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Alegori nedir? Alegori kelimesi “Başka bir şey söylemek” 
anlamına gelen alle agoreuein kökünden gelmektedir. Bir 
metinde, sözel anlamdan başka bir anlamın kastedilme-
sini ifade eden alegori, dini bağlamda kullanıldığında bir 
rivayetin veya sanat eserinin ahlâki ve teolojik değerlerin 
sembolü olarak yorumlanması anlamına gelir. Alegori ke-
limesi Türkçede genellikle “mecaz” anlamında kullanılsa 
da, Greklerin yanı sıra Yahudi ve Hıristiyan kutsal kitap 
yorumcuları bu kelimeyi mecaza ek olarak, “batıni” anla-
mını da içine alacak şekilde kullanmışlardır.

Alegorik yöntemi ilk olarak Grekler kullanmışlardır. Baş-
ta Homer’in efsaneleri olmak üzere, kutsal kabul ettikleri 
kitaplarda anlatılan düşünceler ve ahlâk ilkeleri zamanla 
değerlerini kaybetti. Ancak Grekler kutsal kabul ettikleri 
bu kitapları bir kenara bırakmak istemedikleri için, ale-
gorik yöntemin yardımıyla onlara gizli ve felsefi anlam-
lar yüklediler. Bu süreçte özellikle etkin bir rol oynayan 

Stoacıların sayesinde, Grek kutsal kitapları varlığını ve 
değerini korumayı başardı. 

Yahudi din bilginlerinin de Tanah’ta sözel anlamın dı-
şında başka anlam arayışlarına girdikleri bilinmektedir. 
Rabbilerin sözel olmayan yorumlama yöntemi Midraş 
olarak tanımlanmıştır. “Arayıp bulmak” anlamına gelen 
bu terim, metnin sözel olarak yorumlanmasını ifade eden 
Paşut (genişletmek) ve Mişma (duymak) kelimelerinin 
karşıtı olarak kullanılmıştır. Sözel olmayan yorumlarda 
metnin birtakım sembol, işaret ve meseller içerdiği dü-
şünülmekteydi. Midraş yöntemiyle elde edilen manalar; 
yasanın sırrı, yasanın gizemleri ya da yasanın gizli odaları 
olarak adlandırılmıştır. 

Rabbileri sözel yorumun dışında bir anlam arayışı dışına 
iten etken, yasada her şeyin ilâhi ilham ürünü olduğuna 
inanmalarıdır. Onlara göre yasa; eksiksiz, gerçek ve iyi-
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dir. Böyle bir yasanın her şeyi içerdiğine, in-
san zihninin gerçek ve insan tecrübesinin iyi 
olarak tespit ettiği şeylerle çelişecek hiçbir 
şeyi barındırmadığına inanılıyordu. Yasada 
eksik gibi görünen şeyler, kelimelerin sözel 
anlamlarının arkasına gizlenmişti ve araştır-
macının görevi ise, yasada erdeme aykırı gö-
rünen şeylerin gerçek anlamını da bulmasıy-
dı. Dolayısıyla Rabbilerin sözel olmayan yo-
rumları, kimi zaman sözel manaya ek olarak, 
kimi zaman da sözel anlamın yerine geçecek 
şekilde kullanılmıştır. 

Rabbiler sözel olmayan yorumları, genelde 
insan davranışlarıyla ilgili meselelerde yap-
mışlardır. Bu yorumlar hukuki, ahlâki ve ted-
birli davranmaya yönelik olabilmektedir. Hu-
kuki yoruma örnek olarak “Çıkış” kitabında-
ki “göze göz” şeklindeki kısas emrinin, göz 
için takdir edilecek para cezasına dönüştürül-
mesi gösterilebilir. Sözel olmayan yorumlar, 
kimi zaman da bir metnin kelimeleri veya 
içeriği hakkında birtakım açıklayıcı bilgiler 
verebilir. Bunlar özellikle Tanrı, insan ve 
evren hakkındaki inançların dayandığı, bazı 
metinlerde görülür. Sözel olmayan yorumlar, 
ayrıca, peygamberlerin gelecekte meydana 
geleceğini söyledikleri olayları açıklamaya 
çalışır. Gelecekle ilgili bu kehanetler, tarihi 
veya eskatolojik nitelikli olabilir. Tarihi ke-
hanetlerde yorumcu, sonradan meydana ge-
lecek olayların Tanah’ta daha önceden haber 
verildiğini göstermeye çalışır. Mesela, Aden 
bahçesinde çıkan bir ırmağın dört kola bö-
lündüğü Tevrat’ta açıklanmaktadır. Bu cüm-
le, daha sonra tarih sahnesine çıkacak olan 
Babil, Med, Yunan ve Roma devletlerine bir 
işaret olarak görülmüştür. Yine Yakup ile il-
gili olarak söylenen “Oradaki taşlardan biri-
ni aldı” cümlesi, onun neslinden gelenlerin 

ileride taş levhalar halinde yasayı alacakla-
rına dair bir sembol alarak algılanmıştır. Es-
katolojik kehanetler ise, Mesih’in gelişi, Me-
sih çağı, öbür dünya ve ölülerin dirilişi gibi, 
dünyanın sonunda meydana gelecek olaylara 
ilişkindir. Mesela “Bundan sonra Sur kenti 
70 yıl bir kralın ömrü süresince unutulacak,” 
cümlesinde, kral kelimesinin Mesih’e işaret 
ettiği düşünülmüştür. 

“İbrani bir köle satın alırsan, 6 yıl kölelik 
edecek, ama 7. yıl karşılık ödemeden özgür 
olacak,” şeklindeki Tevrat cümlesinin ise, 
hem tarihi hem de eskatolojik kehaneti aynı 
anda içerdiği kabul edilmektedir. Burada ge-
çen “6 yıl kölelik”, İsrailoğulları’nın bağlı 
kaldıkları 6 krallığa, yani Babil, Med, Pers, 
Yunan, Süryani ve Roma devletlerine; kar-
şılık ödemeden kazanılan özgürlük ise Me-
sih’in gelişine işaret etmektedir. 

İskenderiyeli Philo, alegorik yorumun Yahu-
diler arasındaki zirve ismi olarak kabul edilir. 
Philo, yöntemini alegori kelimesi ile de açık-
lamıştır. Bununla o, hem alegorik olarak yo-
rumlanan metni hem de alegorik yorumlama 
yöntemini ifade etmektedir. Philo, bu yönte-
mi Yahudi kutsal kitabına ilk uygulayan kişi 
olarak bilinmektedir. Metnin dış anlamını 
“Beden”, gizli anlamını ise “Ruh” gibi gören 
Philo’ya göre gizli anlam, bedensiz ve çıp-
lak bir şeye benzemektedir. O aynı zamanda, 
“Kutsal yazıların harfleri, cisimlerin gölge-
lerinden başka bir şey değildir. Kelimelerin 
altında bulunan ve araştırmayla ortaya çıka-
cak anlamlar ise, üzerinde düşünülmesi ge-
reken gerçek şeylerdir,” diyerek kelimelerin 
sözel anlamından çok, gizli durumdaki ger-
çek anlamına vurgu yapmaktadır. Bununla 
birlikte, “ruhun ikamet ettiği bedene dikkat 

etmenin gerekli ve önemli olması” gibi, gizli 
anlamları barındıran kelimeler de önemlidir. 
Bu noktada Philo, Tanah’ın sadece alegorik 
veya sembolik bir tarzda yorumlanmasına da 
karşı çıkmaktadır. Alegorik yorumu daha çok 
önemsemekle birlikte Philo’nun sözel yo-
rumdan vazgeçmediği görülmektedir.

Philo’nun Alegori Yönteminden 
Örnekler:

“Tanrı, yarattığım adamı, hayvanları, sürün-
genleri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü 
üzerinden sileceğim der.” (Tekvin 6-7)

Philo, “İnsanlar günahları dolayısıyla or-
tadan kaldırılıyorsa, hayvanlar neden ceza-
landırılıyor?” şeklinde sorulan bir soruya, 
“Bu metnin literal anlamı onların, insanlar 
için yaratıldığını ve uğruna yaratıldığı var-
lık ortadan kalkınca onların da bulunmasına 
gerek kalmaz,” diye cevap verir. Ardından 
da metnin alegorik, gizli anlamını ise şöyle 
açıklar: “Burada insan, aklı; hayvan ise du-
yuları sembolize eder. Akıl bozulur ve yoldan 
çıkarsa, duyular da onu takip eder.”

Philo genel olarak, literal anlamın ardından, 
metinleri alegorik olarak yorumlar. Bazen de 
doğrudan sembolik anlamı açıklar. Philo’nun 
alegorik yorumlarında önemli bir yer teşkil 
eden konu, isimlerdir. Ona göre bu isimler 
gelişi güzel verilmemektedir. Onlar, bilge ve 
yeryüzünde ilk doğan Âdem tarafından dile 
getirilmiştir. Philo, tüm yaratıklara adlarını 
veren Âdem’in niçin kendine bir ad vereme-
diğini sorar: “Her birimizde bulunan zihin 
(nous), diğer nesneleri kavrama yeteneğin-
dedir, ama kendini bilme yeteneğinde değil-
dir. O zaman Âdem, yani zihin (nous) diğer 
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şeylere ad verse de ve onları kavrasa da 
kendini ve kendi doğasını bilmez. Göz her ne 
kadar dışarıdaki nesneleri görse de, kendini 
göremez,” diyerek açıklamaya çalışır. Alego-
rik yorum için İbranice kelimeler Philo için 
önemlidir. Çünkü İbrahim örneğinde olduğu 
gibi, isimlerin veya yer adlarının İbranicede-
ki anlamını alıp buna göre bir yorum sistemi 
oluşturmuştur. Yani önce İbranicede o isim 
neyi ifade ediyor ise, ona uygun bir terim ile 
açıklamıştır. 

Philo, “Âdem” ile “Havva” mitini alegorik 
olarak şöyle yorumlar:

“Âdem bilinci, Havva ise duyuları semboli-
ze eder. Havva, yani duyular, Âdem’i yani 
bilinci, bedensel arzulara doğru sürükler. 
Bedenle özdeşleşerek, iyi ve kötü ağacının 
meyvesini yiyerek “birlik” cennetinden ayrı-
lır, ikilik, yani iyi ve kötü dünyasına düşeriz. 
Philo için İsrail, bir ırkı temsil etmez. Ona 
göre İsrail, “Tanrı’yı gören kimse” anlamına 
gelir. Bu bağlamda bu terim, sadece Yahudi 
ırkına ait değildir. İsrail’i bu şekilde tanımla-
makla, evrenselleşmeye doğru bir yol açmış 
olmaktadır. Böylece Philo, tarihten felsefeye, 
yani sınırlı yorumdan evrenselliğe doğru ge-
çiş yapmaktadır.

Kaynakça: 
• Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, Remzi Ki-
tabevi, İstanbul 1968
• Macit Gökberk, Felsefenin Evrimi, Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1979
• Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 
İstanbul 1961
• Peter Gandy & Timothy Freke, İsa ve Kayıp Tan-
rıça, Ayna Yayınları, İstanbul 2006
• Peter Gandy & Timothy Freke, İsa’nın Gizemle-
ri, Ayna Yayınları, İstanbul 2006
• Dursun Ali Aykıt, İskenderiyeli Philo, Kitabevi 
Yayınları, İstanbul 2011

turgutozguney@yahoo.com.tr

Samkhya 
Felsefesine Göre 
Yaradılış Süreci 
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Hinduizm’in kaynağı olan “Vedalar” 
(kutsal metinler) zamanla diğer kültürlere 
aktarılırken yorumlanarak yeni felsefi dü-
şünceleri ortaya çıkarmıştır. 

Veda geleneğine bağlı olan bu felsefi dü-
şüncelerin en temelleri 6 Darşana (felsefi 
bakış) olarak kabul edilir. Bunlar:  Yoga, 
Samkhya, Nyaya, Vaişeşika, Purva Mi-
mamsa, Uttara Mimamsa’dır.  Darşanalar 
da kendi aralarında ikişer ikişer birbirleri 
ile bağlantılıdır. 

