’ü 
önemsiyorum, sadece bizim ulusumuz için değil, insanlık 
için örnek bir toplum yarattığından dolayı. 

Bunun özünde, temelinde aydınlanma vardır. Bir 
projedir bu, aydınlanma projesidir ve Atatürk’ümüzün 
söylediği çok güzel bir söz var, diyor ki: “Beni görmek 
demek, mutlaka benim yüzümü görmek demek değildir. 
Benim fikirlerimi anlıyorsanız, benim duygularımı 
paylaşıyorsanız ve hissediyorsanız, o zaman beni 
gördünüz demektir.” 

O halde bu anlama yönünden Atatürk’e yönelirsek, 
O’nun tabiî ki yaptıkları, ettikleri, kurduğu kurumlar, 
bunlar çok önemli. Ama kendisini bir Mustafa Kemal, 
bir birey olarak algıladıktan sonra, onu aydınlatan 
ve aydınlanan bir insan olarak da algılamamız 
gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun temelinde 
bağımsızlık yatıyor. Kendisinin bir sözü var, diyor ki: 
“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” Bu, 
aydınlanmanın temel taşı bence. Çünkü aydınlanma 
diye kastettiğimiz, insanın aklının kendisi tarafından 
kullanılabilmesi, iradesinin özgür olabilmesi. Yani 
dış unsurların, inançların, belli ideolojilerin ipoteği 
altındaki bir akıl, aydınlanmamış bir akıldır. Bu, birçok 
yönden değerlendirilebilir. Yani insanın sürüklenmesi, 
kendi iradesinin gücünü kendinde taşıyamaması onun 
sürüklenmesine neden olur. 
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Atatürk bunu bize şöyle söylüyor, diyor ki: 
“Biz savaşlarda başarılar kazandık, ama 
toplumumuzun, ulusumuzun yükselebilmesi 
için bir irfan ordusuna gereksinimimiz var.” 
Bu irfan ordusu da öğretmenlerimiz ve 
eğitim sistemidir. Bunun için de “fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür bireyler yetiştirilmesi 
gerektiğini” söylüyor bize. Bu çok önemli. 
Çünkü, fikri hür ne demek? İnsanın 
düşüncelerini, fikirlerini, tasarımlarını, 
yaşama bakışını kendisinin belirleyebilmesi 
demek. Bu, birey demek, bireyin öne çıkması 
demek, bunu ortaya koyması, kendini 
gerçekleştirmesi demek. 

Şimdi Atatürk’ümüzün yaptıklarını üç 
aşamalı bir tasarım içinde görebiliriz. Bir 
tanesi herkesin bildiği gibi, Kurtuluş Savaşı. 
Onun arkasından da devrimler geliyor, 
devrimlerden sonra da aydınlanmayı, devrim 
sonrası eğitim yoluyla aydınlanmayı halka 
kazandırmak, topluma kazandırmak istiyor.

Bence burada dikkate değer olan temel nokta; 
kimlikler bakımından aidiyetlerden, aşiret 
kimliğinden, ümmet kimliğinden, benzeri 
ideolojik kimliklerden soyunup, somut birey 
olabilme ve kendini gerçekleştirebilme ve 
toplumla birlikte kendini var edebilme, 
özellikle. Bu bakımdan insanın aydınlanmaya 
gereksinimi var. Bunun, ilk önce söylediğimiz 
gibi “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” diye 
öznel yanı var. Bir de bunun karşısında 
kurumlaşmaya gereksinim var, bunun 
toplumsallaşmasına gereksinim var, bildiğiniz 
gibi. Bu da bilim, akıl ve hümanite ile 
bütünlenir. Yani toplum yaşamını, ulusal 
yaşamı, kurumlarımızı biz akla ve bilime 
dayalı bir temel üzerinde inşa edebilmeliyiz 
ve bunu da hümaniter insan sevgisi ile 
donatmalıyız. Burası çok önemli, insan 
sevgisi dediğimiz zaman insanlar, “E tabiî 
ben de insanları seviyorum her insanı 
seviyorum,” gibi algılıyorlar. 

Burada özellikle aydınlanmacılıkta 
vurgulanmak istenen ve Atatürk’ün 
vurguladığı; cinsiyet, din, inanç ayrımı 
olmaksızın, ulus ayrımı olmaksızın insana 
ulaşmak ve insanı sevmektir. Bu, evrensel 
insan modelidir. Dolayısıyla Atatürk’ün 
temelde amaçladığı proje, bütün insanlığı 
kapsayacak olan bir insan modeli yaratmak ve 
bunu somut insanda göstermek. Yani ne demek 
bu? Toplumun içinde kaybolmuş, hiç kimse 
olan insanı belirli bir kimse, belirli bir sanatçı, 
belirli bir filozof, belirli bir bilim insanı, belirli 
bir bilge olarak kendini gerçekleştirmesini 
sağlamak. Ve eğer toplumu bir ağaca 
benzetecek olursak, toplumların bu tür 
meyveleri, onun başarıları aynı zamanda ulusal 
medeniyet, uygarlık düzeyine yaklaşımlarını 
ölçecek bir değerler dizgesidir de.

Bu bakımdan Atatürk’ü kendi sözleriyle 
de hatırlatmak istiyorum bu yönde. 
Önemsediği şeyler şunlar, diyor ki: “İrade 
vicdanın eğilimi ve arzusudur. Ama iradenin 
ortaya çıkması ve görünmesi için bir araç 
gereklidir; bu da egemenliktir.” 

Bu anlamda Atatürk’ün gerçekleştirdiği 
Cumhuriyet Devrimleri aynı zamanda bir 
egemenlik sorunudur da. Çünkü insanlar 
daha önce teokratik düzene ve aynı zamanda 
belli bir soyun egemenliğine bağlı olarak, 
özgür değillerdi. Bu çok önemli bir şey. 
Kendi yaşamı üzerinde, kendi iradesini 
somutlayamıyordu, gerçekleştiremiyordu. O 
zaman böyle bir devrime gereksinim vardı, 
ama bu devrimin sadece kurumsal yönden 
yapılmasıyla toplum onu benimseyemezdi. 
O zaman eğitime gereksinim vardı ve 
eğitim de aydınlanma temelli bir eğitim 
olmalıydı. Atatürk’ün yaşadığı döneme 
baktığımız zaman, diğer uluslarda öne çıkan 
bir totaliter rejimler var; faşizm, nasyonal 
sosyalizm, diğer sosyalizm akımları gibi… 
Ve özellikle de lider bağımlı, aynı zamanda 
ideoloji bağımlı birtakım siyasi sistemler 
var. Bunları totaliter olmaları bakımından 
ve diktatör olmaları bakımından iki sıfatla 
sıfatlandırabiliyoruz. 

Aynı dönemde Atatürk diktatörler arasında 
bir edükatördür. Bir aydınlatıcıdır, bir 
eğitmendir, bir önderdir. Ve ideolojilere 
dikkat edersek, ideolojiler olgulara 
öncüldürler. Yani mutlakçıdırlar, belirli bir 
tasarım yaparlar ve bunu topluma giydirmek 
isterler. Bu bir anlamda dinsel tutumdur. 
Yani ideolojilerdeki bu olgulara öncelik 
tanımak, daha önceki dini eğilim, teokratik 
devlet düzeni özlemlerinin bir bakıma yeni 
çağa, modernizme yansımasıdır. Atatürk 
bunu benimsememiştir. Atatürk somut 
insana yönelmiştir. Aydın, somut insanların 
oluşturduğu ve hukukla güvence altına 
alınmış özgürlükler ve haklarla donanmış bir 
insanı hedefliyor ve bu insanın oluşturduğu 
bir toplumu hedefliyor bize. O zaman da 
bu bir anlamda, aydınlanmacı yönden 
baktığımız zaman, eleştirel gerçekçiliktir. 
Atatürk’ün tutumu eleştirel gerçekçiliktir ve 
kendi sözünde var; “Size hiçbir nas, hiçbir 
dogma bırakmıyorum” diyor, “Size, akıl ve 
bilimi bırakıyorum.” Bu anlamda Atatürk’ü 
anlamak; Atatürk’ü methetmekle, O’nu 
övmekle, yaptıkları ile kıvanç duymakla 
yetinmemek ve onu anlamakla mümkün. 

Atatürk toplumun birbiri ile bağdaşmasını 
istiyor, insanların birbirlerinde kendilerini 
bulmasını istiyor ve sevmelerini istiyor, 
ama bunu ulus-devlet bilincinde yapmasını 
istiyor. Ne demek bu? Biliyorsunuz, 
ulus-devlet bilincinden önce aşiretler 
var. İnsanlar kimliklerini aşiretlere, 
inançlarına, mezheplerine, tarikatlarına, 
bağlı oldukları bu tarz kimliklere adapte 
olarak birbirlerine sevgi veya karşıtlık 
duyuyorlardı. Atatürk bunların aşılmasını 
ve insanın ulus bilincine ulaşmasını 
istiyor. Ulus bilinci, aydınlanmanın sonucu 
olan bir şey. Biliyorsunuz ulus-devletler, 
Fransız Devrimi’nden sonra ortaya çıkmış 
ve “özgürlük-eşitlik-kardeşlik” üzerine 
kurulmuştu. Buradaki eşitlik ilkesi ilginçtir. 
Batıda özellikle Fransa’da ve ondan sonra 
Avrupa’da yayılırken bir sorun olarak ortaya 
çıkmıştır. Neden? Çünkü orada sınıflar 

vardır. Aristokrasi sınıfı vardır, ondan sonra 
burjuva sınıfı daha doğmamıştır, sonradan 
doğacaktır, ama o arada önemli olarak 
“klerikus” vardır. Yani din adamları ruhban 
sınıfı vardır ve bu klerikus karşısında bir 
laikus, yani halk var. Ve bunların arasındaki 
özgürleşme ile ilgili bir çekişmenin 
sonucunda, bu devrimde, büyük çatışmalar 
olmuştur, çok kan dökülmüştür. Ama bizim 
toplumumuzda zaten böyle bir problem 
yoktu. Çünkü “La ruhbâne fiddin” diye, 
yani “Dinde ruhban yoktur” özü itibari ile 
toplumun inanç yapısında da zaten bir ayrım, 
bir klerikus-laikus ayrımı yoktu. Dolayısıyla 
Atatürk’ün eşitlikçi davranışı topluma kolay 
yayıldı. Cumhuriyeti bir sınıf üzerine, bir soy 
üzerine veya bir inanç, bir ideoloji üzerine 
kurmak yerine, somut bireye yönelik, hukuk 
şemsiyesi altında hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alındığı bir toplum tasarımı 
yaratmıştır. 

