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Sanat Bilimi Üzerine
Metin Bobaroğlu

Bu yazı, 3 Ağustos 2015 tarihinde yapılan sohbetten 
alıntılanarak derlenmiştir.

Genellikle Immanuel Kant’a kadar –gerçi antik dönemde Aristote-
les’te de vardır ama– ağırlıklı olarak sanat; hep muhayyile, hayal 
gücünün ürünü olarak aklı devre dışı bırakan ve hayranlık uyandıran 
bir süreç gibi anlatılmış, nitekim literatürde de böyle yansıtılmış-
tır. Ama Kant’tan sonra, özellikle Hegel’de –onun Kant’a yaptığı 
eleştiri ile birlikte–, “Hayır, sanat yalnızca bizim hayal gücümüzün 
bir ürünü değildir,” der. Hayal gücü, dış dünya nesnelerinden gelen 
verileri alıp onları işleyip sinematografik bir biçimde –rüya gibi– 
çeşitlendirerek birtakım ürünler ortaya koyabilir ama aynı zamanda 
biz aklımızla bu sanat ürünleri hakkında yargıda bulunuruz. Yani 
şu by-pass olan akıl devreye girer. O zaman sanat sadece bir hayal 
ürünü değil, sadece duyusal bir bilme veya dış dünyadan topladıkla-
rını bir tasarımda, bir betimlemede, tasvirde buluşturma değil, aynı 
zamanda onun üzerine entelektüel bir yargıyı da getirir. Entelektüel 
yargı geldiği zaman da ortaya değerlendirme çıkar. O sanat nesnesi 
veya ürünü veya metodları üzerine düşünmelerimiz ortaya çıkar. 

Aristoteles, Descartes’a kadar egemenliğini felsefede sürdürmüş 
bir mantıkçıdır. Descartes’taki zaman değişimi, zaman algısını la-
boratuvara yansıtması, buna bağlı olarak bilimin bir anlamda doğu-
şu veya bilimsel metodolojinin doğuşu, Aristoteles’in mantığını; eş 
zamanlılık –şimdi ve buradalık– üzerinden oluşturduğu formülas-
yonunu sarstı. Biraz bunu anımsayalım. Neydi Aristoteles’in man-
tıksal syllogism’i?* “Zaman şimdi - mekân burada” olmak kaydı ile 
rasyonel karşılaştırmalar… Bir nevi terazi gibi düşünelim. Terazinin 
her iki kefesine de bir şey koyarak tartım yapmak gibi mantıksal bir 
karşılaştırmadır. Aristoteles katı cisim tözselliği üzerine düşüncesini 
vurguladığı için onun mantıksallığı bir ontolojidir artık, varlık bi-
limsellik içerir ve giderek de fiziğe yaklaşır çünkü katı cisim üze-
rinden düşünme bizi fizik dünyasına götürür. Fakat sorun nerede?

Devamı 2. sayfada

* syllogism: tasım, kıyas.
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Uzun zaman, Descartes’a kadar farkına va-
rılmamış sorun; eşzamanlılık aynı zaman-
da zaman-üstülük gibidir. Şöyle ki; “şimdi 
ve burada”nın enstantane olarak tespitinin 
mantıksal çıkarımları bize bir süreci vermez. 
Geçmiş, şimdi ve geleceği vermez. Sadece 
şu anın fotoğrafını verir. Bu bakımdan değiş-
mezlik ilke olur. Uzayda yer kaplayan her-
hangi bir cismin kendine olan özdeşliği yani 
töz, “şimdi ve burada” ile belirlenimli olarak 
zaman aşımsız ve devinimsiz bir biçimde 
kendine özdeştir. Bu zaman ve mekân tartımı 
karşılaştırmalı bir kıyas oluştursa da Descar-
tes bunu sebep ve sonuç bağlamına taşıyarak 
zaman aşımlı bir mantık geliştirmiştir. Eğer 
Aristoteles’e eşzamanlı mantık kullanıyor 
dersek, Descartes’a da zaman aşımlı mantık 
kullanıyor, deriz. Descartes diyor ki: “Be-
lirli sebepler belirli koşullar altında belirli 
sonuçlar doğurur, determine olur, belirlenim 
olur.” Bu belirlenimde görüldüğü gibi sebep-
ler geçmişte kalır, koşullar şimdiyi gösterir 
ve sonuçlar da gelecekte, gelecek zamanda-
dır. Bu da zaman aşımlıdır. 

Eğer bir çizimle gösterilecek olsaydı; Aris-
toteles’in mantığını enine bir çizgi ile göste-
recek olursak şöyle anlatabiliriz: Bir kâğıdın 
üzerinde bir cetvelle enine bir çizgi ve iki tane 
uç “a” ve “b” koyalım. Ortasına da c koyarsak, 
bu bir tartım, bir terazi gibi görünür. Ve neti-
cede “şimdi ve burada”nın mantığının enine 
oluşunu, zamanda enine oluşunu simgeler ise 
Descartes’ınki de tam bunun üzerine gelecek 
boyuna bir çizgi ile gösterilebilir, geçmişten 
geleceğe doğru akan bir zaman... Bir tanesi 
statik bir zaman anlayışı; aynı zamanda da 
mekânı statik kabul ediyor ve cismin de kendi 
tözsel birliğinin özdeşliğini mantığına temel 
koyuyor, “çelişmezlik ilkesi” diye bize bunu 
bildiriyor. Öyle ki bu bir nesneye “a” dersek, 
bu “a” olan nesne, uzayda kendi yerini kaplar 
ve onun yerini başka hiçbir nesne kaplaya-
maz. Bu açıdan da o unique’tir, biriciktir. O 
“b” nesnesi de aynı onun gibidir. Uzayda bir 
yer kaplar, kendine özdeştir ve onun kapla-
dığını bir başka nesne kaplayamaz. Ama “a”, 
“b” olamaz; “b” de “a” olamaz. Birbirlerinin 
dışındadırlar ve bu varoluşları sonsuzdur. Bu 
nedenle Aristotelesçi düşünceye göre evren 
ezeli ve ebedidir. Yaratılmamıştır, sonu da 
yoktur; her var olan, hep öyle var olacaktır. 
Ama buradaki varolmanın sonsuzluğu gibi 
değil, varolmanın şimdi ve burada oluşunun 
ebediliği olarak algılanabilir. Descartes ise 
bu mantığı bir metodolojiye oturtup, analiz 
ve sentezlerle de destekleyerek zaman aşımlı 
hale getirdiğinde, bu kez bilim yapma ola-
naklılığı doğdu. Bunun anlamı şu: Aristote-
les’e göre gözlem yapabiliriz. 