Varlıkları ve kavramları sayılarla belirle-
yen, kanıtlayan, ölçen Samkhya felsefesi 
ve içsel konsantrasyon ile birliğe getiren 
yol olan Yoga felsefesi birbirleriyle bağ-
lantılıdır.

Samkhya, varoluş özünü Prakriti ve Pu-
rusha olarak ayırmıştır. 
 
Cansız ve bilinçsiz olduğu kabul edilen 
maddesel prensipler, doğa, Prakriti’dir.

Süptil, canlı ve bilinçli olan madde ötesi,  
ruhsal olan Purusha olarak tanımlanırken 
Atman (bireysel öz) ile Purusha arasında 
net bir fark belirtilmemiştir. 

Prakriti (madde âlemi) üç “guna” adı ve-
rilen hallerden oluşur: 

• Harmoni, iyilik, saflık, yapıcı, yaratıcı, 
pozitif, huzurlu, erdemli, mutluluk ile il-
gili hal olan Sattva guna,
• Ne iyi ne kötü olan, aktif, ben merkez-
li, hareketli, eylemle ilgili hal olan Rajas 
guna,
• Kaotik, düzensiz, yıkıcı, negatif, aktif 

olmayan, ilgisiz, dengesiz, ihmalle ilgili 
hal olan Tamas guna.
Prakriti, tüm varlıkları kapsar ve 24 ilkesi 
vardır:

İçsel fonksiyonlar:
1. Yaratıcı, 2. Akıl (Buddhi), 3.  Benlik 
duygusu (Ahamkara)

Duyu fonksiyonları:
4. Görme, 5. İşitme, 6. Koku alma, 7. Tat 
alma, 8. Dokunma, 9. Anlama

Beş duyu:
10. Göz, 11. Kulak, 12. Burun, 13. Dil, 
14. Deri

Davranışlarla ilgili organlar:
15. Gırtlak, 16. Eller, 17. Ayaklar, 18. Bo-
şaltma organları, 19. Üreme organı

Dış dünyanın beş öğesi:
20. Eter, 21. Hava, 22. Ateş, 23. Su, 24. 
Toprak

Bu 24 ilkenin diğer tarafında ise Purusha 
vardır. 

Samkhya felsefesine göre yaradılış süre-
ci, prakriti’de üç guna’nın sürekli ve kar-
şılıklı sonsuz bir döngü içinde, yukarıda 
sayılan ilkeler ile tüm madde evrenini 
sürekli yeniden yaratıp,  yeniden yok et-
mesidir.

Purusha ise saflığını ve değişmezliğini 
koruyarak, bozulmadan bu yaradılış ve 
yok oluş döngüsünün dışında durur. Tüm 
bu hareketlerin gözlemcisidir. Tüm far-
kındalık ve bilinç hali purusha’dan gelir. 

Prakriti âleminde olan acılar, arzular, iliş-
kiler, maddi dünyanın günlük olaylarında-
ki haller, sonsuz öz olan purusha’yı etki-
lemediği bilindiğinde ise acılar, bağımlı-
lıklar, arzu ve istekler ortadan kalkar. 

Sankhya öğretisinde de gerçeği anlama-

nın ve kurtuluşa ulaşmanın yolu maddi 
dünyanın çekimine kapılmadan erdemli 
bir yaşam sürmekten geçer ve yoga, Sam-
khya öğretisini uygulama bakımından ta-
mamlayan bir felsefi yaklaşımdır. 

Yoga, kurtuluşa götüren, daha çok ey-
lemle ilgili olan bir yol, bir öğretidir ve 
Samkhya felsefesindeki bilgilerden ya-
rarlanır. Patanjali sutraları’nda anlatılan 
aydınlanmaya giden sekiz basamaklı yol 
olan ahlâk kuralları, öz disiplin, beden 
hareketleri, doğru nefes alış verişler, duyu 
organlarının içe yönlendirilmesi, konsant-
rasyon, meditasyon hali (içe dalma) ile 
aydınlanmaya ulaşıldığından bahsedilir. 

Bu hale gelindiğinde ise Patanjali, kud-
retlere, üstün güçlere ulaşılacağından 
bahseder ya da zaten özde olan bu kud-
retler ortaya çıkar. Geleceği bilmek, tüm 
varlıklarla iletişim kurabilmek, en küçük 
hücreyi ya da tüm evreni bilmek, genç 
kalmak, doğanın işleyişini etkileyebil-
mek, görünmez olmak, duvarların içinden 
geçebilmek gibi birçok kudret açığa çık-
makla birlikte tüm bu kudretlere takılıp 
kalmamak, önemsememek kurtuluşa gö-
türen yoldur. 

Yok oluş ve yeniden var oluşun sonsuz 
döngüsünde,  sezgisel akıl buddhi gelişir, 
ben bilinci ahamkara ve duyusal zihin 
manas sayesinde duyularla algılanan dış 
dünyada yaşam mümkün hale gelir. 

nilcvk@gmail.com
www.yogaada.com
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Tora’da Amon
Kavramı
İzzet Erş

“Yapıcı olarak onun yanında idim;
Ve her gün onun sevinci idim.

Her vakit onun önünde sevinirdim.” [1]

Kral Süleyman şöyle der: “Ben anlayışım; 
kudret benimdir.” [2] Bu ifadenin ardında 
tanrısal anlayış ve insanî anlayış ayrımı yat-
maktadır. Semitik gelenekte Tanrı, zâtı bakı-
mından bir nitelenemezlik taşır. Her niteleme 
onun bir ismi veya sıfatına aittir. Tüm isim 
ve sıfatlar O’nundur. Ancak O, tüm isim ve 
sıfatlarına aşkındır.

Plotinos’un Sudûr anlayışına göre bu mutlak 
zât aşamalı olarak tecelli eder [3]. İbn Ara-
bi’nin de varlığın mertebeleri (merâtib’ül 
vücûd) olarak ifade ettiği bu görüşe göre 
varlık, nitelenemez olan mutlak varlığın aşa-
malı tecellilerinden ibarettir [4]. Plotinos bu 
tecelliye yayılma (emanasyon) demektedir. 
Buna göre Mutlak zâtın ilk tecellisi akl-ı küll 
denilen tümel akıldır. Tikel akıldan farklı ola-
rak bu akıl nesneleri düşünen akıl değil, ama 
bizzat varoluşların özüdür. Bu akıl nesnesine 
bağlı olarak tanımlanan bir akıl değil, özne 
ile nesnenin birliği, bilen, bilinen ve bilginin 
birliği olan akıldır. Bu anlayışa göre Ruh de-
nilen manevi boyut, yani tin, şuur, anlayış, 
hikmet vs. bu ikincil alana aittir [5]. Ve Mut-
lak zâtın son tecellisi âlem-i kesif yani madde 
âlemidir. 

Plotinos’un bu anlayışı temelini Philon’da 
bulur [6]. Philon, Musa’ya Tora’yı veren ve 
bizzat kendisiyle konuşan Tanrın’ın mutlak 

[1]  Tanah, Süleyman’ın Meselleri 8:30
[2]  Tanah, Süleyman’ın Meselleri 8:14 “Ani Binah, Li 
Geburah”
[3]  Cavit Sunar, Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek 
Felsefe, Plotinos. AAV Yayınları.
[4]  İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem. s.104. Ayrıca, 
Toshihiko İzutsu, İslam’da Varlık Düşüncesi. İnsan 
Yayınları, s.45.
[5]  Cavit Sunar, Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek 
Felsefe, Plotinos. AAV Yayınları.
[6]  Cavit Sunar, Tasavvuf Felsefesi, Plotinos. AAV 
Yayınları.

zâtın birinci tecellisi olduğunu ifade eder [7]. 
Bu ilk tecelli olarak akl-ı küll, onun ifadesin-
de logos, yani ilahî kelâmdır [8]. Bu logos, 
Tanrı ile seçilmiş insanların buluşma nok-
tasıdır. Zira Tanrı’nın mutlak zâtı insan için 
bir bilinemezdir. Ancak insan kendi tikel algı 
ve kanaatlerini aşıp tanrısal kelâma yüksele-
bilirse, Tanrı’nın aklıyla buluşabilir. Bu akıl 
onun zâtına değil, ama onun en latif tecelli-
sine işarettir. Velhasıl Tanrı’nın mutlak zâtı 
müteal ve bilinemezdir. Ama insanla logos 
aracılığıyla Logos’ta buluşur [9].

Kral Süleyman’ın kullandığı ifadeye gelince; 
Süleyman veya onun ağzından bildiren Rab, 
kendisinin “anlayış” olduğunu ve “kudretin” 
ancak kendisinde olduğunu söyler. Zira Tanrı 
anlayışlı olamaz. Anlayışlı olmak, anlayışı 
tahsil etmeyi gerektirir. Tahsil ise noksanlığa 
bir işarettir. Tanrı’nın anlayışla olan ilişki-
si sonradan olmayıp, O’nun varlığına aittir. 
Tanrı kudretli de olamaz, zira kudret de son-
radan olma (a posteriori) değildir. Bu nedenle 
Tanrı, Anlayıştır (Binah) ve Kudret (Gebu-
rah) O’nundur.

Philon, Tanrı’nın bildirdiği bu kelâmdan 
hareketle [10], O’nun yeryüzünde Hikmet ve 
Anlayış olarak bedenlendiği sonucuna ulaşır 
[11]. Bu anlayış Mesihî Kabala açısından da 
çok önemli bir noktadır [12]. Zira Mesih, ken-
di öznelliğiyle değil, ama Tanrı’nın beden-
lenişi olarak tecelli eder. Ondaki bu tecelli, 
tecessüm veya tezahür olarak anlaşılmama-
lıdır. Zira tecessüm Mesihin bedeni, tezahür 
ise Tanrı’nın isimlerinin zuhura gelmesidir. 
Oysa Mesih ne onun bedeni, ne de isimle-
rinden ibarettir. O ancak Logos’tur. Ruh dahi 

[7]  Dursun Ali Aykıt, Hıristiyanlığın Öncüsü Olarak 
İskenderiyeli Philo. Kitapevi Yay. s.183
[8]  Plotinos’un ifadesiyle “Nous”
[9]  Dursun Ali Aykıt, Hıristiyanlığın Öncüsü Olarak 
İskenderiyeli Philo. Kitapevi Yay. s.172
[10]  Tanah, Süleyman’ın Meselleri 8:10
[11]  Dursun Ali Aykıt, Hıristiyanlığın Öncüsü Olarak 
İskenderiyeli Philo. Kitapevi Yay. s.170
[12]  Gershom Scholem, Sabetay Sevi; Mistik Mesih. 
Kabalcı Yayınları. “Kabalacı terminolojide En-Sof 
(sonsuz) olarak bilinen gizli Tanrı, ifşa edilmeyen, 
tezahür etmeyen ve bilinmeyendir. Yalnızca Tanrı’nın 
kudretinin sudûrudur ki En-Sof’u yaratıcı Tanrı’ya 
dönüştürür. O, Sefiralarda kişisel Tanrı olarak tezahür 
eder. Evrenin gizemli bir tarzda temaşası O’nun 
simgesel karakteristiğini açığa çıkarır.”

onun giyindiği bir bedenden ibarettir.

Bu anlam itibariyle yine Kral Süleyman’ın 
dilinde ifade bulan bir cümle dikkate değer-
dir: “Onunlaydım Yapıcı olarak; Ve her gün 
onun sevinci idim. Her vakit onun önünde 
sevinirdim”. [13]

Bu ifadeye göre tanrısal logosa ulaşan ve 
logos aracılığı ile Tanrı’nın en yüksek tecel-
lisine tanık olan, hatta o tecrübe vasıtası ile 
Tanrı’nın tecellisi olan kişi, yani seçkin kişi 
[14] mutlak zâtın tecellisinde Tanrı ile bir ayrı-
lığı bulunmayan kişidir [15]. Philon daha da ile 
giderek onun Tanrı olduğunu veya orada bir 
insanın bulunmadığını, ancak Tanrı’nın beşe-
ri bir bedende ikame ettiğini ifade eder [16].