Atatürk çok ısrarla şunu söylüyor, diyor ki: 
“Bu değerleri yaşama geçirin ve bunları 
her fırsatta canlandırın, canlı tutun ve 
bunu topluma sevdirin. Bu fikirleri topluma 
sevdirin ve duygularına dönüştürün.” Bu 
çok önemli bir şey. Bu bir ateş; aydınlanma 
bir ateştir. Eğer biz buna odunları atmazsak, 
o ateşin yanmasını sağlamazsak, ateş söner 
ve insanlar bu coşkuyu yitirebilirler. Ve 
nitekim toplumumuzda, tabiî ki çok güçlü 
bir temel atılmış, son derece coşkulu bir 
dönem var biliyorsunuz, halk evleri ile köy 
enstitüleri ile hayata geçirilmiş, son derece 
sağlam temelli şeyler. Ve zaten toplumun 
arzuladığı bu. Daha önceki yaşamındaki o 
totaliter baskılardan, hak ve özgürlüklerin 
olmayışından, kadının toplumda yeri 
olmayışından, sanatın olmayışından bıkmış 
usanmış zaten toplum. Ve bu, kendisine bir 
ödül gibi verilmiş değil, aslında istediği bir 
şeyi gerçekleştirmiş.

Bu bakımdan da Atatürk önderdir, bir lider 
değildir. Liderler bulunan durumu yönetirler, 
önderler ise onlara ufuk açar. O bakımdan 
önder olarak, aydınlanma önderi olarak 
görüyorum. Ama çok ilginç bir şey var 
orada, “jakoben” diye söylenir; yani üsten 
giydirilmiş. Bu toplumun aslında kendi 
geleneklerinde, göreneklerinde olmayan, 
ama Batı’dan alınmış birtakım kavram 
ve kurumların topluma giydirilmesidir, 
diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Toplumun 
geleneğinde var. Örneğin hümanizm, Batı’da 
bir projedir ve hâlâ gerçekleştirilmiş de 
değildir. Ama biz toplumumuzda bunun 
meyvelerini çoktan Mevlanalarla, Yunuslarla, 
Bektaşî Velilerle yaşamışız. Yunus Emre 
“Severim yaradılanı, Yaradan’dan ötürü” 
dediği zaman, arkasından da “Yetmiş iki 
milleti bir bilmeyen insan değil” dediği 
zaman burada din, dil, ırk aşılmış, doğrudan 
doğruya insana ulaşılmıştır. Ve insan 
hedeflenmiştir ki uygarlığımızın içinde var 
bu. Atatürk bunları kurumlaştırmış ve yaşama 
geçirmiş bir insandır.
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Dünya Felsefe Günü
Alıntılayan: Ayşe Doğu

2002 yılından beri her yıl Kasım ayının 
üçüncü Perşembe günü, Dünya Felsefe 
Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya 
Felsefe Günü kutlanması önerisini getiren, 
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin başkanı 
olduğu Türkiye Felsefe Kurumu’dur 
(TFK). Bu konuda Uluslararası Felsefe 
Kurumları Federasyonu’nun çok değerli 
çabaları olmuştur. Türkiye Felsefe 
Kurumu, Uluslararası Felsefe Kurumları 
Federasyonu’nun aktif bir üyesidir. Türkiye 
Felsefe Kurumu’nun önerisi UNESCO 
tarafından kabul edilerek “Dünya Felsefe 
Günü” 2002’de ilan edilmiştir. Milli Eğitim 
Bakanlığı da belirli gün ve haftalar listesine 
Dünya Felsefe Günü’nü almıştır. 
 
Dünya Felsefe Günü üç yıl Paris’te, 
UNESCO Merkezinde görkemli bir şekilde 
kutlandıktan sonra, bu geniş boyutlu 
uluslararası kutlamanın her yıl başka bir 
ülkede yapılmasının uygun olacağı; bunun, 
bir Felsefe Günü ilân etmenin amacına daha 
çok hizmet edebileceği düşünüldü. Böylece 
2005 yılının kutlaması Şili’de (Santiago’da), 
10. yıl kutlaması da Fas’ta (Rabat’ta) 
yapılmıştır. Dünya Felsefe Günü 2007 
yılında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
 
Felsefe eğitiminin dünyamızda 
sağlayabileceği en önemli işlevi, insanın 
dogmalardan arınmasını sağlayabilen bir 
anahtar olmasıdır. 10–17 Ağustos 2003 
tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 
21. Dünya Felsefe Kongresi’nin açılış 
konuşmasında Cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer felsefenin işlevini şöyle 
vurgulamıştır: 

“İnsanlık bir yandan kendini geliştirip 
özgürleştirirken öte yandan gelişmiş 
toplumlarla az gelişmiş toplumlar 
arasında büyüyen uçurum, eşitsizlik, 
yoksulluk, bilgisizlik, kültürsüzleşme, 
bağnazlık ve bunlardan kaynaklanan terör, 
kültürlerarası çatışma, moral değerlerde 
çözülme gibi sorunların üstesinden gelmeye 
çalışmaktadır (...) Felsefe insanın yaşamını, 
değerlerini, amaçlarını sorgulamakta, 
varlığı bütün olarak ele almakta, temelde 
insanın sorgulayabilme yeteneğine 
dayanmaktadır (...) Felsefenin geliştirdiği 
kuşkuculuk ve eleştirel düşünce, bilimsel 
düşüncenin, yenilikçi buluşların temelini 
oluşturmuştur. Eleştirel, sorgulayıcı ve 
çözümlemeci düşüncenin önem kazandığı 
dönemler, bilimsel üretim ve aydınlanmacı 
gelişmelerin önünü açmıştır. Dünya 
Ortaçağın karanlığından, skolastik 
düşüncenin dar ve tutucu kalıplarından, 
felsefi düşüncenin sorgulayıcı ve eleştirel 
yaklaşımı ile çıkmıştır.”

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin 2004 yılında 
yayımladığı Dünya Felsefe Günü kutlama 
mesajı felsefenin toplumla ilişkisi açısından 
önemli belirlemelerle doludur:

“(...) Dünya Felsefe Günü, olan bitene 
ve yapmak üzere oldukları felsefi değer 
bilgisiyle bakmaya ve bilgiyle düşünmeye 
çoğu insanın ayıracak vakti olmadığı 
felsefenin ne işe yaradığını göstermek ve 
bu amaca hizmet eden bir felsefe eğitiminin 
dünyamızda neler sağlayabileceğini 

hatırlatmak için bir fırsat oluşturuyor.”

Sayın Kuçuradi’nin Dünya Felsefe 
Günü’nün 10. yıl kutlamaları sebebiyle 
2011 yılında yayınladığı mesaj da üzerinde 
düşünmeye değer: 

“Dünya Felsefe Günü bu yıl 17 Kasım'da, 
onuncu defa kutlanıyor. Ülkemizde bu, buruk 
bir kutlama olacak.

Cehaletin sorumsuzluğunun sonuçlarını 
yaşıyoruz yine. Bu, kaçıncı defa?
 
Bunun için bu yıl en başta eğitici olan 
meslektaşlarıma seslenmek istiyorum: Kitle 
iletişim araçlarının birçoğunun, varlık 
nedenlerinin onlara yüklediği sorumluluğu 
unutarak yaptıkları programları seyreden 
çocuklarımızı ve gençlerimizi, insan olmanın 
sorumluluğunu nasıl taşıyabilecekleri 
üzerinde düşündürebilir misiniz?
 
Bu bağlamda da, kitle iletişim araçlarında 
çalışan felsefecilere ve felsefeden nasibini 
almış kitle iletişim araçları mensuplarına 
seslenmek istiyorum: Seyredeni, etik 
değer sorunları üzerinde canı sıkılmadan 
düşündürebilecek programlar yapabilir 
misiniz?

Bir de televizyon kanallarında seyrettiğimiz 
reklamları yapanlara, özellikle de 
reklamların yayımlanmasını kabul etmekten 
sorumlu olanlara seslenmek istiyorum: 
Her şeyi kendi amaçları için araç olarak 
kullananların dünyası için değil de, insan 
olmaya saygı duyan insanların dünyası için 
reklamlar yapabilir misiniz?”
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Ağaç Kültü
Evren Gül

bir insan ömrünü neye vermeli
para mı onur mu taş dikenli yol
ağacın köküne inmek mi yoksa

çırpınıp duruyor yaprak dediğin

Zülfü Livaneli

Eski çağlardan bu yana insanlığın doğa ile 
kurmuş olduğu mitsel ilişki günümüzde de 
halen gücünü korumaktadır. Sembollerle 
örülü bu birikim, özellikle kozmogoni mitle-
ri (evren doğum) açısından, ağaç kültlerinde 
kendini bulmuştur. Hayat ağacı ise insan-
lığın en eski inançlarındandır. İlk izlerine 
M.Ö. 3000 ve sonrasında Aşağı Mezopotam-
ya’da rastlanır. Sümer, Babil, Hurri, Hitit, 
Geç Hitit, Asur, Frig, Mitanni ve Urartu gibi 
pek çok kültürde yaşamıştır. Ağaç daima 
varlığı ve yaratılışı anlatmıştır. O; ölümsüz-
lüğü, hayatı, çoğalmayı, bereketi ve evreni 
simgelemektedir.