Çeşitli zamanlarda bir nesne üzerinde sabah-
leyin, öğleden sonra, bir ay sonra, bir kış-
yaz örneğin, algı tekrarımızı biriktirdiğimizi 
düşünelim, buna gözlem diyoruz. O zaman 
Aristotelesçi bilime göre gözlem, pasiftir. 
Aristotelesçi katı cisim mantığı üzerinden 
anlattığımız bu pasif özne, Descartes’ta ak-

tif hale gelir. Descartes nesneleri değiştirerek 
gözlemler (Yine gözlem, çünkü sonuçta bi-
lim yapacağız). Bu gözlemin belli pratik doğ-
rulama ve yanlışlama metodlarına uygulan-
ması, sonrasında teorik bir öbeğe sunulmak 
üzere ölçümlendirilmesi ve o teorik öbek 
içinde de anlamlı kılınması bilim dediğimiz 
metodu bize kısaca verir.

Descartes’ta biz bunu laboratuvara sokarız 
yani nesneyi değiştiririz. Nesnenin değişim-
lerindeki algı tekrarlarının ölçüye, matema-
tik ve geometrik ölçütlere vurularak teorik 
öbek altına alınması: 1; zaman ve mekân 
aşımlılığı, 2; nesneyi etkileme/değiştirme 
sonucundaki değerlendirmeler Aristoteles’i 
geliştirmiş olur. Immanuel Kant da bu man-
tık algısını aklın kendisi olarak değerlendirip 
aklın olanaklılıklarını ve ne yapıp yapamaya-
cağının tespitini yaparken, aklın kategorileri 
ile tözsel birliğini anlatırken –bu sefer zaman 
üstü olarak–, Aristoteles’in şimdi ve burada 
zamanından ve Descartes’in zamanaşımlı 
zamanından farklı olarak, zaman üstü yani 
transandantal akıl/aşkın akıl betimlemesi 
yapar. Yani “Aklın kategorileri evrenseldir. 
Onlar her zamanda ve her mekânda tümeller 
olarak egemendir,” görüşünü getirir.

İşte bu üç önemli mantıkçıdan sonra bir baş-
ka mantıkçı, Hegel diyalektik mantığıyla –
diyalektik yöntem de diyoruz– gelir. Hegel 
özellikle Kant’ı en gelişmiş filozof olarak 
muhatap alır. Hakikaten geleneksel anlam-
da, Aristotelesçi geleneğin içinde filozofların 
doruğu Immanuel Kant’tır. Madem felsefe 
aklın işidir, o da aklın en görkemli anlatımını 
yapmış bir filozoftur. Hegel ona bir eleştiri-
de bulunur, der ki; “Bu akıl, zaman üstü bir 
akıl olarak hep tümellerde, hep soyutta ka-
lır. Gerçekliği bize gösteremez. Dolayısıyla 
onun belirlediği her ne ise, bilim, sanat, fel-
sefe; yaşam gerçekliğinden kopuk bir soyut 
belirlenim olarak kalır. Akılsal bir çıkarım 
olarak kalır –istidlal deriz, çıkarsama veya 
akıl yürütme de denir, gidimli akıl da denir–, 
bu şekilde kalır ve diğer her şeyi bunun altına 
getirmekten ve var olan olay ve olguları bu 
aklın altında anlatım çabasından başka bir 
tespit yapamayız,” der. O zaman ne yapma-
lıyız? Der ki: “Bu tümellerin sabit nesneler-
de, şimdi ve burada gibi zaman ve mekânın 
tespiti yani sabitlenmesi ile ortaya çıkan bu 
problem, tarih sahnesinde, gerçek ile tümel-
lerin açıklanabilmesi yani olguların var olup 
ortadan kalkması yoluyla doğrudan doğruya 
nesnel gerçeklikte gözlemlenmesi gerekir.” O 
halde, zamanlar, olgular olarak ortadan kaldı-
rılarak var olurlar. Yani bir zaman soyutlama-
sı değil, bir olgunun ortadan kalkması zamanı 
belirler; bir olgu ortaya çıkar ve ortadan kalk-
tığında zaman oluşur. Zaman olgudan doğar, 
hatta bu giderek, Albert Einstein’da kütlesini 
de içine alır. Sadece olguyu dışsal bir meto-
dolojik bir olgu olarak değil, kütlenin kendi 
devimleri de zamanı belirleyen bir gerçeklik 
olarak ortaya çıkar. Hegel’den sonra Einste-
in’ı anlamak daha kolaydır. 

Şimdi olgu ortadan kalktığı zaman gerçeklik 
olarak dönüşmüş olur. Ya da şöyle diyelim: 
“Olgu dönüştüğü zaman gerçeklik kazanır, 
yoksa süreç içten içe yürümektedir,” der He-
gel. Olgu ortadan kalktığı zaman tarihe mal 
olur ve o zaman bilinebilir. Bir gerçekliğin 
bilinebilmesi onun ortadan kalkmasına bağ-
lıdır, tarihe mâl olmasına bağlıdır. Halen ol-
makta ise, o daha kendi üzerine dönmediği, 
kendini dönüştürüp başka bir düzeye geçme-
diği için bilinemez, içinde oluruz. Hani şu 
ünlü “balıklar derya içinde, deryadan biha-
ber,” sözü gibidir. Olgular ise olayların yasa-
lara uygun betimlemeleridir, kısaca.