Bu tercümede kullanılan Yapıcı kelimesi-
nin İbranice karşılığı amon, yani dayanmak, 
sırtını dayamak anlamına gelir. Kelime, 
Tora’nın genelinde kullanılan bunim, ‘bina 
eden’, ‘yapan’, ‘yapıcı’ kelimesinden farklı-
dır [17]. Bunim, ‘bina eden, inşa eden kimse’ 
demek olduğu gibi ‘anlayışlı kimse’ anlamı-
na da gelir. Tora’da bu ifade iki biçimde kul-
lanılır: Tanrı’nın anlayışlı kıldığı insanlar ve 
kendini anlayışlı sananlar. Buradan hareketle 
kişinin kendi çaba ve emekleriyle anlayış-
lı olamayacağını, zira anlayışın ve kudretin 
ancak Tanrı’nın olduğunun söylendiği ayete 
gönderme yapılabilir.

İbranice, sessiz harflerle yazılıp, cümlenin 
içeriğine göre seslendirilen bir yapıya sahip 

[13]  Tanah, Süleyman’ın Meselleri 8:30
[14]  Bu tecrübe Mesih’e işaret değildir, ancak Mesih 
veya Mesihler bu tecelliye mazhar olan kişilerdendir.
[15]  Kabala’da kullanılan tabirle Devekuth. Ayrıca 
Bak, Gershom Scholem, Sabetay Sevi; Mistik Mesih. 
Kabalcı Yayınları: “Tanrı’ya ‘sadakat’ ve ‘bağlılığın’ 
(Devekuth), ruhsal yükseliş basamaklarında nihai 
hedef olduğunu temaşa eden gizemcilerin içsel 
deneyimleriyle birlikte bu düşünceler, bir yandan 
Tanrı’nın ve Tora’nın gizemlerini kavramak, öte yandan 
ise seçkin ruhlara topyekûn Devekuth’a giden yolu 
öğretmek gibi hedefi olan temaşaya dayalı Kabalacılığa 
biçim verdiler.”
[16]  Bu sonuca Tora’da yer alan bir ayetten yola 
çıkarak varır. Tora, Çıkış 7:1 “Ve RAB Musa’ya dedi: 
Bak seni Firavun’a Allah gibi yaptım.”
[17]  Bu kullanıma örnek; Tora, Ezra 3:10 (HaBunim), 
II. Tarihler (LeBunim). Ayrıca Tanah, Mezmurlar 
118:22; İncil, Matta 21:42; Markos 12:10; Luka 20:17; 
I. Petrus 2:7 “Yapıcıların reddettikleri taş”.
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olduğundan burada kullanılan amon 
kelimesi farklı anlamlara da gelebil-
mektedir. Amon kelimesi, İbranice 
Alef (א), Mem (מ) ve Nun (נ) harfleriy-
le yazılır. Dolayısıyla bu kelime amen, 
aman, oman, immen, imman, immun 
veya emun biçiminde de seslendirilebi-
lir. Böyle olduğunda kullanılan ifade de 
anlayışın mertebesine göre farklılıklar 
gösterecektir.

Amon kelimesi aman olarak telaffuz 
edildiğinde ‘eğitim ve terbiye görmek’, 
imman şeklinde telaffuz edildiğinde ise 
‘eğitmek’ anlamlarına gelir. Bu du-
rumda seçkin kişinin Rab olarak işaret 
ettiği Adonay olacaktır. Yani talibin 
intisâb ettiği mürşit, mabetteki rahip, 
sülûkundaki rehber veya inisiyasyon-
daki hiyerofant, yani üstat. Bu durum-
da talibin durumunu ifade eden kelime 
immun olacaktır. İmmun, ‘idman’ veya 
‘pratik yapmak’ anlamlarına gelir. Her 
ihtimalde talibin intisâb ettiği kişi doğ-
ruluğun (amen) ve imanın (emun) taşı-
yıcısı konumundadır. [1]

Ama eğer amon, imman olarak telaffuz 
edilirse, kelime ‘anneleri’ anlamına 
gelir. Bu durumda Mesih’in başlangıç-

[1]  Kelime çözümlemeleri için; Dov 
Ben Abba, The Meridian Hebrew English 
Dictionary.

taki karakteri anne figürüne bürünür. 
Bu da varoluşu kendi rahminden do-
ğuran kozmik anneye işaret edecektir.

Diğer yandan yine amon kelimesi 
oman telaffuzu ile ‘uzman’, ‘yapıcı’ 
anlamlarına gelebildiği gibi, umman 
şeklinde kabul edilirse ‘sanatçı’ an-
lamına gelir. Bu sanatçının Tora’nın 
Başlangıç kitabında günlerin yaratılı-
şında yapılanların “iyi” olduğunu gö-
ren özneyle bir olduğunu söylemekte 
bir hata olmayacaktır.

Tora’nın ifadesinde kişileştirilen 
Amon, bir kavram olarak sevginin koz-
mik varlığına işaret eder. Kişinin bu 
kozmik varlığı irşadına nail olduğu us-
tasında görmesi Amen, nihayetinde bu 
sevgiyi kendi içinde bulması ise Amin 
olarak adlandırılır. Semitik geleneğin 
kendi yapısında Amon Musa’nın bi-
lincine, Amen İsevi bilince, Amin ise 
Muhammed’in İslâm anlayışına denk 
gelmektedir. Zira amon toplumsallığa, 
amen psişik düzeye ve amin bireysel-
liğe işaret etmektedir. [2]

izzeters80@gmail.com

[2]  Bu paragrafta öne çıkan tespitle ilgili 
kavramsal zemin için; Metin Bobaroğlu, 
Anadolu Aydınlanma Vakfı Toplantıları.

En Değerli İnsan Kulağından 
Gireni Yüreğine Gömen 
İnsandır
İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle savaşmazlar, ama 
her fırsatta birbirlerini rahatsız ederlerdi. Doğum günlerinde, 
bayramlarda birbirlerine ilginç armağanlar göndererek 
hediyeleşirlerdi. Böylece birbirlerine zekâ üstünlüğü gösterisi 
yapma gayreti içerisinde olurlardı.

Hükümdarlardan biri, günün birinde ülkesinin en önemli 
heykeltıraşını huzuruna çağırdı. İstediği, birer karış 
yüksekliğinde, altından, birbirinin tıpatıp aynısı üç insan heykeli 
yapmasıydı. Aralarında bir fark olacak; ama bu farkı sadece 
ikisi bilecekti. Heykeller hazırlandı ve doğum gününde komşu 
ülke hükümdarına gönderildi. Heykellerin yanına bir de mektup 
konmuştu.

Şöyle diyordu heykelleri yaptıran hükümdar: “Doğum gününü 
bu üç altın heykelle kutluyorum. Bu üç heykel birbirinin tıpatıp 
aynısı gibi görünebilir. Ama içlerinden biri diğer ikisinden çok 
daha değerlidir ve farklıdır. O heykeli bulunca bana haber ver.”

Hediyeyi alan hükümdar, önce heykelleri tarttırdı. Üç altın 

heykel gramına kadar eşitti. Ülkesinde sanattan anlayan ne 
kadar insan varsa çağırttı. Hepsi de heykelleri büyük bir dikkatle 
incelediler, ama aralarında bir fark göremediler.

Günler geçti. Bütün ülke hükümdarın sıkıntısını duymuştu ve 
kimse çözüm bulamıyordu. Sonunda, hükümdarın fazla isyankâr 
olduğu için zindana attırdığı bir gence haber gönderdi. İyi 
okumuş, akıllı ve zeki olan bu genç, hükümdarın bazı isteklerine 
karşı çıktığı için zindana atılmıştı. Başka çaresi olmayan 
hükümdar bu genci çağırttı. 

Genç, önce heykelleri sıkı sıkıya inceledi; sonra çok ince bir tel 
getirilmesini istedi. Teli birinci heykelciğin kulağından soktu, 
tel heykelin ağzından çıktı. İkinci heykele de aynı işlemi yaptı. 
Tel bu kez diğer kulaktan çıktı. Üçüncü heykelde tel kulaktan 
girdi, ama bir yerden dışarı çıkmadı. Ancak telin sığabileceği 
bir kanal kalp hizasına kadar iniyor, oradan öteye gitmiyordu. 
Hükümdar heykelleri gönderen komşu hükümdara cevabı yazdı:

“Kulağından gireni ağzından çıkartan (sır saklamayan) 
insan makbul değildir. Bir kulağından giren diğer kulağından 
çıkıyorsa, o insan da (öğüt dinlemeyen) makbul değildir. En 
değerli insan, kulağından gireni yüreğinde saklayan insandır 
(öğüt tutan ve ketum olan makbuldür). Bu çok değerli ve 
anlamlı hediyen için çok teşekkür ederim.”

HAKİKATTEN DAMLALAR Alıntılayan: Ayşe Doğu

Hıristiyanlığın Öncüsü 
Olarak İskenderiyeli 
Philo
Dursun Ali Aykıt

Yayınevi: Kitabevi Yayınları
391 sayfa

Günümüz Hıristiyanlığı bir 
bakıma farklı dönemlerin 
ve meselelerin bir ürünü 
olarak ortaya çıkmıştır. 
Hıristiyanlık üzerine yapılan 
çalışmalarda bu dinin 
köklerindeki farklılıklar 
ve anlayışlar tam olarak 
ortaya konulmazsa bu dinin 
süreklilik arz eden kanonik-heretik çatışması tam 
olarak anlaşılamaz. Bu hususta Konsüller tarihini 
incelemek, hangi dönemlerde ne tür problemlerin 
konuşulup nasıl çözüme ulaşıldığı konusunda net 
bilgiler verecektir. 
 
Hıristiyanlığın gelişiminde köklü anlayışlardan 
birisi de Helenizmdir. Hıristiyanlık-Helenizm 
ilişkisinde en geniş literatüre sahip olan 
İskenderiyeli Philo ise bu konuda bir köşe taşı 
durumundadır. 
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Enneadlar
Plotinos'un Enneadlar
Alıntılayan ve Özetleyen: 
Suna Öztürk

Antik filozof Plotinus’un sözlerinden der-
lenen ve her biri dokuz bölüm kapsayan altı 
kitaptan oluşan eserdir. Plotinus’un öğrenci-
si Porfiri tarafından hazırlanmıştır. Enneadlar 
Dokuzluklar anlamına gelmektedir.

1. İnsan ve Ahlâk: 

İnsan ruhunda üç bölüm vardır:
Akılsız ruh: Dış duyum ya da tutku, tutkunun 
algılaması (hayvan).
Akıllı ruh: İç duyum, zihinsel imgeleme, 
kanı ve gidimli akıl (insan).
Zekâ: Anlak, kavrama, anlayış. Sezgisel dü-
şünce zekâya aittir. 

Üç tanrısal uknum (hipostas, töz, esas, temel, 
cevher) şunlardır: Tanrı ya da Bir, En yüce 
Zekâ, Evrensel Ruh 

Erdemler: Medeni, arındırıcı, arınmış ruhun 
erdemleri, ibretlik erdemler. Erdem yoluyla 
Tanrı’ya benzeriz. Tanrı’nın kendisi erdeme 
sahip değildir. 

Erdemli insan medeni erdemleri uygulamakla 
yetinmeyecektir. O, erdemlerin tiplerini içe-
ren en yüce zekâyı kendine örnek alarak ilâhi 
yaşama can atacaktır. 

Mutluluk, yetkin, hakiki ve gerçek yaşama 
bağlıdır, bu da zihinsel yaşamdır. Hakiki iyiye 
sahip oluştadır. Eflatun, “Bilge ve mutlu bir in-
san olabilmek; iyiye yükselebilmek ve ona ben-
zer hale gelmeye çalışmakla olur,” demiştir. 