Sümer mitolojisi, hayat ağacı motifinin en 
erken ortaya çıktığı anlatılardandır. Sümer 
mitolojisinin önemli kahramanlarından 
Ethana, çocuk sahibi olmak için bu bitkiyi 
aramaya koyulur ve başarılı olur. Fakat ba-
şarısının sonucunu göremeden yüksekten 
düşerek ölür. Bilinen en yaygın Sümer mi-
tosu olan Gılgamış Destanı’nda ise arkadaşı 
Enkidu’nun ölümüyle yıkılan Gılgamış, 
sonsuz yaşamın sırrını bulmak için uzun 
ve zorlu bir yolculuğa koyulur, sonunda da 
başarılı olur. Utnapistim’den yerini öğren-

diği ölümsüzlük bitkisini aramaya çıkar ve 
onu bulur. O sırada bir yılan gelir ve bitkiyi 
oradan çalar. Gılgamış yılanın gençleştiğini 
görür. Bu mitosta hayat ağacı yerine bitki 
kullanılmıştır. 

Ağaç, Hititlerde tamamen kutsaldır ve Hitit 
metinlerinde ona “eya” denmektedir. Hitit 
sanatında çokça rastlanan bu motiften “yap-
raklarını dökmez” diye bahsedilmektedir. 
Çok yaşayan, daima yeşil ve yapraklarını 
dökmeyen bir ağaçtır.

Hayat ağacının en yoğun kullanıldığı uygar-
lık ise Asur uygarlığıdır. Asurların ölmezliğe 
olan inancı hayat ağacını ulusal tanrı haline 
getirir. Ağaç Asur sanatında, saray duvarla-
rında bir bezeme unsuru olarak kullanılmış-
tır. Onu kral mühründe ya da kabartmalarda 
ise kült olarak görmekteyiz. Asur belgelerin-
de İştar’dan “Hayat Ağacı Tanrıçası” olarak 
bahsedilmekte ve aynı zamanda bu ağaç 
Asur ülkesini ve kralını temsil etmektedir.    

M.Ö. 8. ve 7. yüzyılda Urartu sanatındaki 
veriler, saray-tapınak eklentilerinin iç odala-
rı, duvar resimleri ve çeşitli eşyalar üzerine 
tasvir edilen hayat ağacı motifleri bu inanç-
lara örnek oluşturur niteliktedir. 
  
Urartu uygarlığının kuruluşundan yıkımına 
dek çeşitli biçimlerde kendini gösteren hayat 
ağacı, hem bir bezeme unsuru olmuş hem de 
kendisine yapılan kült törenlerini yansıtan 
bir dizi motif olarak yaşamıştır.

“Bu gizemli sahneler, tanrısal bir hayat 
yenilenmesini ve varlığın ölümden sonra 
yeniden süreceğine olan inanç geleneğini 

yansıttığından, saray sanatının sosyal işlevi-
ne koşut olarak Urartu Krallığının ölümsüz-
lüğünü simgelemektedir.” [1]

İnsanlık tarihi, insanın ağaçlarla kurduğu 
ilişkinin canlılığı ve zenginliği ile doludur. 
Eski kabile insanları ve yabanıllar ağaçların 
ruhları olduğuna inanırlardı. Ari kökünden 
gelen bütün büyük Avrupa aileleri ağaca 
taparlardı. Keltler arasında meşe ağacına 
tapma, Almanların koruları kutsal sayması, 
Slavların ise meşeyi kutsal sayması ve Lit-
vanyalıların 14. yüzyılın sonlarında Hıristi-
yanlığa geçene kadar ağaçlara tapmaları iyi 
bilinen geleneklerdi. 

“Yabanıllar için dünya genellikle canlıdır, 
ağaçlar da bu kuralın dışında değildir. 
Onların da kendileri gibi ruhları olduğuna 
inanılır ve öyle davranılır onlara. Örne-
ğin, Doğu Afrika’da Wanikalar her ağacın, 
özellikle de her hindistancevizi ağacının bir 
ruhu olduğunu hayal eder. Bir hindistance-
vizi ağacının yok edilmesine ana katilliği 
gözüyle bakılır. Çünkü ana, nasıl çocuğuna 
hayat ve besin verirse, o ağaç da aynı şeyi 
yapar insanlara. Siyamlı keşişler, her yerde 
ruhlar olduğuna ve herhangi bir şeyi yok 
etmenin onu zorla ruhundan etmek olduğu-
na inanarak, ‘suçsuz bir kimsenin kolunu 
nasıl kırmazlarsa’ bir ağacın dalını da kes-
mezler.” [2]

Birçok eski inanışta kesilen ağaçtan özür 

[1]  Oktay Belli, Urartular’da Hayat Ağacı inancı, 
https://s3.amazonaws.com/kaynakca/28e4cff1-2d5e-4ff0-
ba8b-2cc6ecd8bc34/1466-4297-1-pb(1).pdf
[2]  James G. Frazer, Altın Dal (Dinin ve Folklorun 
Kökleri), s.61.
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dilenir. Çünkü ağaç canlı ve ruh taşıyan 
bir varlık olarak kabul edilir. Bazı büyücü 
hekimler kesilen ağaçların ağlamalarını 
işittiklerini anlatırlar. Avustralya’nın bazı 
bölgelerinde yaşlı köylüler ağaçların canlı 
olduğunu, özel bir neden olmaksızın kesi-
lemeyeceğini söylemişlerdir. Sumatra’da 
(Endonezya) bir ağaç kesilir kesilmez yerine 
genç bir ağaç dikilir ve verilen rahatsızlıktan 
ötürü fidana para ve yemiş hibe edilirdi. 
Chedooba adasında da büyük bir ağaç devri-
lirken ormancılar düşen ağacın köküne yeni 
bir filiz yerleştirirlerdi. Alman ormancılar 
ise aynı şekilde, kestikleri ağaç devrilirken 
kesilen gövdenin üze-
rine haç işareti yapar-
lardı, böylece ağacın 
ruhunun, kökü üzerinde 
yaşamaya devam edece-
ğine inanılırdı. 

“Moluk Adaları’nda 
karanfil ağaçları çiçek-
teyken, onlara gebe ka-
dın davranışı gösterilir. 
Yakınlarında gürültü 
yapılmaz, geceleyin 
yanlarından ışıkla ya 
da ateşle geçilmez, hiç 
kimse başında şapkay-
la onlara yaklaşmaz, 
başında ne varsa çıkar-
mak zorundadır. Bu ön-
lemler, ağaçlar korkma-
sın veya meyve tutmaz-
lık etmesin diye alınır, 
yoksa gebeliği sırasında 
bir şeyden korkmuş bir 
kadın gibi çok geçme-
den meyvesini döker. 
Cavalılar, pirinç ürünü 
çiçekteyken, onun gebe 
olduğunu söyler ve tar-
lanın yakınında gürültü 
yapmazlar (tabanca 
atmazlar vb.). Böyle bir 
şey yaparlarsa ürünün 
sırf saman olacağından, 
et tutmayacağından 
korkarlar. Orissa’da da 
yetişmekte olan pirinç, 
gebe bir kadın olarak 
kabul edilir ve ona ay-
nen dişilere uygulanan 
törenler uygulanır.” [1]

Bazen de ağaçlara can verenin ölülerin 
ruhları olduğuna inanılırdı, Güney Avustu-
ralya’da Dieyerie Kabilesi atalarının biçim 
değiştirmiş halleri olduklarına inandıkları 
ağaçları kesmedikleri gibi, kesilmelerine 
de karşı çıkarlardı. Filipinler’de ataların 
ruhlarının belli ağaçlarda olduğuna inanılır 
ve Plew Adaları'nda bir ağaç kesilirken, 
ağacın ruhuna orayı terk etmesi ve başka bir 

[1]  James G. Frazer, a.g.k., s. 62-63.

ağaca girmesi için yalvarılırdı. Hindistan 
Assam’da Miriler, ellerinde henüz ekilme-
miş topraklar olduğu için yeni toprak açmak 
istemezler; ağaçları gereksiz yere gücendir-
mekten ürkerlerdi.

Türk Kültürü ve Şamanizm’de Ağaç 
Kültü 

Türk mitolojisi ve Şamanizm’de ağaç kültü 
neredeyse her zaman kozmogonik bir ze-
minde bulunur. Şaman olacak kişi sırra-erme 
hastalığı sürecinde rüyalarında kozmik bir 

dağa tırmanır. Bu dağa yalnızca şamanlar 
veya kahramanlar tırmanabilir. Evren ağacı 
(kozmik ağaç), orta-dağ simgeselliğinin bir 
tamamlayıcısıdır. Daha doğrusu iki simge 
evrenin ekseni ya da direği kavramının daha 
geliştirilmiş mitsel ifadesidir. 

“Potansiyel olarak ağaç kadar zengin bir 
nesnenin karmaşık varlığı karşısında bunun 
tanrısallaştırılmasının, dünyanın ekseni ve 
hayatın kaynağı şeklinde belirtilen iki temel 
temsilden kaynaklanıp kaynaklanmadığına 

karar veremiyorum. Ağacın her zaman ve 
her yerde tanrısallaştırılmış olması olanak-
lıdır. Ancak bazen kendisine derin saygı ve 
sevgi gösterildiği, bazen de kendisine ta-
pıldığını bildiren bilgiler; İslamiyet’i kabul 
ettikten sonra da Türklerin ağaçlara ettikle-
ri dualar; Kaşgarlının aşağıdaki ifadesinde 
yer alır: “Türkler Tengri ismini, büyük bir 
ağaç gibi göze büyük görünen her şeye veri-
yorlar; bu tanrılaşmanın sıkça ve Altay dün-
yasının birçok yerinde meydana geldiğini 
kanıtlamak içindir.” [2]
 
Kozmik ağaç şamanlık mesleğinin temel 

öğesidir. Şaman, davu-
lunu onun odunundan 
yapmıştır. Ritüelik 
olarak kayın ağacına 
(kozmik ağaç) tırma-
nırken, gerçekte ona 
tırmanmaktadır. Evren 
ağacı kozmik canlılığın 
tükenmez kaynağını 
temsil eder. Bu yüzden 
her kültürde çokça 
işlenmiş, biçim de-
ğiştirmiş, geliştirilmiş 
ve çeşitlendirilmiştir. 
Evren ağacı sırra erme, 
yaratılış, verimlilik 
kavramları ve mutlak 
gerçeklikle beraber 
son aşamada hayat ve 
ölümsüzlük ağacı ol-
muştur. Birçok ek mitin 
katkısıyla ve tamamla-
yıcı simgelerle (kadın, 
kaynak, süt, hayvanlar, 
yemişler vb.) zengin-
leşmiş ve her zaman 
hayatın, canlılığın, ha-
zinesi olmuş, yazgıların 
hâkimi şeklinde anlam 
bulmuştur.     