Hegel düşüncenin, aklın edimlerinin, bilinç-
li yapıp etmelerinin yani tarih sahnesinde 
gözlemlenmesinin bir ontoloji olduğunu ve 
ontolojinin tarihsel olduğunu söyler. Hâlbu-
ki ondan önce ontoloji sadece physis (doğa) 
idi. Doğa tözdür, doğa tarih dışı olduğu için 
gerçektir, hatta tarihe sahnedir deniyordu 
ki, Aritoteles’in de savunusu budur. Doğa 
filozoflarının hepsi böyledir. Ontoloji doğa-
nın bilimidir, tarih de bir saçmalıktır yani 
dedikodudan ibarettir, işte Heredot’un hikâ-
yelerinden ibarettir diye bilinirdi. Ama He-
gel,“Hayır, tam aksine tarih tinin tezahürü-
dür. Tinden kasıt insan bilinci, düşünce de 
tinin tözüdür. Özgürlüğe doğru gelinen insan 
edimlerinin dış dünyadaki nesnelere bürüne-
rek ve onları dönüştürerek göründüğü sahne 
tarihtir ve tek gerçeklik belki de tarihtir. Çün-
kü doğa da insan eylemlerinin yoluyla tarih 
sahnesinde gerçeklik kazanır. Doğa doğa 
olarak doğar, ding an sich (kendinde şey), 
doğa ancak insan eylemlerinden anlam kaza-
nır. İnsan duyusallığı, algısı, gözlemi, eylemi 
olmaksızın doğa belirsiz bir konumda kalır,” 
der. Giderek burada tarih, tinsellik açısından 
sadece önem kazanmaz, gerçeklik için belirli 
bir varlık kazanır, ontoloji kazanır.

Bu bakımdan insan düşüncesinin ve bilinci-
nin dış dünyaya doğru anlam verici, dış dün-
ya nesnelerine biçim verici ifade kazandırıcı 
bu süreçler, Hegel’e göre bizim kültürümüzü, 
insanlık kültürünü oluşturan her ne var ise, 
hepsini içerir. Tinsellik olarak sadece sanat 
değil, bilim, felsefe, din hepsi birlikte tinin 
ürünleridir yani bunlar düşüncenin biçim-
leridir. İnsan kendini bu yollarla ifade eder. 
İfadelerin biçim farklarından dolayı birine 
sanat, birine bilim, birine felsefe diyebiliriz. 
Kaynakları aynıdır ve tindir. “Herşey tinden 
doğar ve yeniden tinden doğar,” der Hegel. 
Ve bir başka tanımı daha sonraki filozoflarca 
da benimsenmiştir: “İnsan ancak kendi ya-
pıp etmelerini bilebilir. Kendi yaptığını bile-
bilir.” Hatta bazı filozoflar çok ileri gitmiştir: 
“Biz doğayı Kant’ın dediği gibi, ding an sich 
–kendinde şey–, doğayı bilemeyiz çünkü onu 
biz yapmadık. Biz sadece onun fenomenleri/
dış görünüşleri hakkında duyularımıza yan-
sıdığı biçimde birbirlerine olan sebep-sonuç 
ilişkileri içindeki ilişkilerini bilebiliriz ve 
bilimimiz de bundan ibarettir. Yoksa biz ken-
dinde şeyin özünü bilemeyiz,” derler.
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Hegel’in bu söyleme, kendinden önceki filo-
zoflara yaptığı bir eleştiri var. Der ki: “Nasıl 
ki insan edimlerinin dışa vurduğu nesnel va-
roluşlar, özünde insan düşüncesini barındırı-
yor ise bütün var oluş nesneleri de özlerini 
ifade olarak, edimler olarak dışarıya vurup 
göstermek zorundadırlar, o halde fenomen-
ler, görünüşler özlerini dışa vurmak zorun-
dadırlar.” Yani insan aklının karşısında bili-
nemeden hiçbir var oluş kalamaz. Fenomen 
kavramı önemli bir kavram. Felsefe yaparken 
bunlara biraz kavramsal olarak yaklaşmak 
gereklidir. Kant’taki fenomen, görünüşler… 
Bu görünüşlerden ne anlayalım? Örneğin bir 
insanı ele alalım. Herhangi bir birey olarak 
bir insanı tanımamız için onun karakteristik-
lerine yöneliriz. Örneğin bir ev hanımıdır, 
evini temizlemektedir, eşlik yapmaktadır 
ama aynı zamanda annedir, aynı zamanda 
belki de çalıştığı yerde işçidir, misal sanatla 
uğraşıyordur, o sırada sanatçıdır. Bütün bu 
karakteristikler onun iç edimlerinden çıkan 
onun arkasında niyetlerini, hedeflerini de işin 
içine katarak, duygulanımlarını da ele alırsak 
tüm bunlara fenomenler diyebiliriz. 

Bu fenomenlerden başka bu şahsın özüne 
dair ne bilebiliriz? Kendisi hakkında düşün-
celer ifade etti ise o ifadeler de fenomendir. 
Dışlaşmış görünüşlerdir. Düşünsel görünüş-
ler, dilsel görünüşler, jest ve mimikte görü-
nüşler, edimlerinde, eylemlerinde, ürünle-
rindeki görünüşler ve bütün bu görünüşleri 
topladığında da o birey etmez, bunları tevhid 
edemeyiz. Görünüşleri tevhid edemeyiz ama 
görünüşleri de birbirine indirgeyemeyiz. O 
aynı zamanda evlâttır, aynı zamanda annedir, 
anneliği evlâtlığa indirgenemez. İşte bütün 
bu görünüşler, fenomenler onun bir nevi keli-
meleri gibidirler. Ama tümceyi kurabilmek o 
kelimelere anlam verici, o insanın asıl niyeti-
ni, bütün bu yapıp etmelerdeki gayesini, öze 
oturttuğumuz zaman bütün bu fenomenler/
görünüşler birliğe gelirler ve anlam kazanır-
lar. Hegel’in dediğine göre öz, anlam, niyet 
hiç kuşkusuz tüm edimlerle açığa çıkar, gizli 
kalamaz. Doğanın da tabiatı böyledir, insanın 
da tabiatı böyledir diye bunu bize birleştirici 
olarak anlatır. Böyle bir ontoloji kurar yani 
tarih gerçeklik kazanır. “Tarih sahnesinde in-
san edimleri bir süreç olarak, birbirini peş-
leyen gelişmeler olarak ortaya çıkar. Dola-
yısıyla tarih burada varoluşsal belirlenimler 
olarak zorunlu aşamalar biçiminde dışlaşır-
lar. Bu zorunluluğun bilgisi bilimdir, dolayı-
sıyla tinin bilimi yapılabilir,” der. Bu büyük 
bir sav. Çünkü bir şeyde zorunluluk varsa, 
özgürlük olmaz. Zorunluluk özgürlüğün ya-
dsınmasıdır. Tin özgürlüğe iyedir, diyor. Tin 
özgürlüğe iye ise –olumsal değil, keyfi değil 
ama zorunlu–, nasıl özgür olabilir?