Mutluluk, zihinsel hayattadır ki onun da özü 
ebediyettir, yani kesintisiz sürüp giden şim-
didir.

İlk iyi hayat, ikincisi zihinsel yaşam, onun da 
üstünde eylemden ve düşünceden üstün olan 
Mutlak iyi vardır. Kendinde kötülük, göreli 
var olmayıştır; yani hakiki varlığın yanıltıcı 
imgesidir. Madde ile aynı şeydir. Göreli kö-
tülük, maddeye benzediği için bedenin doğa-
sıdır. 

Mutlak kötülük, Mutlak iyinin karşıtıdır. 
Bunların arasına iyi ve kötüye karıştırılmış 
doğa yerleştirilmiştir. 

2. Dünya ve Fizik Yasaları:

Madde, her şey olabilme kudretidir ve biçim 
de eylem ve niteliktir. Âlem daima var olmuş-
tur ve olacaktır. 

Gök ve yıldızlar ateşten oluştuklarından dola-
yı bedenleri ölümsüzdür. 

Göğün dairesel hareketi, yansımayı oluşturan 
kendi üzerine geri dönüşün imgesidir.

Ruh, evreni akıl vasıtasıyla yönetmektedir; 
tıpkı her hayvanın kendi organlarını biçim-
lendiren ve onları parçaları oldukları bütün 
ile ahenk haline koyan dölsel akıl tarafından 
yönetildiği gibi…

İlk madde tektir, saf, yalındır. Niteliği, niceli-
ği yoktur. Niceliğini de bütün nitelikleri gibi 
biçimden ya da özden alır. 

Akılla kavranabilir âlemde madde, varlıktır. 
Hissedilir âlemde var olmamalıdır, onun üze-
rinde hakiki varlık olan öz ya da biçim vardır. 

Güç, eylemin karşıtıdır. Güç halinde olan 
madde, eylem halinde olan biçimdir. 

Maddenin varlığı, var olmak zorunda olan, 
olacak olan, her şey olabilme kudretidir. 

Hakiki erdem olmadan, Tanrı bir sözcükten 
ibarettir. 

3. Kader ve Kayra: 

İlk özlerin sebebi yoktur. Çünkü onlar daima 
vardır. 

Yeryüzünde gerçekleşen iyilik Tanrı’dan kö-
tülük de insan özgürlüğünün doğru yoldan 
sapmasındandır. 

Mutlak varlık, kaygısızdır. 

İnsan ruhu, zamanı da ebediyeti de kavrar. 

Zaman asla hareketin sonucu değildir.

Ebediyet sürekli biçimde mevcut, zaman ise 
oluşum halinde olana aittir. 

Zaman, hareketsiz ebediyetin hareket halinde 
(devingen) imgesidir. 

Düşünülen, düşünen ve düşünce tektir.

İyi, sebebini oluşturduğu için düşünceden üs-
tündür.

4. Ruh:

Zekânın özü tamamıyla bölünmez;  bedenin 
özü ise bölünebilirdir. Ruh aynı zamanda hem 
bölünebilir, hem de bölünmez olması nede-
niyle aracıdır. 

Tıpkı bireysel ruh gibi evrensel ruh da aynı 
zamanda hem bir hem de çoktur, çünkü bir 
birlik oluşturan çok sayıda varlığa aynı za-
manda hayat vermektedir; bölünmez ve bö-
lünebilirdir çünkü yönetmekte olduğu âlemin 
aynı zamanda tüm bölümlerinde mevcuttur. 
Evrensel ruhun rolü, ilâhi zekâda temaşa et-
mekte olduğu ideaları doğaya ulaştırmaktır; 

onun tercümanıdır. 

Ruh, beden içinde ne bir yerde ya da bir ça-
nağın içindeymiş gibi ne öznenin içindeki ni-
telik gibi ne bütünün içindeki bölüm gibi ne 
bölümler içindeki bütün gibi ne de maddenin 
içindeki biçim gibi bulunmaz. Tam tersine, 
tıpkı geçici olan sonucun sürekli olan neden 
(sebep) içinde bulunuşu gibi, beden de ruhun 
içindedir. Ruhun bir kılavuz ile kıyaslanması 
da tamamen tatmin edici olmaktan uzaktır. 
Ruhun bedendeki mevcudiyeti tıpkı ışığın 
havadaki mevcudiyeti gibidir demek gerekir; 
yani ruh, her organa, işlemlerini gerçekleştir-
mesi için gerekli olan kudreti vermektedir.

Ruh, akılla kavranabilir âleme yükseldiği za-
man belleği asla kullanmaz; çünkü bu meleke 
geçici şeylerle ilgilidir ve akılla kavranabilir 
âlem, aralarında düzene ait olandan başka 
bir fark olmayan ebedi özleri kapsamaktadır. 
Kendini tamamen bu özlerin seyrine vermiş 
olan ruh, bizzat kendi üzerine asla dönmez; 
ancak, kendi kendini ilkesinin içinde görür, 
çünkü onu düşünürken, her şey hakkında 
sahip olduğu sezgi gereğince bizzat kendini 
düşünmüş olur. 

Evren, bir teli titremeye başladığında diğer-
leri de tam bir uyum içinde titreşen bir lire 
(rebap) benzer. Burada hüküm süren ahenk, 
onun içerdiği sayısız güçlerin benzeşimine 
olduğu kadar karşıtlığına da dayanmaktadır. 

Işık, ne bir beden ne de havanın bir değişimi 
değildir: O, ışık saçan bedenin eylemi, biçimi 
ve özüdür. Onunla birlikte belirir ve kaybo-
lur; tıpkı hayatın, ruhun mevcudiyeti ile be-
dende meydana getirdiği eylem oluşu gibi, o 
da aydınlatılan nesnelerde onlarla karışmadan 
bir değişim oluşturur. Renge gelince, o, ışık 
saçan bedenin madde ile karışımının sonucu-
dur. Demek ki, her durumda, bedenin eylemi 
ne olursa olsun ışık gayri maddidir: Varlığı 
onunki kadar sürer ve o ortadan kaybolduğu 
zaman da tezahürü sona erer. 

Genel olarak tüm algılamayı ve özel olarak da 
rengin algılanmasını mümkün kılan, hissedi-
lir nesne ile hisseden kişinin (özne) aynı âle-
me mensup olmaları, birbirleri için yapılmış 
olmaları ve tek bir organizmanın bölümlerini 
oluşturmalarıdır. 

Hatırlamak, bir izi muhafaza etmek değil,  
ancak sahip olunan kavramlar üzerinde dü-
şünmek demektir. Bütün şeylerin sebebi ol-
duğundan ötürü, kendini uygulamaya veren 
ve kudret halinden eylem haline geçen ruhta, 
akılla kavranabilir şeylerin sezgisi de mevcut-
tur; aynı şekilde, hissedilir şeylerin sezgisi de 
sahip olduğu biçimlerini onları algılama ve 
oluşturma kudreti gereğince uyandıran ruhta 
mevcut bulunmaktadır. 

Uzamları bulunmayan Güzellik ve Adalet, 
ancak bölünmez bir ilke tarafından kavrana-
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bilir ve korunabilirler. 

Yalnızca evrensel ruhun ölümsüz olması, 
bunun yanı sıra insan ruhunun ölümlü oldu-
ğu düşünülüyorsa, bu, imkânsız olan bir şeyi 
ileri sürmek demektir: Çünkü tek, basit, bö-
lünmez, bozulmaz bir eylem olan insan ruhu, 
dağılma, bölünme veya değişme vasıtasıyla 
telef olmaz. 

Evrensel ruh çokluk içinde birliktir; ancak bu, 
birçok kısımlara bölünmüş homojen bir kitle 
olmadığı gibi, birçok özneye verilmiş olan 
tek ve aynı bir form da değildir. Evrensel ruh, 
kendisi bizzat tek ve aynı kalmak suretiyle 
çok sayıda bireysel ruha kendini hasreder. 

Böylece ilim, aynı zamanda hem birlik (tek-
lik) hem de çokluktur; hem eylem halindeki 
bütün hem de kudret halindeki kısımlardır; 
her kısım, kendi sırası geldiğinde kudret ha-
lindeki bütün ve eylem halindeki bölümdür. 

5. Zekâ: 

Kendi yetkinlik düzenleri içerisinde sırasıyla 
Bir, Zekâ, Ruh olan üç ilâhi uknum vardır: 
Bir, ezelden beri zekâ’yı ve zekâ da ruhu 
oluşturmaktadır, çünkü mükemmel olan bir 
kudret asla yaratıcılıktan uzak kalamaz. 

Kusursuz, değişmez, ebedi olan, tüm idea-
ları kapsayan ve böylelikle de hissedilebilir 
âlemin arketipi olan, tanrısal zekâdır. Zekâ, 
varlık türlerini, tüm şeylerin ilkelerini ve ide-
alarla aynı olan sayıları oluşturur. Bir, yüce 
ilkedir. O, zekâ’nın babasıdır ve zekâ onun 
kelâmıdır, eylemidir ve imgesidir. 

Üç ilke bizdeki iç insanı oluşturur. Kendi-
mizde zekâ’ya ancak onun sebebi olan bir’i 
elimizde bulundurmak suretiyle sahip ola-
bileceğimizden dolayı, ona varlığımızın en 
derin alanı ile dokunuruz ve kendimizi ona 
yönelttiğimiz andan itibaren onda gerçekleş-
miş oluruz. 

Bizzat kendi hakkındaki bilgi yalnızca zekâda 
bulunur. Düşünmek suretiyle, o bizzat kendi-
ni düşünmektedir: çünkü onda, düşünen özne, 
düşünülen nesne ve düşünce, tek ve aynı şey-
dir. 

Zekâ aynı zamanda hem kendi öz doğasını 
hem de akılla kavranabilir olanın doğasını 
tanır; çünkü onda, seyreyleyen ve seyir (te-
maşa) birdir. Zekâ bizzat kendi kendisinin ışı-
ğıdır; kendini yine kendisi vasıtasıyla görür. 

Tanıma yetisinden üstün olan Bir, ne düşünce 
tarafından bütünüyle kavranabilir ne de söz 
tarafından dile getirilebilir: Çünkü Mutlak 
olan, sözle anlatılamaz. En yüce akılla kav-
ranabilir olan Bir, zekâ’yı doğurmuştur. Zekâ, 
en yüce kudret tarafından meydana getirilen 
eylemdir. 

Bir’in üstünlüğü, onun mutlak bir biçimde 
basit oluşuna dayanır. O, kendisi ölçülmemiş 
olan, ancak her şeyin ölçüsü olandır; kendisi 
sayı olmaksızın, sayıların tözel ilkesidir. Bir, 
zekâ tarafından fark edilmiştir; çünkü onu ay-
dınlatmakta olan akılla kavranabilir ışıktır. 

Anlıksal sezgide ilâhi ışığı ister aydınlatmak-
ta olduğu akılla kavranabilir nesneler ile bir-
leşmiş, isterse de bu nesnelerden ayrı ve tek 
başına, tüm saflığı içinde parlar halde olarak 
seyreylemek olasıdır. Bu ışığın sezgisine sa-
hip olmak için, zekâ, onu görmeye çalışmak 
yerine, dinginlik içinde onun kendisine be-
lirmesini beklemek zorundadır. Açıkça ifade 
etmek gerekirse, zekâ onu görmez, onunla 
birleşir. Tanrı, bütünüyle kavranamasa da, 
O’nun hakkındaki sezgi daima basit ve yegâ-
ne bir eylem olmalıdır. Tanrı, Öz’ün ve Zekâ-
nın, Hayat’ın ve Bilgeliğin ilkesidir. 

Zekâ, düşündüğü zaman birlikten ikiliğe ge-
çer; Ruh, düşündüğü zaman ikilikten birliğe 
geçer. Düşünmek yalnızca çoğul olana uygun-
dur, çünkü onun kendi kendisini aramaya ve 
şuur vasıtasıyla kendi kendisini sarıp sarma-
lamaya ihtiyacı vardır. Zekâ, varlığın bütünlü-
ğüne sahip bulunmak için düşünmek zorunda-
dır, çünkü düşünce varoluştan ayrılamaz. 