Eski Türklerde (Gök-
türk ve Uygurlar) 
Ötüken Ormanları 
mukaddes sayılmaktay-
dı. Orman kültü ilkel 
toplulukların, avcılık 
ve ormancılıkla geçin-
dikleri dönemin hatıra-
sını barındırmaktaydı. 
Fakat ziraat yaşamına 

geçildikçe orman ve insan arasında bir 
kopuş olmuş ve orman ruhları kötü ruhlar 
olarak görülmüştü. Fakat İran’da Maku 
Hanedanlığı’nda yaşayan Karakoyunlu 
Alevi Türkmenler’de orman kültü büyük bir 
önemle yaşatılmıştır. 

“Maku Hanedanlığı’nın güney doğusunda 
26 köyden ibaret bu Karakoyunlulara “Ali 

[2]  Jean Paul Roux, Türklerin Ve Moğolların Eski 
Dini, s. 154. 
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İlâhi” denmiş. Köylerinden birinin (sofu 
köyü) çevresinde mukaddes bir orman var-
dır. Bu ormanlardaki ağaçlara dokunmak 
kesin olarak yasaktır. İlkbahar gelince Ka-
rakoyunlu kadınları bu ağaçlara çiçekler 
bağlarlar. Kurban edilen hayvanların ke-
miklerini bu ormana gömerler. Orman için 
kesilen hayvanların erkek hayvanlar olmala-
rı şarttır. Orman ayini yapmak için beş gün 
koyun sütü toplarlar, ayin gününe kadar bu 
sütleri içmezler. Bu ormana “Karaoğlan” 
derler.” [1]

Orman kültleri kuzeyli çağdaş avcı ulusların 
en önemli kültlerindendir. Yakut avcıları 
dokuz tane öncü orman tanrısı olduğuna ina-
nırlardı. Bu ruhların en büyüğü Bayanay’dır. 
Bayanay aynı zamanda ormanın ruhsal 
heyetinin de adıdır. O, avcıları korur, onlara 
bereket getirir ve yardımcı olur. Son dönem-
lere kadar halen avcılıkla geçinen, Sibirya 
halklarından Şor Türkleri orman ruhlarına 
çok önem verirler. Şor avcılarının inanışla-
rına göre bu ruhlar temiz ve dürüst bir avcı 
isterler. Avcıların aileleri de böyle olmalıdır. 
Av günü cinsi bir münasebette bulunulma-
malıdır.

“Avcılar dönünceye kadar obada oyun, 
şakalaşma, eğlence yasaktır, çünkü orman 
ruhları böyle şeylerden hoşlanmazlar, din-
lenmeyi severler. Hele müstehcen hikâyeler 
pek hoşlarına gider. Bunun içindir ki avcılar 
yanlarında bir usta hikâyeci bulundururlar. 
Bu hikâyeci avdan avcılar kadar hisse alır. 
Herhalde bu hikâyeci orman ruhlarıyla iyi 
geçinmeyi sağlayan kam’dır (şaman rolünü 
ifa etmektedir). Orman ruhlarına her avcı 
kurban sunabilir, kam’ın aracılığına ihtiyaç 
yoktur. Buna bakılırsa orman kültünün çok 
iptidai bir devrin, kamların daha bulunma-
dığı çağın kalıntısı olduğuna hükmetmek 
icap ederdi.”[2]

Orman ruhlarının bütün bir heyet olarak 
kült sayılmasının yanı sıra, bazı ağaçlar da 
kutsanmıştır. Bunların başında kayın ağacı 
gelir. Doğu Türkistan’ın Müslüman kamları, 
hastaları tedavi ederken yanlarında kayın 
bulundurur. Kam davullarında güneş, ay, 
yıldız, şimşek resimleriyle beraber kayın 
ağacı resmi de bulunur. Kayın ağacı koru-
yucu ve merhametli olan ana tanrı Umay’la 

[1]  Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm 
(Materyaller ve Araştırmalar), s. 63-64. 
[2]  Abdülkadir İnan, a.g.k, s. 62

beraber Ülgen tarafından yere indirilmiştir. 
Altay dualarında daima “baykayın” zikro-
lunur. Evliya Çelebi Kuzey Kafkasya’ya 
yaptığı yolculukta buranın kutsal ağaçları 
altında yüzlerce balmumu ve mum yakıp 
her gece ritüeller ve tapınmaların olduğunu, 
ayrıca ağaca demir çakıldığını ve bu alameti 
yapanların öteki dünyada ağacın şefaatine 
mazhar olacağına inanıldığını nakletmiştir. 

“Evliya Çelebi, âdeti olduğu veçhile, bu 
ağacı çok mübalağalı bir şekilde tasvir et-
mektedir. “Âdemi kavmi” dediği kavmin Ku-
zey Kafkasya kavimlerinden hangisi olduğu-
nu da tayin etmek güçtür. Bununla beraber, 
bu ağaç efsanesinin orada bulunan Nogay 
ve Dağıstan Müslümanlarına da yabancı 
olmadığını anlatan kaydına da rastlıyoruz. 
Evliya Çelebi’ye Nogayların anlattıklarına 
göre bu ağaç İskender’e Cebrail vasıtasıyla 
Tanrı’dan gönderilen Tuba ağacının da-
lından bitmiştir. Bu dal bu yere Hızır eliyle 
dikilmiştir. Bundan dolayıdır ki Nogaylar bu 
ağaca tapıyorlarmış. Evliya Çelebi bunlara 
“Allah size bu ağaca tapınız dedi mi,” diye 
sormuş, onlar da “Biz bunu bilmiyoruz ama 
babalarımızdan böyle gördük, böyle yapa-
rız,” demişler. Yine de bir yerde “Nogay Ta-
tarları ve Dağıstan Müslümanları bu ağacın 
içine kıble mihrap etmişlerdir” diyor ki her-
halde yukarıda bahsettiği “Âdemi kavmi” 
Şamanizm geleneklerinden ayrılamayan No-
gay ve Kaytak gibi uluslar olsa gerek.” [3]         

Türklerin söylencelerinde ağaç, Türk boy-
larının kökeni ve oluşumunu bildirmek 
açısından da önemli bir yer oluşturur. Uygur 
efsanelerinde Uygur hakanlarının ağaçtan 
türedikleri anlatıldığı gibi, Dede Korkut ki-
tabında adı geçen “Basat” isimli kahraman, 
atasının kaba bir ağaç olduğunu belirtir. 
Oğuz destanlarında da Kıpçak boyunun 
oluşumu hakkındaki rivayette, Oğuz Han’ın 
seferden dönerken savaşta ölen bir askerinin 
eşinin ağaç kovuğunda bir oğlan doğurdu-
ğu rivayet edilir. Bunun üzerine Oğuz Han 
çocuğu evlat edinir ve adını Kıpçak (ağaç 
kovuğu) koyar. 

Altay Tatarları her şeyin merkezi olarak 
yeryüzü göbeğinin üzerindeki devasa bir 
çamdan bahsederler. Tepesinde Gök Tanrı 
Bay Ülgen oturur. Yakutlar ise yeryüzünün 
merkezinden göğe yükselen bir ağacı anla-
tırlar. Ağaç, köklerinden hayat alıyordur ve 

[3]  Abdülkadir İnan, a. g. k, s. 65.

bu köklerden ebedi bir dalga fışkırıyordur.

Yukarıda da değinildiği gibi kayın ağacı 
Türklerin mitsel geçmişlerinin önde gelen 
simgelerindendir. Son dönemlerde yapı-
lan araştırmalar, bir nesnenin nasıl olup 
da bir kültürün içinde yer edinebildiğine 
dair önemli ipuçlarını barındırmaktadır. 
Günümüzde yapılan tespitlerde, özellikle 
Rusya Federasyonu’na bağlı Kemerovo Ob-
last’ında, Mıshi ilçesinin Çavuşka kasabası 
başta olmak üzere; Taştagöl ve Dağlık Altay 
bölgesinde kayın ağacının, tarihsel ve gün-
cel olarak sosyo-kültürel bağlamlarında şu 
amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir:

Kayın ağacının kabuğu bir bütün olarak 
çıkarılıp soyulabilir ve bu nedenle ısıtılıp 
kurutulduğunda çadırların iskelet kaplama-
larında erken dönemde kullanılmıştır. Bu 
çadırlar Sibirya’da 20. yy.’ın başına kadar 
varlığını sürdürmüştür. Kabuk sağlam lifler-
den oluştuğu için ısıtılıp suda dövüldüğünde 
ilkel kumaş sağlayabilecek materyallere 
dönüşmekte, örgü, çanta ve sepet yapımın-
da kullanılmaktadır. Kayın ağacının dalları 
ısıtıldığında çadır direği olarak kullanılmış, 
ayrıca ok ve yay yapımında kullanıldığı gibi 
balık oltası olarak da değerlendirilmiştir. 
Bu ağacın külü ve talaşı geleneksel pek çok 
ilâcın yapımında kullanıldığı gibi el ve ayak 
kesiklerinde de tedavi edici olmuştur. 

Kayın ağacının öz suyu veya sütü kutsal 
sayılmıştır. Bunun için, aslında kadın ağacı 
diye anılan bu bitki anaerkil toplumda, özel-
likle bitki ve ağaç kökleri ile yaşamın de-
vam ettirildiği toplayıcılık döneminde derin 
bir yer edinmiştir. Kendisine bir kadın gibi 
akça pakça olması nedeniyle “akçakavak” 
da denmiştir. İşte Türk mitolojisinde köken 
miti olarak bu derece yerleşik olan kayının 
kutsanmasının maddi ve kültürel nedenleri 
bu sebeplerde aranmaktadır. 