İşte Hegel’in anlaşılması zor diye ileri sürü-
len vadettiği bu çelişkidir, yani hem zorunlu 
hem özgürlük, bir arada nasıl olabilir? Dış 
dünyaya baktığımızda, doğa olarak belirle-
diğimizde onu zorunluluk olarak kavradığı-
mız için, yasalı kavradığımız için güvenilir 

buluruz. Doğa güvenilir bir alandır yani be-
lirli koşullarda, belirli sebepler, belirli sonuç-
lar doğuruyorsa yani determine oluyorsa bu 
bize güven verir. Yani 1 atmosfer basıncında 
suyun 100 derecede kaynayacağını artık biz 
biliriz, gidip bir daha kuşkuyla doğaya bak-
mayız bu konuda. Dersimizde de anlatırız, 
işte cıvanın tüpteki yükseleceği barometrele-
ri de biliriz, yazılmış, çizilmiştir, bin defa gi-
dip deneyelim, doğa güvenilirdir, doğa yalan 
söylemez. Buna da fizik bilimi deriz. Ama tin 
bilimleri için bunu nasıl söyleyebiliriz? Na-
sıl bu kadar güvenilir olabilir? Orada yalan 
dolan falan olmuyor mu? Tam da onun alanı. 
İşte, Hegel burada özgürlüğe zorunlu olmayı 
da bir zorunluluk olarak kabul ediyor. İnsan 
özgürlüğe mahkûmdur. Özgürlüğe mahkûm 
olmak, zorunlu olmak tinin tözüdür ve tinin 
gayesi olarak ereğinde durur. Ve istese de 
istemese de insan buna doğru devinir. Bunu 
söylediği için der ki, hem doğanın hem tinin 
bilimi yapılabilir. Bilimi yapılabilir, bu ba-
kımdan sanat da tinsel bir ifade olduğu için, 
sanatın da bilimi yapılabilir.
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Tembellik Hakkı
Paul Lafargue

Yayınevi: Totem Yayıncılık 
88 sayfa

“Paul Lafargue, 
burjuvazinin iktidar 
olmasıyla birlikte, 
insanlığın kendini 
kaptırdığı ‘ilerleme’ 
çılgınlığıyla dalgasını 
geçiyor. Kitabı, yer yer bir 
kara mizah başyapıtı olarak 
da okumak mümkün.” 
Nokta 
 
“Lafargue, denemelerinde 
kapitalist düzeni kıyasıya 
eleştiriyor, insanların 
tembellik hakkını savunuyor.” 
Cumhuriyet 
 
“Yaşamlarının tamamını çalışarak geçiren 
insanların, bu çalışmalarının ne kadarı 
kendileri için? Çok azı olduğuna göre, 
‘Yaşasın Tembellik!’” 
Tempo 
 
“Belki de bu kitap tanıtımını, sabah 
tıklım tıklım bir otobüste işinize 
giderken; önünüze yığılmış evrakların 
arasında, kapıyı gözleyerek; öğle 
paydosunda yemekten arta kalan on 
dakikada ya da evinizde, bir yandan 
işlerinizi düşünürken okuyorsunuz. Bu 
kitabın yazarı artık böyle yaşamanızı 
istemiyor.” 
Güneş 
 

“Lafargue, işçi ve işçi sınıfı devrimcisi 
olmanın, acı ve çile çekmekle eş 
anlamlı olmadığının üzerinde duruyor. 
Bunu yaparken de, zorlama ve zevkin 
ahlaksızlaştırdığı, katıksız bir tembellik 
içine gömülen burjuvaziden ve yaratılan 

sahte gereksinimlerden nefret 
ediyor. Tembelliğin erdemlerini 
savunan bu sesin, zaman zaman 
Lafargue’ın sert eleştirilerine 
maruz kalan işçiler ve aydınlar 
arasında yankısını bulması 
dileğiyle...” 
2000 
 
“Günümüz çevrecilerinin şimdi 
fark ettiği gerçeği, çok önceden 
söylemişti Lafargue.” 
Sosyal Demokrat 
 
“Komünist Manifesto”dan sonra, 

dünya dillerine en çok çevrilen sosyalizm 
klasiği. İçinde çalışma aşkı duyanlara lanet!

Yaratma Cesareti
Rollo May

Yayınevi: Metis 
Yayıncılık / Tarih 
Toplum Felsefe Dizisi
144 sayfa

Yaratma Cesareti, 
Amerikan psikolojisi 
ve varoluşçu 
psikoterapinin 
önde gelen ismi 
Rollo May’in en 

temel yapıtlarından biri. May, psikoloji, 
psikoterapi, felsefe ve sanatla yakın 
ilişkisinden ötürü yaratıcılık konusunu ilginç 
bir perspektiften inceliyor. Tüm varoluşçular 
gibi o da kaygı olgusuna büyük önem 
vererek, değişimin kaygının içine gömülerek 
varılacak bir yaratıcılık düzeyinde 
gerçekleşeceğini vurguluyor. 

Geçiş dönemi psikolojisinin tüm 
olumsuzluğunu, yaratıcılığın zorunluluğu 
adına kutlayan May, “yeni olan”ın her 
yerde fışkırdığı bir dünyada, insanın 
bilinçdışı kaynaklara güvenmesi gerektiğini 
savunuyor. Bunun için de yeni bir cesaret 
biçiminin bireyde yaratılmasına önemli 
katkılarda bulunuyor. Bu kitabın, kişiye 
kendi kaynaklarından yararlanmakta 
ve günümüzdeki ahlâksal çözülmenin 
çöküntüsü altında kalmadan yeni bir yaşam 
kurmakta düşünsel destek sağlayacağına 
inanıyoruz. (Arka Kapak)

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu

Yazılarınızı Bekliyoruz!
Yabancılaşma kavramını; “insansal ürünlerin insanı boyunduruğu altına alma, 
karşıt güçler durumuna gelmeleri ve bunun sonucu olarak da insanı insan olmayana 
dönüştürmeleri süreci” olarak tanımlayan Karl Marx’ın bu tanımını, bizler günlük 
dilimizde “el”imize “yabancı” anlamını da yükleyerek yaşamımıza aktarıyoruz, belki 
de farkında olmadan... Bu, kendi ellerimizle yaptıklarımızın, yönelişimizin karşıtlığına 
dönüşme sürecini, hem kendi tarihselliğinde hem de kendi bilinçlerimizde izleyip, 
gördüklerimizi felsefenin arı duru anlatımı ile yine kendi bilinçlerimize taşımak 
istiyoruz. “Yabancılaşma” ana başlığı ile bu süreci şekillendiren alt kavramların da 
ışığında Ekim 2015 sayımızı aydınlatacak tematik bülten çalışmamız için sizin de 
katkılarınızı bekliyoruz. 