Akılla kavranabilir âlemde bütün varlıklar 
güzeldirler, çünkü sonsuz bir parlaklıkla ışıl-
darlar ve her biri bizzat kendini ve tüm di-
ğerlerini seyir (temaşa) eder. Hayat burada 
sürekli ve sakin bir seyir içinde akıp gider ki 
bu, bilgeliktir ve düşünmekte olduğu varlık-
lar ne ise Zekâ da o olduğundan dolayı, akılla 
kavranabilir âlemde Öz, Bilgelik ve Zekâ ay-
nıdırlar. 

Akılla kavranabilir âlemde, her öz, diğer öz-
lerden, onlardan hiçbir yerel mesafe ile ayrıl-
mış olmaksızın ayrıdır; her biri, aynı zaman-
da tüm diğerleridir, çünkü sonsuz bir kudrete 
sahiptir. Her biri kusursuzdur, çünkü onda, öz 
ve güzellik tek ve aynı şeyi oluştururlar. 

Cins nasıl türleri içeriyorsa, tohum nasıl tek 
bir noktada toplanmış olan ve ruhun bedene 
biçim vermek amacıyla maddeye geçirdiği 
tohumsal akılları içeriyorsa, zekâ da tüm öz-
leri içermektedir. Zekâ’da düşüncenin konu-
sunu oluşturan tözel biçim ile onun kavramı 
durumundaki idea, tek ve aynıdır. Sonuç ola-
rak, düşünen şey, düşünülen ve düşüncenin 
kendisi aynı olduğundan dolayı zekâ, varlık 
ile eş tözlüdür ve düşünceleri de varlığın ide-
aları, biçimleri ve eylemleridir. 

Bireysel ruh, özde var olan melekeleri ve ni-
telikleriyle ele alındığında, evrensel Ruh’un 
basit bir imgesi değildir; bizzat kendinden 
gerçek bir mevcudiyete sahiptir ve akılla kav-
ranabilir âlemde yer alır. Bunun tersi, rast-
lantısal ya da biçimsiz şeyler için geçerlidir: 
Bunların kökeni, ruhun, maddeyi tamamen 
biçimin boyunduruğu altına sokmak şeklinde 

sergilediği kudretsizliktir. 

6. Varlık ve Bir:

Varlık Cinsleri Hakkında:
Bedenler çok sayıda ve çeşitlilikte unsurları 
kapsadığından mutlak Bir’den onların bö-
lümlerini birbirine birleşmiş halde tutan ve 
onları bütün kılan tekliği doğrudan doğruya 
alamazlar; onlar Ruh tarafından oluşturul-
muşlardır. Bu Ruh demek ki teklik-çokluk 
olmalıdır. Bu çokluk, ruhun eylemi ve özü 
olan tohumsal akıllara dayanmaktadır; ayrıca 
ruhun özünün birçok kudreti kapsamasının da 
bir sonucudur. 

Ruhun özü ve hayatı bir birlik oluştururlar; 
ancak bu birlik, kudretlerini geliştirdiği ve 
bizzat kendini temaşa etmeye teşebbüs etti-
ği andan itibaren, diğer varlıklara göre çoğul 
hale gelir. 

Ruhun içinde öz ve hayat bulunduğundan, 
hayat da zekâya bağlı bulunduğundan ve ha-
reketi kapsadığından, burada Varlık ve Hare-
ket olmak üzere iki cins vardır. Ancak Varlık, 
durağanlığı hareketten daha fazla içerir; de-
mek ki onu ayrı bir cins olarak kabul etmek 
gerekir. 

Zekâ’yı inceleyince bu cinslerle karşılaşılır. 
Zekâ, düşünmektedir: İşte Hareket; kendinde 
olanı düşünmektedir: işte Varlık. Varlık, dü-
şüncenin ulaşabileceği son sınırdır: işte Du-
rağanlık. Bu üçünün düşünce yoluyla ayırt 
edilmesi “ farkındalık” , akılda tek bir oluşum 
olarak algılamak “ayniyettir”. Akılla kavrana-
bilir şeylerin beş cinsi bunlardır. 

Mutlak Bir, Varlığın ilkesidir. Mutlak Bir’e 
yönelen, bir olan Varlık’tır; Varlık’taki birlik 
basittir ve bölünmezdir. Nokta nasıl çizginin 
içinde bulunuyorsa, bunun gibi birlik de Var-
lığın içinde bulunur, ancak o bir cins değil-
dir. Mutlak Bir, her şeyin çıktığı kaynak olan 
ilkedir ve her şeyin can attığı sondur; sonuç 
olarak o, evrenin İyi’sidir. 

Bizzat kendi olarak ve kendi özünde ele alın-
dığında evrensel zekâ, eylem halinde tüm 
zekâların bütünü ve kudret halinde de her 
birinin ayrı ayrı ele alınmış durumudur. Tam 
tersine olarak da bunlar eylem halinde iken 
bireysel zekâlardır ve kudret halinde iken de 
evrensel zekâdırlar. 

Zekâ, içinde tüm ebedi özlerin, tüm canlı ve 
hareketli şeylerin birbiriyle uzlaşmış halde 
evrensel bir sentez dâhilinde var oldukları 
birlik olduğundan ötürü, bizzat kendi kendin-
de kusursuz bir canlıdır ve oluşturduğu varlı-
ğa gelince, o, bizzat kendine açık olduğunda, 
akılla kavranabilirdir. 

Hissedilir Varlık Cinsleri:
Hakiki ve akılla kavranabilir varlığa, öz adı 
da verilen, ancak sürekli akış fikrini kapsadı-
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ğından ötürü nesil diye adlandırdığımız doğa 
karşılık gelir. 

Hissedilir âlemde beş cins vardır: cevher, ni-
celik, nitelik, hareket ve ilişki.

Cevher; madde, biçim ve bileşiktir. Bizzat 
kendisi vasıtasıyla ne ise, odur. Niteliklerin 
ve maddenin birliğine dayanır.

Nicelik; hissedilir sayıyı ve cismani uzamı 
içerir. Eşitliği ve eşitsizliği kabul eder. 

Nitelik; böyle, herhangi bir, bu tarzda terim-
leriyle tanımlanır. Benzerlik ve benzemezlik 
nitelik özelliğidir. 

Hareket; değişim ve bozulmadan daha ge-
neldir. Kendine özgü olandan kendine özgü 
olmayana geçmesi anlamına gelir. Kudretin, 
kudreti olduğu şeyin eylemi haline geçişidir. 
Hareket ne yalnızca devindirici ne de yalnız-
ca devingendedir; ancak devingene geçmek 
üzere devindiriciden çıkar. 

İlişki; bir alışkanlıktır; bir şeyin diğer bir şey 
karşısındaki varoluş tarzıdır. 

İlk Varlık, hakiki evrensel olandır. Hissedilir 
âlemin varlığını devam ettirendir. Her yere 
kudretleri aracılığıyla yayılır. Her yerde tek 
ve aynıdır. Kendinden dışarı çıkmaksızın ve 
evrenselliğini yitirmeksizin bu çokluğu doğu-
rur. Çokluk içinde birliğin varlığını anlayabil-
mek için, birliğin, bizzat kendi kendinde ve 
onu gördüğümüz şeylerin her birinde varlığı-
nı bütünüyle sürdürmekte olduğunu anlamak 
gerekir. 

Kendi öz varlığımızı evrensel varlığa yeni-
den kavuşturabiliriz, çünkü varoluşu ondan 
almaktayız. Biz hep birlikte bu evrensel var-
lığız. Bakışlarımızı ona çevirdiğimiz andan 
itibaren mevcudiyetimizde hiçbir sınır gör-
meyiz. İdea, tektir, bölünmezdir, her yerde 
mevcuttur. 

Saf ve evrensel hayat her yerde hazırdır, son-
suzdur, ebedidir. Onu kavramak için, düşünce 
yoluyla şeylerin bütününü kapsamak, evren-
sel hale gelmek gerekir. 

Varlığı, üstü örtülü sayı; varlıkları açılmış 
sayı; Zekâ’yı bizzat kendinden hareket eden 
sayı; canlı’yı içeren sayı olarak adlandırabi-
liriz. Pisagorcuların “İdealar birimlerdir ve 
sayılardır,” demelerinin nedeni budur. 

Varlık, çokluk haline geldiğinde sayıya dö-
nüşmüş oldu. Sayı, varlıklardan önce olduğu 
için, mutlak Bir de mutlak varlıktan öncedir. 

Sonsuzluğun karakteri sayıya uygun değildir. 

Yaratılışta ne düşünüp taşınma ne de usa vur-
ma yoktur. 

Düşünceler, gökte parlak duygulardır ve duy-
gular yeryüzünde karanlık düşüncelerdir. 

Zekâ, tüm eylemleri içeren bir eylemdir; 
demek ki yaşamaktadır, sonuç olarak da de-
vinmektedir. Çoğul ve evrensel, ilk ve tek 
olan Hayat, Zekâ’ya aittir, çünkü o, tıpkı Ef-
latun’un dediği gibi İyi’nin biçimine sahip 
olan arketiptir. Zekâ, İyi değildir; çünkü her 
şey İyi’ye can atar, ama Zekâ’ya can atmaz. 
Zekâ’yı arayabilmek için uslamlama gere-
kir; İyi’yi arzu etmek için buna gerek yoktur. 
Zekâ ve Hayat, İyi’nin biçimini taşıdıkların-
dan dolayı arzu edilir. Hayat, İyi’nin eylemi-
dir; Zekâ’nın arzu edilişi de onun daha önce-
den belirlenmiş eylemi olduğundandır. 

İyilerin derecelemesi, varlıkların yetkinlikle-
rinin derecelemesine karşılık gelir. Maddenin 
iyisi, ona düzen ve güzelliği veren biçimdir; 
bedenin iyisi, onun hayatı çekip aldığı ruhtur; 
ruhun iyisi, onun zekâdan almakta olduğu ve 
kendisine bilgeliği ve mutluluğu veren fazi-
lettir (erdem) ; zekânınki ise, eylemi olduğu, 
ışığını ve iyiliğini aldığı ilktir, mutlak İyi’dir.

Ne bir figüre ne de bir biçime sahip olan İyi, 
mutlak, özsel, tüm sınırlamalardan bağımsız 
güzelliktir. Bedenden ruha, ruhtan zekâya, 
zekâdan da İyi’ye geçilir. 

Zekâ iki kudrete sahiptir: bunlardan biriyle, 
kendinde olanı görür; diğeriyle de kendi üze-
rine olanı görür. Biri, us sahibi olan zekâya 
özgüdür; diğeri aşktan dolayı esrime halinde 
olan zekâya özgüdür. Bu görüşü elde edebil-
mek için ruh ilk önce zekâ haline gelir, ar-
dından da bütün biçimleri bırakmak suretiyle 
Tanrı’ya yönelir. 

Tanrı’ya götüren dereceler şunlardır: arınma-
lar, ruhu süsleyen erdemler, akılla kavranabi-
lirde yükseliş, akılla kavranabilirde gerçek-
leşme, son olarak da ilâhi ışık ile birleşme. 

Düşünce, aşağı doğaların onların İyi’ye yük-
selebilmeleri için yapılmış bir yardımcıdır. 

İyi, yalnızca tüm şeylerin kendisinden kay-
naklandığı ilke olması, her şeyin can attığı 
amaç olması nedeniyle bile, onlardan üstün 
olmak için onların özyapılarından hiçbirine 
sahip olmamak zorundadır. 

Bir’in Özgürlüğü ve İradesi:
Yapabilirliği iradeye ve iradenin bizzat ken-
disini de bilginin eşlik ettiği doğru akla bağ-
lamak gerekir. Zekâ, iyiye uygun bir şekilde 
davrandığı takdirde özgürlüğe ve bağımsızlı-
ğa sahiptir. 