“Batı ve Doğu Sibirya’da adeta bir okyanus 
gibi uzayan uçsuz bucaksız, kayın ormanla-
rında yiyecek hiçbir şey bulamayıp aç kal-
dığınızda, kapısını esin bir taşla “çal”arak, 
belki de böylece “korkut”arak, “süne”sini/ 
sütünü istediğiniz kayın ananız, sizi esirge-
yerek, açlıktan ölmenizin önüne geçecek, 
hemen her daim hazır kolayca ulaşılan en 
yaygın kaynaktır. Kayın ağacının özsuyu, 
tüketimi ve üretimi bu bölgede batı kökenli 
gazlı içecekler yayılıncaya kadar hâkim ko-
numdayken, günümüzde de daha çok mide 
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hastalıkları başta olmak üzere geleneksel 
halk ilâcı kimliğine yakın bir şekilde ikincil 
bir konumda üretilip tüketilmektedir.” [1]

Günümüzde Türkiye’de yaşayan Anadolu 
Alevi kollarından Tahtacıların yaşam kül-
türünde, doğayla olan iç içelik bu kültürün 
neredeyse tümünü oluşturur. Tahtacıların 
tarihi, kıyım ve acılarla doludur. Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerinde çok yoğun saldırı 
ve katliama maruz kalmışlar, fakat hiçbir 
zaman aynı yöntemlerle karşılık vermemiş-
lerdir. Bu tutum onların içlerinde yetiştikleri 
engin sevgi kültüründen kaynaklanmaktadır. 
Sıkıntılar Tahtacıların doğaya daha çok sa-
rılmalarına sebep olmuştur. 

“Çocukların hıllangacıl (salıncak) ağaç-
larda sallanırken onların rızıkları için 
halleşip kestikleri ağaçları senit ve oklava 
ile ekmeğe dönüştürmüş, çorbalarını onun 
kaşıklarıyla, hayatın kaynağından akan 
serin suları mis kokulu çam ağaçlarından 
yaptıkları “çotura”larla yudumlamışlardır. 
Yorgun bedenlerini pamuk bulamayıp har 
(defne) yapraklarıyla doldurdukları minder-
lerini her dertlerini çeken, enerji veren tahta 
divanlara serip dinlenmişlerdir.

• Kızların çeyizini koyacakları işlemeli 
sandıkları,
• Toprağın şifrelerini çözen yaba ve dir-
genleri,
• Atların peşinde dünyayı kıskandırırcası-
na dönen düvenleri,

[1]  Prof. Dr, Özkul Çobanoğlu, www.genelturktarihi.
net/kayin-agacinin-turk-mitolojisinde-yeri

• Katır ve eşeklerine kuşandıkları semer-
leri,
• Harman yerinden kehribar başaklı sap 
çeken kağnıları,
• Bebelerin ninnileri kadar sarmalayan 
beşikleri,                                                                                                                                      
• Hakk’a yürüyenler canlarını taşıdıkları 
“sal” ağaçlarını (tabut) yapmış,
• Dikenli ardıçtan oydukları sazları çalıp 
ceylanlarda semah tutmuşlardır.”[2]

Anadolu’da ağaç kesen, yontan, onu dönüş-
türen insanlar topluluğuna basitçe “Tahtacı” 
denmiştir. İnançları ve yaşam biçimleri Şa-
manizm kaynağından geldiği gibi Alevilik 
ve İslam’ın insancıl unsurlarını özüne alıp 
içselleştirerek yaradan ve doğa merkezli bir 
inanç geliştirmişlerdir. 

Tahtacılar çoğunlukla ormanlarda yaşadık-
ları ve kerestecilikle uğraştıkları için 13. 
yy.’da “Ağaçeri”, 16. yy.’dan sonra Osmanlı 
tapu kayıtlarında “Cemaaat-ı Tahtacıyan” ve 
daha sonra da “Tahtacılar” olarak anıldıkları 
görülmektedir. Ağaç, orman ve doğa kültü 
ile Orta Asya’dan getirdikleri inançların 
etkileri geleneklerinde hâlâ yaşamaktadır. 
Tahtacıların dilleri öz Türkçe olup kültür-
lerinin temeli “insan ve doğa” sevgisine 
dayanmaktadır. Bütün evrenden başlayarak 
Hz. Ali, Ehl-i Beyt, Atatürk, Hace Bektaş-ı 
Veli ve Abdal Musa’ya kadar insanlığa hiz-
met etmiş, yol göstermiş herkese sevgi ve 
saygı duymuşlardır. Okumaya, öğrenmeye, 
bilim ve sanata aşinadırlar.

[2]  http://tahtacilar.org/?p=512

Allah Kullarını Biz 
Fark Etmesek de 
Korur 
Zünnûn-u Mısrî’nin şöyle dediği rivayet 
edilmiştir: 

Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil 
nehrinin kenarına gitmiştim. Nehrin 
kenarında dururken, bir de baktım ki, 
görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana 
doğru geliyor. Çok korkmuştum. Beni onun 
şerrinden koruması için Cenâb-ı Hakk’a 
sığındım. Akrep nehre geldiğinde, sudan 
büyük bir kurbağa çıkıp akrebe doğru 
geldi. Akrep kurbağanın sırtına binip 
suyun üzerinde yüzüp gittiler. Bu bana 
çok şaşırtıcı gelmişti. Ben de onları nehrin 
kenarında takip ettim. Nehrin karşı yakasına 
geçtiklerinde, akrep kurbağayı bırakıp 
dalları büyük, gölgesi çok olan bir ağacın 
yanma gitti.

Bir de baktım ki, ağacın altında Allah’a asi 
bir genç mışıl mışıl uyuyor. Kendi kendime, 
“La havle velâ kuvvete illa billâh… Bu 
akrep nehrin ötesinden buraya kadar, bu 
genci sokmak için mi geldi,” dedim ve 
içimden, akrep gence yaklaştığı zaman 
hemen akrebi öldürmeye karar verdim. 
Akrebe yakın bir yerde durdum. Bir de 
baktım ki karşıdan büyük bir yılan, genci 
ısırmak için gence doğru geliyor. Bu sırada 
akrep yılanın üzerine hücum etti ve başını 
sokmaya başladı. Akrep yılanın ölmesine 
kadar başını sokmaya devam etti. Yılan 
öldükten sonra akrep nehre döndü. Kurbağa 
da onu orada bekliyordu. Akrep tekrar 
kurbağaya binip nehrin öte yanma geçti. Ben 
de arkalarından bakakaldım. Sonra gencin 
yanma geldim, o hâlâ uyuyordu, akabinde 
başucunda kendi kendime şöyle dedim:

“Ey uyuyan genç! Allah seni, sen fark 
etmesen de karanlığın içindeki her türlü 
kötülükten korur. Sen uyusan bile Allah 
uyumaz. O kullarına çok merhametlidir.”

HAKİKATTEN DAMLALAR Hazırlayan: Ayşe Doğu

Kaynakça:

- Prof. Dr, Özkul Çobanoğlu, http://www.genel-
turktarihi.net/kayin-agacinin-turk-mitolojisin-
de-yeri  http://tahtacilar.org/?p=512
- Oktay Belli, Urartularda Hayat Ağacı İnancı, 
https://s3.amazonaws.com/kaynakca/28e4cff1-
2d5e-4ff0-ba8b-2cc6ecd8bc34/1466-4297-1-
pb(1).pdf
- Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm 
(Materyaller ve Araştırmalar)
- Jean Paul Roux, Türklerin Ve Moğolların Eski 
Dini
- James G. Frazer, Altın Dal (Dinin ve Folklorun 
Kökleri)
- Dilek Yılmaz, Prehistorik Dönemde Anadolu’da 
Hayat Ağacı Motifi

evrengul1@gmail.com

“Görünen değişiyor,
görünmeyen değişmiyor.”

Platon
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Fedon’dan Alıntılar 
/ Platon
Derleyen: İzzet Erş

“Gizli olarak anlatılan bir öyküye göre 
biz insanlar bir tür hapishanede gibiyiz 
ve kendimizi özgür bırakmamalı ya da 
kaçmamalıyız; bu bana anlaşılması güç 
büyük bir giz gibi görünüyor.” [1]

* * *

“En bilge insanların dünyadaki en iyi 
gözlemciler olan tanrılar onları gözlerken 
hizmetlerini bırakmaya istekli olmaları usa 
uygun değildir. Bilge insan hiç kuşkusuz 
özgür olunca başının çaresine onlardan daha 
iyi bakacağını düşünmez. Belki de aptal 
biri böyle düşünüp efendisinden kaçması 
gerektiğini düşünebilir. Ve iyi bir efendiden 
kaçmaması ama elinden geldiğince uzun 
bir süre boyunca onunla kalması 
gerektiğini görmeyebilir. Ve böylece 
düşüncesizce kaçabilir. Ama akıllı 
bir insan her zaman kendisinden 
daha iyi olan biriyle birlikte olmak 
isteyecektir.” [2]

* * *

“Görünmez parçamız olan ruh 
kendisi gibi soylu ve arı ve 
görünmez olan başka bir yere, 
Tanrı’nın görünmeyen gerçek öteki 
dünyasına, iyi ve bilge Tanrı’nın 
önüne, benim ruhumun da eğer 
Tanrı dilerse gideceği yere gittiği 
zaman, böyle nitelikleri ve böyle 
doğası olan bu ruh, insanların 
çoğunun dediği gibi bedenden 
ayrılır ayrılmaz doğrudan doğruya dağılıp 
yok mu olacaktır? Bu hiçbir zaman 
olamaz, sevgili Kebes ve Simmias. Tersine, 
gerçeklik aslında şudur: Eğer ruh özgür 
kaldığında arıysa ve kendi içinde bedenden 
hiçbir şey sürüklemiyorsa –çünkü yaşamda 
hiçbir zaman bedenle isteyerek birlikte 
olmamış, ama ondan kaçınmış ve kendini 
yalnızca kendi içinde toplamıştır, çünkü 
bu her zaman onun değişmeyen çalışması 
olmuştur–, o zaman bunun biricik anlamı 
felsefeyi doğru olarak izlemiş ve gerçekten 
de ölümün peşinden gitmiş olduğudur. 