Değerli çalışmalarınızı 1 Eylül 2015 tarihine kadar 
bulten@anadoluaydinlanma.org  adresine göndermeyi unutmayın.

Bülten Künye
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Öykücü
İzzet Erş

Hızır’la Musa’nın efsanevi öyküsü, Kuran-ı 
Kerim’in en önemli deneyimlerinden birini 
sunar [1]. Öykü, özet olarak aklın temsilcisi 
konumundaki Musa’nın, hakikati temsil eden 
Hızır karakteri karşısındaki durumunu anla-
tır. Musa, aklın ve toplum düzeninin mimarı 
ve bu yapı içinde adaletin gereğini sorgula-
yan moral bir karakterdir. Hızır ise olguların 
ardında, çoğu zaman akıl ile kavranılamayan 
hakikatleri bilen irfan sahibi bir zâtı temsil 
eder. Musa, bu yolculukta tanık olduğu şey-
ler karşısında Hızır’ın duruşunu ve eylem-
lerini eleştirir. Yine de Hızır’ın tutumu onu 
heyecanlandırır ve bulunduğu mertebenin 
idrakine erebilmek adına itiraz ve şikâyet et-
mekten sakınır.

Öyküde yer alan bu karakterlerin, sınırları net 
bir şekilde çizilen belirli olguları ve bu ol-
guları anlamlandıran, deneyimleyen şuurları 
gösterdiği açıktır. Yani Musa ve Hızır yalnız-
ca mitsel birer kişiyi değil, ama o kişilikler 
altında toplanan tüm karakterleri, toplumları 
ve olguları da içerir. Yine de gözden kaçan 
üçüncü bir kişi daha vardır, o da bu karşılaş-
mayı aktaran öykücüdür. Ve şüphesiz, her iki 

[1]  Kur’an-ı Kerîm, Kehf Sûresi 18/65-82 “... (Orada) 
Kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan 
bir rahmet vermiştik ve ona katımızdan bir ilim (ilm-i 
Ledün) öğretmiştik. Musa ona: “Sana öğretilenden, bana 
da bir bilgi öğretmen için sana tabi olabilir miyim?” 
dedi. (O da): “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla 
sabredemezsin. Kavrayamadığın bir şeye nasıl sabre-
debilirsin?” (Musa): “İnşallah, dedi, beni sabredici bu-
lursun, senin emrine karşı gelmem.” (O kul): “O halde, 
dedi, eğer bana tabi olursan ben sana anlatıncaya kadar 
hiçbir şey hakkında bana soru sorma.” Bunun üzerine 
yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman gemiyi de-
liverdi. (Musa): “Halkını boğmak için mi gemiyi deldin? 
Gerçekten sen çok tehlikeli bir iş yaptın!” dedi. (O kul): 
“Sen benimle beraber bulunmağa dayanamazsın deme-
dim mi?” dedi. (Musa): “Unuttuğum şeyden ötürü beni 
kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma.” 
dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir oğlana rastladılar. (O 
kul) hemen onu öldürdü. (Musa): “Bir can karşılığı ol-
madan temiz bir cana kıydın ha? Doğrusu sen, çirkin bir 
iş yaptın!” dedi. (O kul): “Ben sana, sen benimle bera-
ber bulunmağa dayanamazsın, dememiş miydim? dedi. 
(Musa) dedi ki: “Eğer bundan sonra (bir daha) sana bir 
şey sorarsam, artık bana arkadaş olma. (O zaman) benim 
tarafımdan sana özür ulaşmıştır (artık benden ayrılmakta 
mazur sayılırsın). Yine yürüdüler. Nihayet bir kent hal-
kına varıp onlardan yemek istediler (kent halkı) onları 
konuklamaktan kaçındılar. Derken orada yıkılmağa yüz 
tutan bir duvar buldular; hemen onu doğrulttu. (Musa): 
“İsteseydin buna karşılık bir ücret alırdın,” dedi. İşte, 
dedi bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana 
sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim.
O gemi, denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yap-
mak istedim, çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla 
alan bir kral (melikun) vardı. Oğlana gelince: Onun 
anası babası mü’min insanlardı. Bunun, onlara azgınlık 
ve küfür sarmasından korktuk. İstedik ki Rableri onun 
yerine onlara ondan daha temiz, daha merhametli birini 
versin. Duvar ise şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında 
onlara ait bir hazine vardı. Babaları da iyi bir kimse idi. 
Rabbin istedi ki onlar (büyüyüp) güçlü çağlarına ersin-
ler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkar-
sınlar. Bunları, ben kendiliğimden yapmadım. İşte senin 
sabredemediğin şeylerin içyüzü budur.

karakteri de anlayan ve öyküsü içinde tam da 
olması gerektiği biçimiyle kişileştiren öykü-
cü, bu karakterlerin her ikisine de sahip olup, 
onlarda içerilmeyen, hatta nübüvvetlerine 
aşkın bir makamda durarak bu öyküyü anlat-
maktadır.

Öyküde Musa toplumu, Hızır ise bireyi tem-
sil eder [2]. Her ne kadar toplumu oluşturan, 
bireylerse de, bu öyküde Hızır toplumun üze-
rinde bir bireyselliği temsil etmektedir. Musa 
aklın yolunu takip eder ve Hızır’ın eylemle-
rini yasa karşısında olumsuz görür. Ve görü-
şünde haklıdır. Zira Hızır kalpleri bilendir. 
Ancak yasa kalbe göre değil, tahakkuk eden 
fiillere göre hükmeder. Bu nedenle Musa’nın 
itirazı onu bir toplum kurmaya ve adalet ilke-
sine göre yaşamaya götürür. Hızır’ın bilgisi 
toplumsal değil, ama irfânidir. Musa’yı aklı-
nı kullanabilen herkes bilir, Hızır’ı ise ancak 
Hızır anlar.