Hissedilir varlıklar olumsaldır; akılla kavra-
nabilir varlıklar kaçınılmazdırlar. 

Bir, kendinden doğmak zorunda olan bütün 
sebepleri içermektedir, sebebin sebebidir.

En yüce Kudret’in özyapısı (karakter), zıtla-
ra yetecek güçte olmak değil, ancak daima, 
mükemmel olanda diretmekten ibarettir. O, 
egemence özgürdür. 

Bizler Bir’den ayrı değiliz, çünkü nefes alıp 
vermemiz ve varlığımızı sürdürmemiz o’nda 
gerçekleşmektedir. Hakiki hayat, bize Tan-
rı’yı bir tür sessiz sezinç yoluyla kavratan an-
lıksal eylemdir. 

Tanrı’yı gören, akıl (us) değildir, ama akıldan 
daha üstün bir şeydir, çünkü Tanrı’yı görebil-
mek için onunla birleşmek gerekir. 

Bu hakikaten sözle anlatılamaz bir haldir. Bu 
duruma giren bir insan, tutkulara ve hatta dü-
şünceye bile yabancılaşır; onu kendine hay-
ran bırakan bu coşku içerisinde kendi öz ki-
şiliğini unutur. Hatta akılla kavranabilirlerin 
güzelliğiyle bile artık ilgilenmez ve faziletler 
topluluğunu da aşıp geçer. Kendini böylece 
Tanrı’ya dönüşmüş olarak gören kişi, bizzat 
kendinde Tanrı’nın bir imgesine sahiptir. Bu, 
ilâhların yaşamıdır; bu aynı zamanda ermiş 
kişilerin de yaşamıdır.

sozzum@gmail.com 

Enneadlar
Plotinos

Yayınevi: Ruh ve Madde Yayınları
272 sayfa

Yeni Platonculuk, düşünülür 
bir gerçekliğe nüfuz etmek 
için bir yöntem; bu gerçekliğin 
temellendirilmesi ve tasvir 
edilmesidir. Burada rasyonalist ve mistik 
öğeler, çok iyi hazırlanmış metafizik 
bir sistemin unsurları olarak, birbirine 
çok sıkı bir biçimde bağlanmışlardır. 
Onun için bu doktrin gerek Batı 
dünyasında, gerekse İslam dünyasında 

çeşitli metafizik, teolojik 
ve mistik sistemlerin 
kaynağı olmuştur. 
Fakat kültür tarihimiz 
üzerinde önemli etkisine 
rağmen, Plotinus’un 
Enneadlar’ının dilimizde 
şimdiye kadar kitap 
olarak basılmış bir 
çevirisi yoktu. Bu 
durum düşünce tarihimiz 

açısından bir boşluğu dile getirir. Bu 
çeviriyle, Türk okuyucusunun Yeni 
Platonculuk hakkında doğrudan bir fikir 
edinmesini ve onu kültürümüzün tarihsel 
kaynaklarından birine bir adım daha 
yaklaştırabilmeyi amaçladık.
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Sarsıcı Bir Karşılaşma Hikâyesi:

DeliDumrul
Evren Gül

“Şimdi gün batımını uğurlarken, manzarası   
giderek yoksullaşan tepenin başında, en az 
onun kadar çaresizdim. Dumrul’u öldürebil-
mek şöyle dursun, ölümüne bile seyirci kala-
bilecek gücüm kalmamış, ölüme ilişkin bütün 
gücümü ölümden alırken, ölüm benden gücü-
mü almıştı. Bunca yılın döngüsü, görünmez 
elimin dengesinde benden habersiz terazi de-
ğiştirmişti. Beni öldüren aşk, aynı zamanda 
derin bir yaşama gücü vermişti  bana. Ölüm-
süzlükten cayıp yaşayacaktım. Bir gün onu 
bulmak ümidiyle yaşayacaktım”. (Murathan 
Mungan, Yedi Kapılı Kırk Oda-Dumrul İle 
Azrail, sayfa 51)

Bilinen en yaygın Dede Korkut öykülerinden 
olan Duha  Koca oğlu Deli Dumrul sarsıcı 
bir karşılaşma, fark ediş ve dönüşümün hikâ-
yesidir. Özetlemek gerekirse genç  bir adam 
olan Duha Koca oğlu Deli Dumrul, bir köp-
rü inşa eder ve bu köprüden geçenlerden 30 
akçe geçmeyenlerden ise döve döve 40 akçe 
alır. Bir gün  köprünün yakınına bir oba yer-
leşir ve bir süre sonra  obadan genç bir adam 
vefat eder. Duyduğu feryatlar  üzerine obaya 
giden Dumrul, oğlanı öldürenin Azrail  adın-
da birisi olduğunu öğrenir. Azrail’e çok öfke-
lenen  Deli Dumrul onunla karşılaşıp meydan 
okumaya karar  verir. Azrail’le karşı karşıya 
geldiğinde ise onunla başa  çıkamaz ve ca-
nından olma tehlikesi yaşar. Azrail ise  Tan-
rıdan aldığı emir doğrultusunda Dumrul’un 
canına  karşı can bulursa kendi hayatını kur-
tarabileceğini  söyler. Böylece Dumrul canı-
na karşılık can aramaya  başlar.

İlk olarak babasına giden genç adam, bek-
lediği yanıtı  bulamaz ve baba canını vere-
meyeceğini söyler. Hayal  kırıklığı içinde 
annesine yöneldiğinde de aynı sonucu  alır. 
Bu sefer son şansını dener sevgilisine gider 
ve  sevgilisi “bir canın lafı mı olur?” dedik-
ten sonra  Dumrul’un isteğini kabul eder. 
Bu durum yüce Tanrının  çok hoşuna gider; 
Dumrul ve nişanlısının canlarını bağışlar ve 
onlara 140 yıl fazladan ömür verir. Anne ve 
babanın ise canları alınır.

Büyüme kazanımlarla beraber kayıplar da 
demektir. Çocuğun yetişkinler dünyasına 
yaklaştığı her aşama bir önceki eskiyi terk 
etmek, “yeni”nin gereklerini özümsemek 
zorunluluğu getirir. Başlangıçta “her şey” 
demek olan ilksel ilişki, yani anneyle bir-
liktelik yaşantısı, zamanı geldiğinde eskide 
bırakılacak bu yaşantıların en önemlileridir. 
Preodipal  dönemden çıkış aynı zamanda bir 
çatışmayı da beraberinde getirir. Bilgin Say-
dam’ın Deli Dumrul’un Bilinci isimli çalış-
masında psikolojik açıdan konu şu şekilde 
incelenmiştir:

“Erkek çocuk annesinden giderek uzaklaş-
mak zorunda kalırken, bir üçüncü şahsın 
yani babanın anneyle ilişkisinin daha kararlı 
ve dengeli olabildiğini, bazen babanın ken-
disine tercih edildiğini görür. Anneyle bağını 
kopartmak istemeyen erkek çocuk; bu bağı 
babasının yerine geçerek farklı bir düzlemde 
sürdürmeyi arzular. Bunun için de babasıy-
la bir rekabet içerisine girecek, onu ortadan 
kaldırmayı düşleyecektir. Ancak baba kendi-
sinden  daha güçlüdür ve çıkacak çatışmada 
çocuk büyük olasılıkla babası için kurgu-
ladığı sona katlanmak zorunda kalacaktır. 
Arzu ve korku arasındaki bu ikilem Oidipal 
çatışmanın çekirdeğini oluşturur. Oidipal ça-
tışmanın çözümü erkek çocuk için babasıyla 
özdeşim üzerinden gerçekleşir.”[1]

Deli Dumrul’un delikanlılığı taşkınlığı ile 
başlıyor. Narsistik şişinme içindeki kendilik 
tanımlaması ta ki ölüm gerçeği ile burun bu-
runa gelince zedelenmeye uğruyor. Dumrul 
bütün güçlülük fantezilerini çevresini zorla-
yarak dayatmaya kalkıyor. Böylelikle gücü, 
cesareti, deliliği ile övünüyor ve kendini ka-
nıtlama derdine düşüyor. Hâlbuki artık çayın 
suyu kurumuştur. Dumrul, çayın kurumuş ol-
masına rağmen, hala su varmış gibi davran-
makta ve herkesi de bu yanılsamayı paylaş-
maya zorlamaktadır. Kendisinin iç gerçekliği 
yaşamın dış gerçekliğiyle uyuşmamaktadır 
ve genç adam bu yüzleşme konusunda sıkın-
tı yaşamaktadır. Bu yüzden köprü üstünden 
zorbalık ve hiddetle kendini kabul ettirmeye 
çalışmaktadır. Suyun kesilmesi Dumrul’da 
narsistik bir zedelenme olarak devam etmek-
tedir. Narsistik durumun besleyicisi olan ana 
babadan artık ümit kesilmiş ve terk edilişin 
farkına varılmıştır. Nitekim öykünün sonun-
da bu durum tekrar sınanacaktır ve ebeveyn-
ler kendilerinden canlarını isteyen Dumrul’a 
istediğini vermeyeceklerdir. Engin Geçtan’ın 
“değersizlik duygusu” üzerine olan denemesi 
ise bu konu etrafında gelişmektedir.

“Bir insan varoluşunun getirdiği sorunlara 
güvenli ve gerçekçi bir biçimde yaklaşabili-
yorsa, değersizlik duyguları yaşamaz. Yenil-
giyi de başarı gibi yaşamın doğal bir parçası 
olarak kabul ettiğinden, karşılaştığı durum-
lardan ve kendisiyle ilgili gerçeklerden kaç-
maz. İç dünyasındaki çaresizlik duyguları ve 
dıştan gelen zorlanmalar onu yapıcı çaba-
lara yöneltir. Kendisinin ve diğer insanların 
ortak özelliklerine, amaçlarına uygun düşün-
ce ve değer yargıları geliştirebilmiş olduğun-
dan suçluluk duyguları yaşamaz. Sağduyusu 
sayesinde bulduğu çözümler başkalarının 
çıkarlarına karşıt düşmez. Sağduyudan yok-
sun bir kişi, kendisini ve dünyayı salt kendi 
açısından görür, kişisel çıkarlarına yönelik 
amaçlardan başkasını düşünemez”.[2]

Deli Dumrul, yaşamının en ağır yenilgisini 
alır fakat bu yenilginin dahi diyetini üstle-
nemez. Büyüklenmeci fantezilerini uygula-
maya çalıştığı bir aşamada yenilgiye uğrar. 

Ardından da edilgin bir konuma geçer. Bu-
rada etken olan kişi eşidir. Fakat Dumrul bu 
noktada kendi yaşamında ve ilişkilerinde so-
rumluluk üstlenme fırsatını yine kaçırır.