O zaman eğer böyle bir durumdaysa, kendisi 
gibi olan, görülemez, tanrısal, ölümsüz 
ve bilge olana gider ve oraya vardığında 
mutludur. Yanılgıdan, budalalıktan, 
korkudan ve ateşli sevgilerden ve tüm 
başka insan kötülüklerinden özgürdür. Ve 
bilenlerin dedikleri gibi tüm sonraki zamanı 
tanrılarla birlikte gerçeklik içinde yaşar.

[1]  Platon, Fedon. B62. İdea Yayınevi, s.44
[2]  Platon, Fedon. B63. İdea Yayınevi, s.44

Sanırım eğer bedenden ayrılma zamanı 
geldiğinde, kirlenmişse ve arı değilse, 
çünkü her zaman bedenle birlikte olmuş 
ve onun için kaygı duymuş, onu sevmiş, 
onun tarafından ve istekleri tarafından 
büyülenmişse, öyle ki cisimsel olandan, 
dokunulabilecek ve görülebilecek ve 
içilebilecek ve yenilebilecek ve tensel 
hazlarında kullanılabilecek olandan 
başka hiçbir şeyin gerçek olmayacağını 
düşünmüşse ve eğer gölgemsi olan ve 
gözlere görünmeyen ama felsefe için 
anlaşılabilir ve dokunulabilir olandan 
nefret etmeye ve korkmaya ve kaçınmaya 
alışmışsa, bu durumdaki bir ruhun arı ve 
kirlenmemiş olarak ayrılabileceğini düşünür 
müsün?

Bunlar iyilerin ruhları değil, ama aşağılık 
insanların ruhlarıdır. Önceki kötü yaşam 
tarzları için bir ceza olarak böyle yerlerin 
çevresinde çırpınmaya zorlanırlar. Ve 
onlara sarılan cisimsel olanın isteği yoluyla 

yeniden bir bedene hapsedilinceye dek 
çırpınıp dururlar. Ve olabilir ki önceki 
yaşamlarında yaptıklarına uygun düşen 
doğalara hapsedileceklerdir.

Demek istiyorum ki, örneğin kendilerini 
oburluk ve zorbalık ve sarhoşluk gibi 
şeylere verenlerin ve bunlardan kaçınmak 
için hiç bir sıkıntıya girmeyenlerin, 
eşeklerin ve bu tür hayvanların bedenlerine 
geçme olasılıkları yüksektir.

Ve haksızlık ve tiranlık ve hırsızlığı seçenler 
kurtların ve atmacaların ve çaylakların 
bedenlerine geçerler. Başka nereye 
gidebileceklerini imgeleyebiliriz? Öyleyse 
tüm başkalarının kendi alışkanlıkları ile 
uyum içinde nereye gidecekleri açıktır. 
Öyleyse onların en mutluları ve en iyi yere 
gidenleri felsefe ya da us olmaksızın, doğal 
olarak ve alışkanlıkla, ılımlılık ve türe 
denilen toplum ve yurttaşlık erdemlerini en 
iyi uygulayanlardır.” [3]

[3]  Platon, Fedon. B80-81. İdea Yayınevi, s.66-68

* * *

“Birer us düşmanı olma tehlikesi tıpkı 
kimilerinin insan düşmanı olmaları gibi; 
çünkü bir insanın başına düşüncenin 
kendisinden nefret etmekten daha 
büyük bir kötülük gelemez. Misoloji ve 
misantropi benzer nedenlerden doğarlar. 
Çünkü misantropi birine yeterince bilgi 
olmaksızın tam olarak güvenmekten doğar. 
Birinin bütünüyle dürüst ve iyi ve güvenilir 
olduğunu düşünürken, daha sonra aşağılık 
ve yalancı biri olduğunu bulursun. Sonra 
bir başkasıyla aynı şey olur. Bu bir insanın 
başına birçok kez geldiği zaman ve özellikle 
en yakın ve en değerli dostları saydığı 
insanlar arasında olmuşsa, sonunda sürekli 
kavgalar ardından herkesten nefret etmeye 
ve hiç kimsede sağlam hiçbir şey olmadığını 
düşünmeye başlar. Bunun olduğuna hiç 
dikkat etmedin mi?” [4]

* * *

“Ama dostlarım eğer ruh gerçekten 
ölümsüz ise onunla yalnızca bu zaman 
açısından değil, ama tüm zaman açısından 
kaygılanmamız gerektiğini ve bunu göz 
ardı edersek tehlikenin gerçekten korkunç 
göründüğünü unutmayın. Eğer ölüm 
her şeyden bir kaçış olsaydı, bu, kötüler 
için bir kazanç olurdu. Çünkü öldükleri 
zaman ruhları ile birlikte bedenden ve 
kötülüklerinden de kurtulmuş olurlardı. 
Ama şimdi ruh ölümsüz göründüğü için 
olanaklı olduğu ölçüde iyi ve bilge olmaktan 
başka hiçbir yolla kötülükten kaçamaz ya 
da başka herhangi bir yolda kurtarılamaz. 
Çünkü ruh kendisi ile birlikte öteki dünyaya 
eğitiminden ve yetiştirilmesinden başka 
hiçbir şey götürmez ve bunların ölmüş olana 
oraya yolculuğunun başından başlayarak 
yardım ettikleri ya da zarar verdikleri 
söylenir. Ve böylece derler ki, ölümden 
sonra her bir kişiyi kendi yazgısı olan tin, 
ölülerin bir araya toplandıkları bir yere 

[4] Platon, Fedon. B90. İdea Yayınevi, s.76

“Tanrılarla birlikteliğe girme izni 
bir felsefeci olmamış ve ayrıldığı 
zaman bütünüyle arınmamış hiç 
kimseye verilemez, ama yalnızca 

bilgiyi sevenlere verilir.”
Fedon, s.68
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Yaydık hikmet örtüsü,
Kurduk nimet sofrası,
Besmeleyle oturduk,
İkram; şifâ çorbası.

 
Allah rızıklar verdi;
Besmeleyle ye dedi;

Besmelesiz yenen şey
Bana erişmez dedi..

 
Lokmalar bir tohumdur,

Bu vücut bir tarladır,
Besmeleyle ekersen;

Verir “hikmet meyvası”.
 

Gizlenmiştir lokmaya,
İblis fitne sokmaya,

Besmeledir ilâcı,
Ona gelir bu acı.

 
Ehli gaflet ne bilsin?
Besin görür lokmayı..
Fazla fazla yemekle
Sanır çok yaşamayı..

 
Lokma besindir ama
Arzular kavuşmayı..
İnsan denen vatana

Candan teslîm olmayı… 
 

Hakk’a dertlendi kurban
İnsandadır tüm esmâ’n,

Biz de mahrumuz bundan
Hak, sen teslîm ol! dedi.

 
Önce kesileceksin,
Sonra pişeceksin..
İnsanlarca yenince
Esmâ’na ereceksin!

 
Bu vücut alemine

Ne canlar gelir gider..
Kimi Cânân’ı bulur,
Kimi bilmeden gider.

 
Evrenledir bu devrân

Şaşmadan yürür kervân..
Molla ilmim var, deme!
İlim dolu bu meydan.

Senelerce dolandın,
Hep te yerinde kaldın.

Söyleyeyim bir söz sana;
Kaba idrâka daldın.

 
Bilirim ben, ben! dedin,
Ham meyvâyı çiğnedin

Adımın doğru değil,
Her yerde tökezledin..

 
Bayrak açtın meydanda,
Bu hâlden kime fayda?

Kudsiyeti var onun!
Kullanılmaz her yanda.

 
Hakkın yakîn namazı
At içinden marazı..

Temiz kul olmaya bak;
Olsun Allah da râzı.

 
Biri düşse batağa,

Sen, uğraş çıkarmağa
“Allah kuludur” denir;
Hayır sever olmağa..

 
HAK DOST’a kâfir dersin,

Kimseyi beğenmezsin!
Sarık, sakalı varsa,

Tam Müslüman, bu dersin.
 

Kimseye kötü denmez
Çünkü kalbi bilinmez,
Molla, surete bakıp,

Yanlış hüküm verilmez!
 

Sözlerimizden murad,
Hak’la sürsün ömürler..

Işık yakmaksa niyet,
Aydın olsun gönüller..

 
Çorbamızı kaynattık..
Hikmetler var içinde;

Arzu edip içenler,
Şifâ bulsun kendinde.

 
Yanlış, kusur, ettiysek..
Eğri, doğru, dediysek..

Kusurumuz affola;
Bayram mübârek ola..

Savunma, Fedon
Platon

Yayınevi: İdea Yayınevi 
96 sayfa

“Savunma” Atina kenti tarafından dinsizlik 
ve gençleri yozlaştırma suçlamaları ile ölüm 
cezasına çarptırılan Sokrates’in Atina jürisi 
önündeki savunmasını anlatır. “Fedon” ise 
Sokrates’in son gününün olay ve konuşmalarını 
Sokrates’in öğrencilerinden biri olan Elisli 
Fedon’un bakış açısından sunar. Eski 
yorumcular tarafından “Ruh Üzerine” başlığı ile bilinen Fedon'da ruhun 
ölümsüzlüğü üzerine dört uslamlama getirilir. 

Diyalogda ayrıca Platon’un anımsama olarak bilgi kuramı, ruhun beden 
ile ilişkisi ve nedensellik temaları ele alınır. Tümünden de önemlisi, 
diyalog Platon’un Biçimler Kuramı ilk kez ayrıntılı olarak ele alınır. 
Fedon Platon’un sayıları otuzu bulan diyalogları arasında genellikle “orta” 
dönemin ilk çalışması olarak kabul edilir.
(Yayınevinin yazısından)

“Atinalılar, sizleri sayıyor ve seviyorum, ama sizlerden çok, Tanrı’ya boyun 
eğecek ve yaşamım ve gücüm sürdükçe hiçbir zaman felsefe yapmaya 
ve sizleri zorlamaya son vermeyeceğim, karşılaştığım herkese gerçeği 
gösterecek ve ona kendime özgü konuşma yolumda şunları söyleyeceğim: 
Sen, dostum, –büyük ve güçlü ve bilge Atina kentinin bir yurttaşı– en 
büyük parayı, en büyük onuru, en büyük şanı kazanmak için sınırsız bir 
kaygı göstermekten, ve hiçbir zaman saymadığın ve özen göstermediğin 
bilgelik ve gerçeklik ve ruhunun en büyük gelişimi konusunda böylesine az 
kaygılanmaktan utanmıyor musun?”

götürür. Sonra yargılanırlar ve görevi bu dünyadan gelenleri öteki dünyaya 
götürmek olan kılavuzla birlikte öteki dünyaya yola çıkarlar. Ve orada 
karşılaşmaları gerekenle karşılaştıktan ve saptanan süre boyunca kaldıktan 
sonra bir başka kılavuz birçok uzun zaman döneminden sonra geri getirir... 