Öykücü her ne kadar Hızır’ın hikmetini Mu-
sa’nın aklına üstün tutan bir dil kullansa da 
her ikisinin de mertebesinde hak olduğunu 
bilir. Bu karşıtlığı koymasının nedeni huku-
kun salt aklı temel aldığında yanılgıya düşe-
bildiğini, ama akl-ı hikmetin ve ilâhi adaletin 
kalbî bir mahiyeti de olduğunu ifşa içindir. 
Yine de şüphesiz en emin ve beşeriyete em-

[2]  Ehl-i Kitap bilir ki ferdiyet İsa sûretinde tezahür 
eder. Bu kula Kur’an’da adı geçmesine karşın İsa 
değil, ama bir kul denilmesinin sebebi yolculuğun 
sahip olduğu gizil bir mânâdan dolayıdır. Musa, 
yolculuğunda rehberinin kim olduğunu bilmediğinden o 
isimsiz bir kuldur. Ve ihtimal dâhilindedir ki bu kul, her 
ne kadar Musa’nın kendi kulluğunu ifade etmektedir.

rolunan yol, Musa’nın yoludur. Hızır’ın dersi 
bu yolu ikmal eden Musa içindir. Musa olma-
dan Hızır’la yol sürmek isteyen yeni yetme 
talipler, tasavvufun en kudretli kelâmlarını 
ağızlarına dolayan şuursuz kadercilere dönü-
şürler. 

Bu nedenle öykücü, öyküsünde Musa’nın 
Hızır’ı anlamasına olanak tanımaz. Hızır, Hı-
zır olarak ve Musa, Musa olarak kalır. Niha-
yetinde ne Hızır’ı toplum için telef eder ne de 
Musa’yı hakikat uğruna feda eder. Öykücü-
nün bu tavrına İslam’da teslimiyet denilir. O, 
ne Musa gibi sadece görünene göre şehadet 
eder ne de Hızır gibi bireylerin yazgılarına 
mâni olur. Diğer yandan ne Musa’nın şaha-
detini hiçe sayar ne de Hızır gibi, kişileri yaz-
gılarına terk eder. 

Şahit olmadıklarımızı söylemekten Allah biz-
leri korusun, ama şahit olduklarımızı da an-
lamaya ve anlatmaya muktedir kılsın... Gör-
düğümüz odur ki; öykücünün yolu irfâniyet 
olduğundan o ancak hizmet eder; Gemicilere 
dümeni tutmayı ve deryada yol sürmeyi gös-
terir, ancak yolu bulmayı kendilerine bırakır. 
Ama bulurlar, ama bulmazlar. Kendilerine 
kalmış... Çocuklara duvar örmeyi öğretir. Di-
ler ki hazinelerini sırlayacak duvarı kendileri 
örsünler. Ama örerler, ama örmezler. Kendi-
leri bilir... Ebeveynlerine azgınlık ve küfr ile 
zulmedecek diye ne bir çocuğu öldürür ne de 
ondan yüz çevirir. Elinden tutup, hakkı tavsi-
ye eder. Sonra çocuk ama dinler, ama dinle-
mez. O da benim ahmaklığımdır...

izzeters80@gmail.com

Hikâye olunur ki:

Pir Sultan Abdal, idam edileceği darağa-
cına doğru yürümeye başlar. Hızır Paşa 
emir verir: “Herkes Pir Sultan’ı taşlasın, 
taş atmayanın boynu uçurulacak, bilsin.” 
Uğruna mücadele ettiği halk, Pir Sultan’ı 
taşlamaya başlar. Taşlar Pir Sultan’a ka-
dar gelmekte, ama ona değmeden yere 
düşmektedir. Pir’in musahibi (can yolda-
şı) Ali Baba, taş atmasa da can korkusun-
dan Pir’e bir gül atar. Gül, Pir’e değer ve 
yaralar. Al kanlar akar Pir’in bedeninden. 
Can dostunun bu hareketinden incinen 
Pir’in dudaklarından şu nefes dökülür: 

 
Şu kanlı zalımın ettiği işler,  

Garip bülbül gibi zaralar beni. 
Yağmur gibi yağar başıma taşlar,  

İlle de dostun bir fiskesi yaralar beni.  
 

Dar günümde dost düşmanım belli oldu.  
Bir derdim var idi, şimdi elli oldu.  

Ecel fermanı boynuma takıldı.  
Gerek asa, gerek vuralar beni.  

 
Pir Sultan Abdal’ım can göğe ağmaz.  
Haktan emrolmazsa rahmet yağmaz.  

Şu ellerin taşı hiç bana değmez. 
İlle dostun bir tek gülü yaralar beni.

İlle Dostun
Bir Tek Gülü Yaralar Beni
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Bu yazının ilk bölümü Düşün-ü-yorum bülteni 
Nisan-Mayıs 2015 58. sayısında yayınlamıştır.
(www.anadoluaydinlanma.org/Bulten/58-Du-
sunuyorum-Nisan-Mayis-2015.pdf)

İkimiz de ölümün gerçeği karşısında kalakal-
mıştık. Aynı silahsızlıkla kalakalmıştık.
O öleceğini ben öldüreceğimi zannediyorduk.
O şimdi hala öleceğini düşünürken, bense ar-
tık onu öldüremeyeceğimi biliyordum. 
Aramızdaki zaman farkı, her zaman olduğu 
gibi bir varoluş sırrı sanki titreşip duruyor 
aramızda.
Bilmediğimiz bir terazinin dengesinde yeni-
den var oluyor ya da yok oluyorduk.
Murathan Mungan, Yedi Kapılı Kırk Oda, 
Dumrul ile Azrail, s:49.