“Ölüm meleği al kanatlı Azrail’in Dumrul 
için anlamı çelişkiler içermektedir. Başlan-
gıçta ölüm ulağıdır, can alıcıdır. Ancak öykü 
masalımsı bir mutlu sonla biter. Azrail, çe-
lişkili gibi görünse de, dolaylı yoldan uzun 
ve mutlu bir yaşamın aracısı olmuştur. An-
cak bu yaşam yeni bir yaşamdır. Azrail ön-
cesi yaşamdan farklıdır. Zaten ölümsüzlüğün 
kaynağı da kurumuştur. (Ya da Azrail tara-
fından canı alınmıştır). Kocamış, kurumuş 
ana- babasının değil, doğuran ve fedakâr 
eşi, geleceğin sembolü çocuklarıyla birlik-
teliğin ön plana çıktığı bir yaşamdır. Ancak 
ana- babasının ölüp, kendisinin geride kal-
masının, hatta onların ölümünde rol oynamış 
olma suçluluğunun da belirleyici olacağı bir 
yaşam… Bu arada yine yaşam ve ölüm üzeri-
ne karar verme hakkı olan “Gorklu tanrının 
varlığı Dumrul’un sırtından ağır bir yükü al-
maktadır.”[3]

Eski Türklerde kuş sembolizmi çok yaygın 
olarak kullanılmıştır. Kuşlar şamanların en 
yakın yardımcı hayvanlarıdır. Ölen kişilerin 
ruhları bedenlerini kuş olup terk eder. Şa-
manlar bazen kuş kılığında sıradan insanla-
rın yapamayacakları şeyleri yaparlar; ruhlar 
âleminde seyahat eder, dünyaya yukarıdan 
bakar ve hızla yol alırlar. Dede Korkut hikâ-
yeye şöyle devam eder:

“Kara kılıcını sıyırdı eline aldı. Azrail’e çal-
mağa hamle kıldı. Azrail bir güvercin oldu. 
Pencereden uçtu gitti. İnsanoğlunun ejder-
hası Deli Dumrul elini eline çaldı, kah kah 
güldü. Der: Yiğitlerim Azrail’in gözünü öyle 
korkuttum ki geniş kapıyı bıraktı dar bacadan 
kaçtı, mademki benim elimden güvercin gibi 
kuş oldu uçtu, bre ben onu bırakır mıyım do-
ğana aldırmayınca dedi.
Kalktı atma bindi, doğanını eline aldı, ardı-
na düştü. Bir iki güvercin öldürdü. Döndü, 
evine gelirken Azrail atının gözüne göründü. 
At ürktü. Deli Dumrul’u kaldırdı yere vurdu. 
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Kara başı bunaldı, darda kaldı. Ak göğsünün 
üzerine Azrail basıp kondu. Demin mırılda-
nıyordu, şimdi hırıldanmaya başladı”.[4]

Öyküde güvercin ve doğan sembolleri iki 
karşıt simge olarak ilginçtir. Dumrul Azrail’e 
saldırdığında, Azrail ak güvercin olur ve uça-
rak pencereden kaçar. Güvercin Eski Ahit’te 
inançsızlara ölüm getiren büyük tufanın sona 
erişini müjdeleyen kuştur. Yeryüzünde yeni 
bir yaşam olasılığını duyurmuştur. Güver-
cin aynı zamanda ruhun göğe yükselişinin 
ve tinselliğin sembolüdür. Özellikle saflığın, 
temizliğin göstergesidir. Doğan ise tam zıt 
özellikler taşımaktadır. Doğan, şahin ve at-
maca gibi yırtıcı bir kuştur; saldırgan ve vah-
şidir. Av kuşu olarak kullanıldığı gibi yıpratı-
cı tutkuların da sembolüdür.

Deli Dumrul, güvercini (Azrail) avlamaya 
doğanıyla çıkar fakat yakalayamadan geri 
dönmek zorunda kalır. Tinselliğin sembolü 
olan, semavi bir kuş, Dumrul’un doğanına 
yakalanmaz. Burada güvercinin barışık ve 
yumuşak teklifine sertlik ve saldırganlıkla 
yanıt verilmiştir; tinselliğin nazik daveti gö-
rülememiştir.

“Azrail- güvercine değişimi dikkate alınırsa 
hem bedensel ölümün uygulayıcısıdır hem de 
tinsel dönüşümün sembolü. Bedenin ölümü 
ruhun ölümsüzlüğü ile iç içedir. Ancak gü-
vercin- Azrail’in getirdiği mesaj Dumrul’un 
henüz tanımadığı bir dildedir. Dumrul bir 
doğa insanı olarak ancak “heybetli koca” 
Azrail’in ürkütücü görüntüsünün ne anlama 
geldiğini çıkarabilmektedir”.[5]

Bu arada eski Türklerdeki kuş simgesine de-
ğinmekte fayda var. Türklerde “kuş” sembo-
lizmi çok yaygındır. Göğe yakın, ruhla özdeş 
kuşlar, değişik özellikleri nedeniyle şamanla-
rın yardımcılarıdırlar. Ölen kişinin ruhunun 
kuş olup uçtuğuna inanılırdı. Şamanlar bazen 
kuş kılığında yapamayacaklarını gerçekleşti-
rirler, ruhlar âlemine uçar, dünyaya yukarı-
dan bakabilir ve hızla yol alırlardı.
Deli Dumrul’un canına karşı can bulması 
yani can devşirimi âdeti eski Türklerde yay-
gın bir davranıştır. Ruhların bir başka ruh 
ile doyurulması, yumuşatılmasına karşılık 
gelmektedir. Bu tip kurban motiflerine bütün 
dinlerde rastlanmaktadır.

Dumrul ölümle karşılaştığında paniklemiş ve 
bunun sonucunda çıktığı yol geriye doğru ol-
muştur. Ana ve babasından canlarını ister fa-
kat Dumrul bir cevap alamayınca başkaları-
nın yaşatmasıyla olan yaşam hakkını kaybet-
tiğini görür. Böylece kendi yaşamının artık 
başkalarıyla özdeş olmaması söz konusudur. 
Bir başka deyişle sınırlar kurulmuştur. Bu 
noktada Dumrul’un önce babaya yönelmesi 
anlamlıdır çünkü ruhsal gerilemenin adım 
adım başladığına işaret eder. Öyküde dikkat 
edilirse ana -baba birlikteliği henüz ayrışma-
mıştır. Ölümleri de birlikte ve aynı nedenden 

dolayı olacaktır. Bu durumda eski ilişkilerin 
yeni için kurban edilmesi gerekecektir. Eski-
nin ölmesine izin vermek ise acı bir karardır. 
Fakat bu noktada Dumrul mecbur kalmış ve 
bu duruma zorlanmıştır. Böylece “kurban” 
için gönüllülük şartı eksik kalmıştır. Murat-
han Mungan’ın “Dumrul ile Azrail” öyküsü 
bu mitin çağdaş edebiyata yansıması açısın-
dan  kıymetli bir örnektir.

“Hayır diyor baba. Hem yumuşak, hem sert 
olabilmeyi ustalıkla başarabilen görmüş ge-
çirmiş bir ses bu. Buyurganlığın, biri şiddet, 
biri şefkat olan iki yüzünü de barındırabilen, 
iktidarının sürekliliğini sağlayabilen, sonun-
da istediğini alabilen, kendinden emin, güçlü, 
dinlenmiş bir ses bu. Ben sana bir kere  can 
verdim. İkincisi için yokum. Hem yapacak iş-
lerim var dünya toprağında. Yapacak işlerim  
bitmedi daha. Daha genç olsaydım, belki ve-
rirdim canımı senin için. Ama şimdi hayır. Yol 
yakınken değil uzakken aşılır. Ölüm, gençken 
daha tanıdıktır. Kocamış bedenimin sayılı 
günleri, senin olmamış ömrünü kurtarmaya 
yeter mi bilmiyorum. Oğlumsun benim, seni 
canım gibi severim ama onu sana veremem. 
İstersem, bir bedenden yüz oğul verebilecek 
canımı bir oğula feda edemem! Bana olan 
öfken ya da can korkun beni anlamaktan alı-
koyabilir mi seni. Ama bana benzeyen yanın-
la düşünecek olursan, beni anlayabilir, hatta 
hak bile verebilirsin”.[6]

Dumrul babasından canını alamaz ve annesi-
ne gider. Annesinde de aynı hüsranı yaşaya-
caktır. Konu, “Dumrul ile Azrail” öyküsünde 
şöyle devam etmektedir:

“Şimdi yalnızca yaşlı bir kadınım. Beğenme-
niz için, onaylamanız için, sevmeniz için çır-
pınıp durduğum beyhude bir ömür geçirdim, 
bütün hayatımı sizler için yaşadım; bırak, 
ölümümü olsun sizler için yaşamayayım. Bı-
rak, ölmeden önce, biraz olsun kendimle baş 
başa kalayım. Ömrümü sizler için verdim; 
bari canım ben de kalsın.”[7]

Deli Dumrul’un ölümle karşılaşması bir yer-
de ölümle sınanmasıdır. Sembolik olarak bu 
ölüm ataerkil toplumlara özgü, delikanlıların 
erkekler arasına katılabilmeleri için gerekli 
inisiyasyon ritlerinde geçmek zorunda ol-
dukları bir aşamadır. O zamana kadar tabi 
oldukları Ana Tanrıçanın yerini Baba Tanrı 
alacaktır. Erkek çocuk o zamana kadar içinde 
yetiştiği kadın topluluğundan erkek toplu-
luğuna geçecek ve kadınlardan gizli tutulan 
eril ilkenin gizemini keşfedecektir. Bunun 
içinse çocuk ergen kimliğinin ölmesi erişkin 
erkek kimliğinin doğması gerekmektedir. Bu 
doğum ruhsal bir doğumdur. Bu açıdan ba-
kıldığında Deli Dumrul’un hikâyesi genç bir 
erkeğin geçmiş kan bağlarına yabancılaşma-
nın da hikâyesidir.

“Dumrul öykünün sonunda canı bağışlana-
na kadar, ölümle kalım arasındaki “kıldan 

ince, kılıçtan keskin” köprü üzerindedir. (bir 
anlamda ölmüştür, zira yaşam kaynakları 
kurumuştur). Tanrı tarafından bağışlanma-
sı, “yeniden doğma”sı anlamını taşır. Do-
layısıyla Dumrul’un öyküsü, eski “doğal” 
yaratılış mitinin de bir revizyonunu içerir. 
Yaratma gücü yerden göğe, yaşam hakkı 
kan bağından inanç dizgesine aktarılmıştır. 
Doğum, Dumrul’un da kabul ettiği “eril’in/ 
tin’in krallığı”na doğuştur. Ancak çaresizli-
ği, yenilgisi, sorumluluk üstlenememesi, edil-
ginliği ve dişil ilke tarafından kurtarılması 
(gerçek mitoloji kahramanlarında olduğu 
gibi tersi değil!) bu doğumun, bir erken do-
ğum olduğuna işaret etmektedir. Sonuç bir 
bağımlılıktan, diğer bir bağımlılığa kaymak-
tır. Dumrul’u sürükleyen de “babacıl tinsel 
anne”dir; zira erken doğanın daha uzun süre 
“kuvözde kalması” gerekecektir”.[8]  

Dumrul’un bu sefer eşi ile olan pazarlığına 
değinmeden önce konuyu tamamlayan şu 
önemli noktaya değinmekte fayda var. Bü-
tün mitlerde görüldüğü gibi bu mitte de de-
taylar tesadüfle ilişkilendirilemeyecek kadar 
şüphe uyandırıcıdır. Dikkat edilirse öykü-
de ismi zikredilen sadece Allah, Dumrul ve 
Azrail’dir. İsim sahibi olmak bir yerde ayrı 
bir birim olmak, kendi özgünlüğünü taşı-
yabilmek, bu hakka ve güce sahip olmakla 
beraber sorumlu olmak demektir. Burada eş, 
Dumrul’un yeni kazandığı niteliklerle, -aile 
reisi ve baba- olmasına zemin oluşturmaktan 
ve bu uğurda kendini feda etmekten çekin-
meyen bir unsurdan başka bir şey değildir. 
Çünkü karısı Dumrul’a “Senden sonra ben 
neylerim?” der. Dumrul’da Tanrıya. “Alırsan 
ikimizin canını birlikte al; korsan ikimizin 
canını birlikte ko!” diye yakarmıştır. Çünkü 
eş, Dumrul’un kan bağını taşımamaktadır. 
Zaten kendi boyundan yani köklerinden ko-
parıldığı içinde “köksüz” kalmıştır. Dolayı-
sıyla doğa anayla bağını gevşetmede, tinsele 
yaklaşmakta daha özgürdür. Fakat her ne ka-
dar köklerinden koparılmış olsa da kadındır 
ve doğanın kendisidir. Varoluş biçimi itiba-
rıyla yaşamın kaynağıdır, doğurgandır, esir-
geyicidir. Özverisiyle de Dumrul’a tinsellik 
yolunu açmıştır. Azrail eşinin canına almaya 
geldiğinde Dumrul Yüce Allah’a yakarır. Bu 
yakarış hikâyenin özgün metninde şu şekilde 
geçmektedir:

“Azrail hatunun canını almağa geldi, insa-
noğlunun ejderhası eşine kıyamadı. Allah 
Teâlâ’ya burada yalvarmış, görelim nasıl 
yalvarmış:
Der: 
Yücelerden yücesin
Kimse bilmez nicesin
Güzel Tanrı
Çok cahiller seni gökte arar yerde ister
Sen bizzat müminlerin gönlündesin
Daim duran cebbar Tanrı
Ulu yollar üzerine
İmaretler yapayım senin için
Aç görsem donatayım senin için
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Bizden Haberler
Selin Erş

• Saygıdeğer İsmail 
Emre’nin büyük kızı 
Hafize anne 6 Ocak 
2015 tarihinde Hakk'ın 
rahmetine kavuştu. 
Ailesine ve sevenleri-
ne sabırlar diliyoruz.