Ancak bu yol ne yalın ne de tektir. Çünkü eğer öyle olsaydı, kılavuzlara da 
gerek olmazdı. Ve eğer tek bir yol olsaydı, hiç kimse herhangi bir yere giden 
bu yolu kaçıramazdı. Ama gerçekte yolun birçok çatalı ve birçok dalı var gibi 
görünür. Bunu burada, yeryüzünde kutlanan âyin ve törenlerden çıkarıyorum. 
Şimdi düzenli ve bilge ruh kılavuzunu izler ve durumunu anlar. 

Ama bedeni isteyen ruh, daha önce dediğim gibi, uzun bir süre boyunca 
görülür dünyada, onun için çırpınır ve çok fazla direndikten ve çok fazla 
acı çektikten sonra onunla ilgilenen tin tarafından zorla ve güçlükle 
uzaklaştırılır. Ve öteki ruhların bulundukları yere vardığında, sefil cinayetler 
işlemiş ya da bunlara ve yakın ruhların işlerine yakın başka işler yapmış 
olduğu için arı olmayan ve haksızlıklarda bulunmuş olan ruhtan herkes 
kaçınır ve uzak durur. Ve hiç kimse onunla birlikte ya da onun kılavuzu 
olmak istemez. Ve o belli zaman süreleri boyunca tam şaşkınlık içinde 
yalnız başına dolanır durur. Ve ondan sonra ona uygun bir yere yerleştirilir.

Ama yaşamdan arılığı ve dürüstlüğü içinde geçmiş olan ruhun dostları ve 
kılavuzları tanrılar olur. Ve her ruh kendisi için uygun olan yere yerleşir. 
Yeryüzünün birçok harika bölgesi vardır. Ve yeryüzünün kendisi birinin 
beni inandırdığı gibi ne büyüklükte ne de başka bakımlardan alışkanlıkla 
onun üzerine tartışanlar tarafından sanıldığı gibidir.” [1]

izzeters80@gmail.com

[1] Platon, Fedon. B108. İdea Yayınevi, s.96-97

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu

Bayram Mübârek Ola...
Osman Altav

(Vefatının yıldönümünde sevgiyle anıyoruz)
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Dilimiz DNA’mızı 
Değiştiriyor; Tüm 
Tercihlerimiz Gibi 
Deniz Tipigil

DNA (Deoksiribonükleik asit) tüm canlı 
organizmalar ve bazı virüslerin, canlılık 
işlevleri ve gelişmeleri için gerekli olan 
biyolojik işlemlerin şifrelerini taşıyan 
genleri oluşturan bir nükleik asit. Protein 
ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin 
inşası için gerekli olan bilgileri 
içermesinden dolayı bir kalıba, bir şablona 
benzetilebilir. Bu şifreleri taşıyan DNA 
parçaları ise gen olarak adlandırılır. 

DNA, hücrelerde kromozom olarak 
adlandırılan yapıların içinde yer alır. Hücre 
bölünmesinden evvel kromozomlar eşlenir, 
bu sırada DNA ikileşmesi gerçekleşir. 
Ökaryot canlıların (hayvan, bitki, mantar 
ve protistler) DNA’ları hücre çekirdeği 
içinde bulunur. Kromozomlarda bulunan 
kromatin proteinleri DNA’yı sıkıştırıp 
organize ederler. Bu sıkışık yapılar DNA 
ile diğer proteinler arasındaki etkileşimleri 
düzenleyerek DNA’nın hangi kısımlarının 
okunacağını kontrol eder.

Canlılarda DNA genelde tek bir molekül 
değil, birbirine sıkıca sarılı bir çift 
molekülden oluşur. Bu iki uzun iplik 
sarmaşık gibi birbirine sarılarak bir çift 
sarmal oluşturur. Nükleotid birimler bir 
şeker, bir fosfat ve bir bazdan oluşurlar. 
Şeker ve fosfat DNA molekülünün 
omurgasını oluştururken, baz, çifte 
sarmaldaki diğer DNA ipliği ile etkileşir. 

1869’da ilk kez bilim literatürüne giren 
ve günümüze uzanan 145 yıl içerisinde 
muazzam keşiflerle halen anlaşılmaya 
çalışılan DNA için Genetik Uzmanı Prof. 
Dr. Adnan Yüksel bir derya tanımını 
kullanıyor ve açıklıyor:
“Binlerce gen var, şu ana kadar 21 bin 
tanesi bulundu. 
Yaklaşık 25-26 
bin gen olduğu 
öngörülüyor ve 
bu genleri bulmak 
çok zor; çünkü bir 
genin içinde bir 
başka gen daha 
var. Önce ‘Genleri 
bulduk, ekson 
ve intronlardan 
oluşuyorlar; iş 
bitti’ dedik. Sonra 
promotör bölgenin 
bu yapıyı işlettiğini 
gördük, yine ‘İş 
bitti’ dedik. Hemen 
sonra promotör 

bölgenin önünde birçok 
bölge olduğunu keşfettik. 
Günlük dille ifade edersek 
allak bullak bir şey DNA; 
çözmek hiç ama hiç kolay 
bir şey değil.”  

Washington 
Üniversitesi’nde 
konu üzerine çalışan 
genetik araştırma 
ekibinin başındaki John 
Stamatoyannopoulos ise 
şöyle diyor:
“40 yıl önce, genetik 
kodlama ilk kez deşifre 
edildiğinde bilim 
insanları olarak bunun 
yalnızca proteinlerin nasıl yapılandığını 
tarif etmekte işe yaradığını düşünmüştük. 
Şimdi ise biliyoruz ki insan genomları 
(bir organizmanın sahip olduğu genetik 
şifrelerin tamamı, bir canlıdaki genlerin 
tümü), genetik kodu kullanarak iki farklı dil 
ile yazılımlar yapıyorlar. Anlıyoruz ki, uzun 
yıllar boyunca insan genomlarının okunması 
üzerine olan temel varsayımlarımız, ana 
resmin yarısını dahi görememiş.”

İkinci dilin bu denli uzun süre 
keşfedilememesinin sebebi Prof. Yüksel’in 
ifade ettiği gibi, genetik kodlamada 
kullanılan bir dilin, bir diğer dilin üzerine 
yazılıyor olması. 

Bilim insanları genetik kodlamanın 64 harfli 
bir alfabeden oluşan, kodon (codon) olarak 
adlandırılan bir dil ile yazıldığını zaten 
tanımlamıştı. Son dönemdeki araştırmalarda 
bazı kodonların, biri proteinlerle ilgili, 
diğeri ise genlerin kontrolü ile ilgili olmak 
üzere iki anlamda kullanıldığını keşfetti ve 
bu kodonlara duon adını verdi. Beklenen 
o ki kodonlar ve duonlarla ilgili bu yeni 
bilgiler ve devamı gelecek olan keşifler, 
bilim insanlarının ve hekimlerin insan 
genomlarını yorumlayışını değiştirecek ve 
pek çok hastalığın tedavisi ile ilgili ipuçları 
verebilecek. 

Bu alanda yapılan çalışmalarda çok 
büyük gelişmeler kaydeden Rus bilim 
insanlarından bahsetmemek mümkün değil. 
Rus bilim insanları, genetik kodda belirgin 
bir biçimde tüm dünya dillerindekiyle aynı 
kuralların geçerli olduğunu keşfettiler. Bu 
sonucu elde etmek için, sentaks (kelimelerin 
sözcük grupları ve cümleler oluşturmak 
için bir araya getiriliş biçimi; sözdizimi) ve 
semantik (dil formlarında anlam çalışması; 
anlambilim) kurallarını ve gramerin 
basit kurallarını DNA’nın dil yapısı ile 
kıyasladılar. Bulgularına göre, DNA’mızın 
alkalinleri düzenli bir grameri izliyordu ve 
aynı dillerimiz gibi kurallar geliştirmişlerdi.

Rus biyofizikçi ve moleküler biyolog Pjotr 
Garjajev ve meslektaşları ayrıca DNA’nın 
titreşimsel davranışını araştırmışlar, canlı 
kromozomların solitonik / holografik 
bilgisayarlardaki gibi bir fonksiyonla 
çalıştığını ve hücre / sistem içinden gelen 
DNA lazer radyasyonu kullandıklarını 
tespit etmişlerdi. Bu, şu anlama geliyordu: 
Belirli frekans modellerini bir lazer ışınına 
modüle etmeyi ve bununla DNA frekansını, 
dolayısıyla da genetik bilginin kendisini 
etkilemeyi başarmışlardı. DNA-Alkalin 
Çiftlerinin yapısı ve dilin temel yapısı aynı 
kurallarla çalıştığından, DNA şifre çözümü 
gerekli olmaksızın kişi sadece kendi ana 
diline ait kelime ve cümleleri kullanabilirdi.
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“Yeni teknolojiler sayesinde çok sayıda 
DNA’yı okuyoruz ama ne anlama 
geldiğini çok iyi bilmiyoruz. Şu ana kadar 
bilimsel olarak gördüğümüz ve sezdiğimiz 
o ki, DNA evren kadar büyük bir şey. 
Daha bulunacak çok şey var. Bunca 
belirsizliğe rağmen emin olduğumuz 
bir şey var ki, o da konuştuğumuz 
kelimelerden, soluduğumuz havaya, görüp 
yaşadıklarımızdan kaynaklanan stresten, 
içtiğimiz sudan, yediğimiz gıdaların 
kalitesine kadar her şey DNA’larımızı 
değiştiriyor,” diyor Prof. Yüksel. 