Deli Dumrul Boyu bireysel boyutta ele alın-
dığında her ölümlünün yaşaması gereken bir 
karşılaşma ve sarsıntının öyküsüdür. Bireyin 
varoluşa, öznel gerçekliğin dış gerçekliğe, 
bireysel erkin evrensel düzene çarptığı; yeni 
bir iç-dış örgütlenme ve ilişkiler düzenleme-
si gereğinin ortaya çıktığı bir karşılaşmadır. 
Ayrıca Deli Dumrul miti insan yaşamının 
evreleri açısından bir dönüm noktasına işa-
ret ettiği gibi, tarihsel açıdan değerlendirildi-
ğinde Türklerin İslamiyet’e geçiş evresinde 
önemli bir dönemeci işaret eder. Bizler, bu-
günün Anadolu coğrafyasında yaşayan insan-
lar olarak Deli Dumrul tipolojisinin şahsında, 
İslamiyet’in zorlayıcı gücüyle karşılaşan, 
Animist-Şamanist eski Türk topluluklarının 
yaşadığı sancılı/coşkulu geçiş sürecinin kah-
ramanları olan atalarımızı ve kendimizi bulu-
yoruz. M. Bilgin Saydam, “Deli Dumrul’un 
Bilinci” isimli eserinde insandaki bu mitsel 
karşılığa şöyle değinmektedir: 

“Unutmamak gerekir ki bir mit yaşayan bir 
nesnedir ve her bireyin içinde katıksız yer alır. 
Eğer onun içinizde örülüp biçimlendiğini fark 
edebilirseniz, mitin katışıksız ve gerçek özünü 
elde edebilirsiniz. Herhangi bir mitten ala-
bileceğiniz en değerli ürün, onun psikolojik 
yapınız çerçevesinde ne denli canlı olduğunu 
görme olanağıdır.”[1]

Çünkü insan, mitlerin yaratıcısı olmaklığıyla 
mitojeniktir. Mitlerin nesnesi olmaklığıyla da 
mitolojiktir. Günümüzde her ne kadar mitleri 
kuşatan fantastik öğelerin geçerliliği yoksa 
da medeniyetin evrimi bu sembolizmadan 
ayrı değildir. Mitojenik oluş insanın benlik 
bilincinin çalışma ve gelişme süreçlerinde 
gelişir ve yetkinlik kazanır. İnsan her zaman 
mitolojik/mitojeniktir; hep de öyle kalacak-
tır. Hillman’nın dediği gibi: “Mitoloji antik 
zamanların psikolojisi, psikoloji ise modern 
zamanların mitolojisidir.”

Şamanizm Ve Türkler
Daha öncede bahsettiğimiz gibi Deli Dumrul 
miti Animist-Şamanist dünya ile Müslüman-
lık arasında geçiş kavşağında bulunmaktadır. 
Bu yüzden öykü, her iki gelenekten de izler 
taşır. İslam ordularının Türklerle karşılaşma-
ları ilk defa, Kafkasya üzerinden Hazarlarla, 
Horasan üzerinden ise Sasanilerle veya Gök-
türklere bağlı Badgis, Toharistan ve Dihistan 
beylikleriyle oldu. Bu sırada Hazar Denizi’y-
le Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırları dol-
duran Türk boylarının hepsi Şamanist’ti. Bu 
boylar Göktürk kültürü tesiri altında yaşayan 
boylardı. Kafkaslardan gelen İslam ordusu, 

[1]  M. Bilgin Saydam, Deli Dumrul’un Bilinci, s: 10. 

Hazar iktidarını olmasa da ordusunu etkile-
meyi başardılar. Böylece İslamiyet, Kafkaslar 
üzerinden Hazar- Kıpçak bozkırlarına kadar 
uzanmış oldu. Özbek Han (1313-1340) zama-
nında ise tam olarak yerleşti.

“Bugün dünya yüzündeki Türklerin yüzde 
doksanı Müslümandır. Fakat Türklerin hepsi 
aynı tarihte Müslümanlığı kabul etmiş de-
ğillerdir; aynı kavim olan Oğuzların bile İs-
lamlaşması iki asır boyunca devam etmiştir. 
Kıpçak bozkırlarının İslamlaşması X. yüzyılın 
başlarına kadar sürmüştür. Böylece bir müd-
det önce Müslüman olmuş uluslarla sonradan 
Müslüman olan Şamanistlerin katılmaları bir 
sürü Şamanizm unsurlarının canlanmasına 
sebep olmuştur. Hicret’in ilk yüzyılında İs-
lamlaşan Maveraünnehir’de ve Horasan’da 
yerleşen Türkler kendilerinden ayrılıp boz-
kırlarda kalan soydaşlarını “iyi Müslüman” 
saymamışlar, hatta “müşrik” demek cesareti-
ni göstermişlerdir.” [2]

Genellikle Müslüman Türklerde Altay Şa-
manlığının gelenekleri yüzyıllar boyunca 
unutulmamıştır. Bu gelenekler Selçuk Oğuz-
ları ile Dede Korkut hikâyelerinde kendilerini 
duyurmuştur, bunlar şu şekilde özetlenebilir:

“Matem töreninde ölünün bindiği atın kuyru-
ğunu keserek kurban etmek, aygır kesip “aş” 
vermek, kurban adağı nezir edenin çevresin-
de dolaştırmak, ağacı kutlu saymak vb. Bu, 
Oğuzların torunları olan bugünkü Anadolu 
Türklerinde de eski inanç ve göreneklerin 
derin izlerine rastlanmaktadır. Folklorcuları-
mızca tespit edilen alkarısı (albastı) efsane-

[2] Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s:206.

Deli Dumrul Boyu
Evren Gül
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si, uzun ömürlü olması için çocuklara Yaşar, 
Durmuş, Satılmış, Satı gibi adlar vermek, 
türbelere ve kutlu ağaçlara, çalılara paçavra 
parçaları bağlamak, hastalık dolayısıyla ço-
cuğun adını özel bir törenle değiştirmek, kötü 
ruhlardan korunmak için “iyi saatte olsunlar” 
demek gibi âdetler bu cümledendir.”

Şamanizm konusuna tekrardan ve biraz daha 
derinlemesine bakacak olursak; Orta Asya’nın 
avcılık ve hayvancılıkla geçinen göçebe top-
lumlarında, doğa ve doğa-üstüyle kurdukları 
ilişkileri toplumun yararına kullanma yetki ve 
yetisine sahip, özellikle de ruhsal, bedensel 
hastalıkların tedavisi, tören ve ayinlerin yöne-
timi ve büyü konularında uzmanlaşmış kişiler 
için “şaman” terimi kullanılmaktadır.