• Sanatçı Engin Turgut’un kişisel sergisi, 
Ocak ayı boyunca vakıf toplantılarını yaptı-
ğımız Kozyatağı Belediye Meclis Binası’nda 
gerçekleşti. Kendisini tebrik ediyoruz.

• Sevgili dostumuz Şefkat Masrafçı’ya geçir-
diği kaza ve ameliyat nedeniyle geçmiş olsun 
dileklerimizi gönderiyoruz. 

• Sevgili sanatçı dostumuz Özlem Aydın, her 
Cuma ve Cumartesi akşamı Etiler Maria’s 
Restoranda keyifli repertuvarıyla akşam ye-
meklerine renk katıyor. Kendisini dinlemek 
isterseniz 0212 - 352 26 26 numaralı telefon-
dan rezervasyon yaptırabilirsiniz.

• Vakıf katılımcılarımızdan Nimet 
Özata’nın kız kardeşi, dostumuz Nağme 

Özata 26 Ocak 2015 tarihinde vefat 
etmiştir. Tüm ailesine başsağlığı dileriz. 

• Sevgili dostumuz Vatan Özgül ve eşi Sema 
Özgül’ün 4 Aralık 2014 tarihinde bebekleri 
doğdu. Küçük Gizem’e ailesiyle birlikte çok 
sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. 

• Sanatçı dostumuz Işıl Gönen, 12 Şubat -7 
Mart 2015 tarihleri arasında Derinlikler Sa-
nat Galerisi’nde, “Herkes Kendi Kendinde” 
adlı beşinci solo sergisini açtı. Gönen, 2011 
ve 2012 yıllarında ilk iki bölümünü izlemiş 
olduğumuz  “Evvel, Ahir... İçinde” adlı sergi 
üçlemesini bu kez “Herkes Kendi Kendinde” 
diyerek tamamlıyor. 

Işıl Gönen resimlerinde, tarih boyunca tüm 
kadim geleneklerde anlatılan, baba evinden 
ayrılıp çöle çıkan insanın, mitler/arketipler 
aracılığıyla kendini gerçekleştirme ereğine 
yönelişini konu alıyor. Jung’un “temel va-
roluş öyküleri” ve arketiplerin temsilcileri 
olarak tanımladığı mitler, insan ruhunun iç 
kaynaklarının sunduğu görüntüler, yaşantı-
lar, deneyimler, ortak rüyalar ya da Joseph 
Campbell’ın söylediği gibi insandaki ruhani 
potansiyelin metaforlarıdır. Gönen, İbn’ül 
Arabi’nin eseri “Fusûsu’l Hikem” eşliğinde, 
rüyalarının, ortak rüyalar olan mitlerle tema-

sını, Anadolu geleneği ile bağ kurarak izleyi-
cinin keşfine sunuyor. 
 

Gönen’in, üzerlerine kadim metinler ve 
simgeler işlenen, hep orada varmışçasına 
ayakta kalan taş duvarları anımsatan do-
ku-yüzeyleri, zamandan bağımsız, zaman 
üstü olana, mitik zamana gönderme yapıyor. 
Kompozisyonlarında kullandığı sembolik 
anlatım, Jung’un “bilincin, bilinçdışına keşif 
yolculuğu” olarak tanımladığı insanın bi-
reyleşme sürecinin, yol tabelaları, kilometre 
taşlarını işaret ediyor. Sanatçının geçmiş 
sergilerinde izlemeye başlamış olduğumuz 
deneysel malzeme kullanımı, bu sergisinde 
çok daha belirgin. Çimento harcı benzeri 
kumlu karışımlar, tül, keçe, deri, ağaç ve tüy 
gibi malzemeler, resimlerdeki simgesel dili 
kuvvetlendirir  nitelikte.

• Vakıf dostlarımızdan Bülent Gürkan’ın eşi 
Rezzan Gürkan’a geçirdiği rahatsızlık nede-
niyle geçmiş olsun dileriz. 

• Vakıf katılımcılarımızdan Saadettin Demi-
ray’ın eşi Rezzan Demiray’a geçirdiği rahat-
sızlık nedeniyle geçmiş olsun dileriz. 

Alırsan ikimizin canını beraber al
Bırakırsan ikimizin canını beraber bırak
Keremi çok kadir Tanrı 
dedi. Hak Teâlâ’ya Deli Dumrul’un sözü hoş 
geldi. Azrail’e emreyledi: Deli Dumrul’un 
babasının anasının canını al, o iki helalli-
ğe yüz kırk yıl ömür verdim dedi. Azrail de 
babasının anasının derhal canını aldı. Deli 
Dumrul yüz kırk yıl daha eşi ile ömür sür-
dü.”[9]

Güvendiği dağlara kar yağan Dumrul’un gel-
diği son aşamada tam umudunu yitirmişken 
kendisine sunulan iki kademeli bir hediye 
onu hayata bağlar. Hiç bir talebi olmaksızın 
eşinin canını feda etmesi ve devamında Yüce 
Allah’ın canları bağışlaması. Dumrul eşiyle 

birlikte ya var olacaktır ya da yok olacaktır; 
başka bir seçenek görememiştir. Ancak tam 
bir burnunu sürtme ve haddini bilme hikâyesi 
olan bu mit gerçeğe itaat ve uyum sürecine  
işaret ederek, yeni bir dönemin başlangıcını 
da içerir. Dumrul artık sonuçlarını düşün-
meden davranamayacak ve şartsız esirgenip 
beslenmeyecektir. Önceden hayatın mer-
kezi olan genç adam artık yaşamın pek de 
vazgeçilemez olmayan herhangi bir parçası 
olmuştur. Fakat daha öncede değindiğimiz 
gibi  gelinen noktada bir mucize olmuştur ve 
Dumrul’un canı bağışlanmıştır. Kendisi gö-
ğün inayetine mazhar olmuştur.

evrengul1@gmail.com
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* kadimsoylenceler.org sitesinden alınmıştır.

• Sevgili Dostumuz Işık Aksoy 22 
Ocak 2015 tarihinde babası Rıfkı 

Aksoy’u kaybetmiştir. Kendisine ve 
tüm ailesine başsağlığı dileriz. 

• Vakıf katılımcılarımızdan Ersoy 
İbişler’in babası Müjdat İbişler 4 

Şubat 2015 tarihinde vefat etti. Tüm 
ailesine başsağlığı dileriz. 
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• Fizik profesörü Sayın Çetin Ertek, Şubat 
ayında vakfımızda Türkiye’deki enerji po-
litikaları hakkında ilginç bir sunum gerçek-
leştirdi. Çetin Ertek, İstanbul Üniversitesi 
Fizik ve Matematik Fakülteleri’nden mezun 
olup Londra Üniversitesi’nde master yaptı. 
Ardından Belçika, Belgo-Nükleer firmasında 
çalıştıktan sonra, Çekmece Nükleer Araştır-
ma Merkezi’nde deneysel reaktör fiziği araş-
tırmacılığı, 1970’te ABD, Chicago’da Notre 
Dame Üniversitesi’nde öğretim görevliliği, 
IAEA’da araştırma ve müfettişlik yaptı. Ken-
disine teşekkür ediyoruz. 

• Vakıf dostlarımızdan Hikmet Kerim Su-
cu’nun kızı Gizem Sucu, 12-19 Nisan 2015 
tarihleri arasında Venedik’te Kudsi Ergüner 
direktörlüğünde düzenlenen “Osmanlı’da 
Yahudi Musikisi” seminerine Biruni Vakfı 
aracılığıyla burslu olarak davet edilmişdi. 
İTÜ Devlet Konservatuarı’nda ud öğrencisi 
olan ve müzikoloji okuyan Gizem Sucu’yu 
tebrik ederiz.

• Sayın Metin Bobaroğlu, 
Mehmet Bobaroğlu ve 
Aynur Bobaraoğlu’nun 
ablaları, Hülya Saraçoğlu 
dostumuzun annesi Melahat 
Saracoğlu 19 Mart 2015 
tarihinde vefat etmiştir. 
Tüm Bobaroğlu ailesine baş 
sağlığı dileriz.

• Vakıf bülten ekibimizden sevgili dostumuz 
Ayşe Doğu’nun babası Orhan Doğu’nun 
karikatür sergisi 4 Nisan 2015 tarihinde Ka-
rikatür ve Mizah Merkezi’nde ziyarete açıl-
dı. Karikatür çizmeye ortaokulda başlayan 
Doğu,  1953 yılında Yunus Nadi armağanı 
karikatür birincisi oldu. 1980’de Doğayı Ko-
ruma Derneği’nin ödülünü aldı. 1990’da Ka-
rikatürcüler Derneği başkanlığını yaptı. 
Son yıllarda ulusal ya da uluslararası birçok 
karikatür yarışmasının seçiciler kurulunda 
bulundu. 

• Vakıf katılımcılarımızdan B’nin hazırladığı 
ve farklı bilgilerle zenginleştirdiği kişisel 

bloğuna http://bbiledegil.blogspot.com.
tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Araştırmacı gazeteci dostumuz 
Ayşe Acar, 15 Nisan 2015 tarihinde 
12:30’da “Gelin Tanış Olalım” belge-
seli bağlamında “barış”ın konuşulacağı 
bir oturumda Süleyman Şah 
Üniversitesi’nde bir konuşma yaptı. 

• Sevgili dostumuz Celal Eldeniz, 16 
Nisan 2015 tarihinde  Süleyman Şah Üniver-
sitesi’nde bir konuşma yaptı. 

• Sanatçı dostumuz Celil Refik Kaya, 18 
Nisan 2015 tarihinde Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde bir konser verdi. Kendisini teb-
rik ediyoruz. 

Deli Damla

Sevgili sanatçı dostumuz Deniz Tipigil’den harika bir haberimiz var! Sabırsızlıkla 
beklediğimiz ve takip ettiğimiz albüm hazırlıklarını sonunda tamamladı ve ilk albümü 
20 Nisan’dan itibaren müzik marketlerde yerini aldı. 

Rock’ın asiliğini ve R&B’nin nüktedanlığını kendi dilinde buluşturan bir ozanın, De-
niz’in ilk albümü Deli Damla’nın yapımı Weplay’e, prodüksiyonu da Deniz Tipigil, 
Barış Kıratlı, Hakan Caneroğlu ve Selim Bayındır’a ait. NuSoul/ R&B / Funk baş-
lıkları altında raflarda ve dijital mecralarda yerini alacak olan albümdeki 8 parçanın 
beste, söz ve vokalleri yine Deniz Tipigil’e ait. Düzenlemelerin tümünde Barış Kıratlı 
ve Hakan Caneroğlu’nun emekleri var. Mixing’lerini Hakan Caneroğlu, Mert Medeni, 
Serkan Alkan ve Sertaç Tunguç’un, mastering’ini ise Serkan Alkan’ın yaptığı albümün 
fotoğraflarını da Can Arıkal çekti. Deniz’in cep telefonuyla çektiği fotoğraflar da al-
bümde yer alan parçaların künyelerinde kullanıldı. 

Albümün ilk damlası 27 Nisan Pazartesi günü Kadıköy Sahne’ye Saat: 22:00’de düş-
tü. Deli Damla’mızı kutlar, doya doya yağmasını, bizleri de bolca ıslatmasını dileriz.
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