Gerek tarihte gerekse çağımızda 
düşüncelerini ifade eden kadim 
bilgelerin, filozofların temel 
ifadelerinden olan dil ve kader ilişkisi,  
Prof. Dr. Aydın Yüksel’in deyimiyle 
DNA deryasındaki keşiflerimiz arttıkça, 
yalnızca bilgelik, felsefe alanının değil, 
bilimsel gerçeklik alanının da temel 
konularından biri olarak karşımıza 
çıkmaya devam edecek gibi görünüyor.

deniztipigil@gmail.com

Bizden Haberler
Selin Erş

• Vakıf kurucumuz 
değerli Metin 
Bobaroğlu’nun 
ve vakıf 
katılımcılarımızdan 
Mehmet, Melahat 
ve Aynur 
Bobaroğlu’nun 
anneleri, sevgili 
Sulhiye Hanım, 11 
Ekim 2014’de vefat 
etmiştir. Bobaroğlu 
ailesine başsağlığı 
diliyoruz.

• Bültenimizdeki Yoga ve Hint irfanı 
konusundaki yazılarını takip ettiğimiz sevgili 
Nilgün Çevik Gürel’in çalışmalarını kendi 
internet sitesi www.yogaada.com’dan 
takip edebilirsiniz. Yoga Ada, İstanbul’a 
hem yakın, hem de şehrin karmaşasından 
uzakta, Büyükada’nın 3 farklı 

platformunda, 
doğanın 
içinde yoga 
yapabilme 
fırsatı sunuyor. 
Günlük 
düzenli kurslar 
ve yoga 
çalışmaları 
ile kendinize 

fiziksel ve ruhsal olarak arınabileceğiniz 
bir zaman yaratmak veya Nilgün’ün yoga 
hakkında yazdığı metinlerine ulaşmak 
isterseniz siteyi incelemenizi öneririz. 

• Vakıfta yaptığı çalışmalarla değerli katkılar 
sunan sevgili Turgut Özgüney dostumuzun 
"İskenderiyeli Philo Judeaus" adlı kitabı 
çıktı. Kendisi önsözde, kitaptan şu şekilde 
bahsediyor: “Bu kitapta, 19 Nisan 2010 
tarihinde Anadolu Aydınlanma Vakfı’nda 
sunumunu yapmış olduğum, İskenderiyeli 
Yahudi filozofu Philo’nun hayatı, eserleri 

ve felsefi yöntemi serimlenmektedir. Philo, 
Yahudi kültürü ile Grek düşünce sistemini 
birleştirip, orijinal katkılar ortaya koyan ve 
kendisinden sonra 
Yeni Platonculuğa, 
Plotinos’a ve 
Hıristiyan 
gnostisizmine 
(Clement ve 
Origen) ilham 
veren kişi 
olarak gösterilir. 
Philo, Yunan 
felsefesiyle 
Musa dinini 
uzlaştırmaya 
çalışmış, 
Philo’nun 
anlayışından doğmuş olan felsefe, modern 
çağa kadar sürmüş ve Skolastik düşünceyi 
Philo yaratmıştır.” 

• Sevgili dostumuz Esra Çelik Pakkan,  
“Bir Gerçek 
Hikâye, 
Yanılgı” adlı 
kitabı için 18 
Ekim 2014’te 
imza günü 
gerçekleştirdi. 
Kendisini 
tebrik ediyoruz.

• Amerika’da 
eğitimine devam 
eden sanatçı 
dostumuz Celil 
Refik Kaya’nın 
bestelediği gitar 
sonatının New York prömiyeri, 18 Ekim 
2014 tarihinde Adam Holzman tarafından 
Brauch Sanat Merkezi’nde icra edildi. 

Kendisini tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 

• Pizzaseverleri mutlu edecek bir haberimiz 
var! Sevgili dostumuz Hakan Tüner’in 
Kadıköy’de açtığı 
Zip Pizza 18 Ekim 
2014 tarihinde 
hizmete girdi. 
Klasik lezzetlerin 
yanında hamsili, 
dönerli, karidesli, 
ıspanaklı gibi sıra 
dışı çeşitleri de 
tadabileceğiniz Zip 
Pizza’yı ziyaret 
etmenizi öneririz.

Adres. Karakolhane 
Caddesi 45-B Yeldeğirmeni Kadıköy
Telefon: 0216 330 77 79 

• Kaan Birhekimoğlu dostumuz Ankara 
Samanpazarı’nda Neyzen Kahvehanesi’ni 

açtı. Kahvehanede 
her gün 
10:00 - 18:00 
arasında ney dersleri 
verilen atölyelerde, 
canlı dinletiler 
ve taş plak tahlil 
çalışmalarının yanı 
sıra Meşk usulü 
eğitim verilmektedir. 
Detaylı bilgi 
için www.

facebook.com/neyzenkahvehanesi/
timeline?ref=page_internal web sitesini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 
• Sevgili Nilgün Çevik Gürel’in 
dedesi Sayın Kadir Ediz 2 Ekim 2014 
tarihinde vefat etmiştir. Kendisine ve 
ailesine başsağlığı diliyoruz. 

• Sevgili Ümit Gürel 17 Ekim 2014 
tarihinde kuzeni Duygu Alçacı’yı 

kaybetmiştir. Tüm aileye başsağlığı ve sabır 
dileriz.  
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Brahman ve Atman 
İlişkisi  
Nilgün Çevik Gürel

Gerçeği arama; kalıcı ve sonsuz olanı bilme 
arzusu, akıl yürütmeler aracılığı ile anlaşılır 
hale gelir ve mutluluğa ulaştırır.  

Hintli filozof Şankara, herkesin var olma 
bilincine sahip olduğundan bahseder, 
yani yaşadığımızın farkında olmak, bilme 
yetimiz ve potansiyelimizin bilinç olduğu 
söylenebilir.

Hint geleneğinde Mutlak, “Brahma” BRH 
(güçlü kuvvetli) evrensel ruh,  her şeyin 
öz varlığı olarak kabul edilir, sonsuz ve 
ölümsüzdür, her yerde ve her şeydedir. 

Atman ise her şeyin ve herkesin 
özünde bulunan Brahman’dır. Brahman 
mutlaktır ve öznel olanın Brahman’ın 
kendinde var olduğu bilinci, bilincin 
mutlak olduğu düşüncesini yaratır. 
Atman her şeyi kuşatmakta ve her şeyde 
içerilmektedir. Atman yok olmaz, arzusu 
yoktur, ebediyen özgür ve saftır. Herhangi 
bir varlık kendilik ile, yani Atman 
ile özdeştir. Varlığın asıl gerçekliğini 
sağlayan Atman’dır. Bütünsel gerçeklik ise 
Atman-Brahman, yani bu ikisi arasındaki 
özdeşliktir.

Hint felsefi metinleri olan Upanişadlar’da 
Brahman bir okyanus, Atman ise bir su 
damlasına benzetilir. Damla okyanusla 
birleştiğinde, okyanusun içinde birleşip 
bütünleşir, bu dünyadaki varlıkların da 
öldükten sonra bu su damlası gibi Tanrı ile 
birleşip, Tanrı’da yok ve bir olacağı ifade 
edilir. 

Hint kutsal metinlerinde, kendi içimizdeki 
Atman, öz ile Tanrı’nın aynı varlık olduğu 
idrak edildiğinde ölümden kurtuluşa 
ulaşılacağından bahsedilir. 

Brahman’ı algılamak var olan her şey ile 
bir olduğunu bilmek, insanı bireysel, ben 
bilincinden uzaklaştırıp diğer varlıkların 
bilinci ile özdeşleşme olanağı sağlar, yani 
kendimizin her varlıkta olduğu gerçeğini 
anlayıp idrak edebiliriz. Bu farkındalık 
hali; bilinçtir. Fiziksel ve zihinsel her 
şey bilincin içinde yer alır, önemli olan 
farkındalıktır. Zihnin beş duyusu ve dört 
fonksiyonu –bellek, düşünce, anlayış ve 
benlik–, beş unsur –toprak, su, ateş, hava 
ve eter–, yaratılışın iki yüzü –madde ve 
ruh–, hepsi farkındalık içinde yer alır. Bilinç 
uyanıklık ve uyarılmışlık halidir. Kişinin bir 
anda farkında olduğu şeyleri kapsayan hal 
ve ne biliyorsak onun esası, insansal bilinç 
dışını tasarımlayan Brahman’dır. İnsan 
bilincini oluşturan ise Atman’dır. İnsan 
kendini mutlak bilinç idrakine getirdiğinde 
öznelliğinden kurtulur. Maddenin daha 
sübtil bir hali olan bilinç, ölümden sonra 
daha sübtil bir hal alır, duyular yok olur. 

Bütünlüğün özü olan benlik, bilinç ve bilinç 
dışının da özüdür. Bilmek aslında yeniden 
yaratmaktır denilebilir; analiz edip, bölüp, 
birleştirerek tekrar yaratırız. Yaratmanın 
kendisi bilinçtir.

Chandogta Upanişad’da, Brahman ve 
Atman ilişkisi ile ilgili olarak, “Tanrı her 
şeydir. Evrende var olan bütün görüntüler, 
duyular, arzular ve işler Tanrı’dan zuhur 
ederler. Fakat bütün bunlar sadece isim ve 
şekillerdir. Tanrı’yı tanımak için, kişinin 
kendisi ile kalbinin derinliklerinde gizli 
olan Tanrı’nın aynı varlık olduğunu idrak 
etmesi gerekir. Kişi, ancak bu şekilde 
ıstıraplarından ve ölümden kurtulur, her 

bilginin ötesinde cevher ile bir olur,” 
açıklaması vardır.

Brahman ve Atman özdeşliğine yoga ile; 
yani varlık ve ilâhi gücün derin özsel 
birleşmesi ile ulaşılır. Bireysel varlığın 
gerçek ve sonsuz olanı idrak etmesini sağlar.

Biliyorum ki ben olmadan
Tanrı yaşayamazdı hiçbir an

Eğer ölüp gitseydim
Tanrı yaşayamazdı her daim.

Angelus Silesius
  
  
nilcvk@gmail.com
www.yogaada.com
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