Şamanların ait oldukları toplulukta çok yönlü 
işlevleri vardır. Onlar din adamı, hekim, fal-
cı, büyücü, ozan, müzisyen, dansçı, oyuncu 
ve politikacıdırlar. Şaman, korkulan ve say-
gı duyulan bir kişiliktir. Büyüsel animistik 
dünya görüşünü paylaşan topluluk üyelerine 
doğumdan ölüme dek, hatta ölüm ötesi için 
de kozmik bütünsellik çerçevesinde yol gös-
terir, yardım ederler. Günlük gerçekliğin so-
mut dünyasıyla, Tengri ile/cinler/ruhlar/ölüler 
dünyası arasında bağlantı sağlar; doğaüstü 
güçlere sözlerini geçirirler. Şaman, bir dinin 
uygulayıcısı değil, kendi başına hareket eden 
yalnız bir adamdır. Türk kültürünün önde ge-
len bu figürü hakkındaki diğer tespitler de şu 
şekildedir:

“Türk Destanları, ağızdan ağıza aktarılarak 
yüzyıllar boyu varlıklarını koruduktan sonra 
her biri farklı yüzyıllarda yazıya geçirilmiştir. 
Birden çok ulusun dinine, töresine ve değer-
lerine ilişkin sayısız öğeyi içeren ve ulusal 
kahramanlık maceralarının manzum öyküleri 
olan bu destanlar, bu ulusların tarihten önce-
ki dönemlerinden veya tarihlerinin kuruluşu 
yıllarında başlar ve bazen de belli bir tarihi 
dönem boyunca devam eder. İslamiyet’ten 
önceki Türk ozanlarının toplum içindeki yer-
leri ve görevleri, İslamiyet’ten sonraki za-
manlarda saz şairlerinde ve bu arada Dede 
Korkut’un kişiliğinde İslami bir renk alarak 
devam etmiştir. Bu savı İslamiyet öncesi Türk 
şairleri konusunda yazılmış olan aşağıdaki 
ifadelerle karşılaştırmak uygun olur: En eski 
Türk şairleri; Tonguzlar’ın “şaman”, Altay 
Türklerinin “kam”, Yakutların “oyun”, Kır-
gızların “baskı”, Oğuzların “ozan” dedikleri 
“sahir-şair” lerdir. “Sihirbazlık, rakkasilik, 
musikişinaslık, hekimlik, şairlik” gibi birçok 
evsafı (vasıfları) kendilerinde cem eden bu 
adamların, halk üzerinde etkisi büyük ehem-
miyetleri vardı. (...) Eski Türk ordularında 
hükümdarların yanında mutlaka “ozan”lar 
bulunuyor, onların “kopuz”larıyla çaldıkları 
ve terennüm ettikleri şiirler bütün bir milletin 
zevkini okşuyordu.”[1]

[1]  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/31/271.pdf

İslamiyet öncesi Türk inancında bir mitos ev-
reni hâkimdir. Kamların (Şaman) tanrılar ve 
ruhlar hakkındaki tasavvurları okudukları dua 
ve ilâhilerden anlaşılmaktadır. Fakat bu ilâhi 
ve duaları tespit etmek güç oluyordu, çünkü 
kam okuduktan sonra söylediğini unutuyor-
du. Bunlar istiğrak halinde okunduğu için 
daha sonra haliyle unutuluyordu. Bununla be-
raber Şamanizm panteonu hakkındaki bütün 
bilgiler parça parça tespit edilen bu ilâhiler-
den oluşmaktadır. Hikâye, masal ve destan-
larda adı geçen ve tasvir edilen bütün tanrı-
lar kuvvetli, fani kahramanlardan çok farklı 
gözükmezler. Deli Dumrul’un Bilinci isimli 
eserde ise konu şu şekilde aktarılmıştır:

“Evren’in yaratıcısı olan Han Ülgen yaratılış 
mitlerinde oynadığı birincil rolden sonra ken-
dini göğe çekmiş ve insanoğlunu yeryüzünde 
Ana Tanrıça’nın temsilcileri olan doğa güçleri 
ile baş başa bırakmıştı. Yukarıda çok uzakta, 
Mavi Gökte, eril ilkenin taşıyıcısı Gök Tanrı; 
aşağıda, çok yakında, insanoğluyla iç içe Ana 
Tanrıça’nın temsilcisi “Yağız Yer” (dişil ilke) 
ve onunla birlikte, “Han Ülgen”in karşıtı ka-
ranlık yeraltının ve ölümün hâkimi, kötü ruh 
“Han Erlik”. İnsanoğlu yeryüzünde, bu iyi ve 
kötü güçlerin arasında kalmıştı. Han Ülgen 
gökteki makamını hiç terk etmez, yarattıkla-
rıyla da pek seyrek ilgilenirdi; yeryüzündeki 
olayların seyrini uzaktan izlerdi. İnsanlarda 
çok özel durumlarda, o da Ak-kamlar üzerin-
den ilişki kurardı. Ancak bu unutma tek taraf-
lı değildi. Han Ülgen’e atfedilmiş törenler ve 
kurbanlar, diğer doğaüstü güçlere yapılanlara 
göre çok seyrekti. Bunun bir nedeni de, öyle 
ya da böyle kurban olsun olmasın, Han Ül-
gen’in çok iyi cömert ve bağışlayıcı olmasıy-
dı. Han Ülgen, her şeyin, yerin ve göğün mut-
lak hâkimi (tek) “Tanrı” değildi; eski Türkle-
rin kalabalık panteonundaki sayısız “tengri” 
den –en önemlisi olsa da– yalnızca biriydi. 
Yeryüzündeki gündelik kargaşadan uzak, ışık 
ülkesi mavi göğün sakiniydi”.[2]

Eski Türk mitlerinde yaşam doğanın, yani 
Ana Tanrıça’nın kucağındaydı. Bozkır’ın 
sert ama bir o kadar da merhametli koşulları 
göçebe Türkleri saygıya zorluyordu. Çünkü 
onun kucağında yaşıyor ve ona bağımlılardı. 
Cömert ve bağışlayıcı Han Ülgen yardıma 
gelemeyecek kadar uzaktaydı; belli bir ka-
rarı olmayan doğa ise çok yakında. Türkler 
göçebe yaşamlarından dolayı kalıcı bir kültür 
oluşturamıyorlardı. Doğaya olan bağımlılığı 
azaltmak ve teknoloji geliştirmek mümkün 
olmuyordu. Koşullar zorlaştığında gereksi-
nimleri başka bir yerde aranmak üzere göç 
ediliyordu. Çünkü Doğa Ana her yerdeydi ve 
önemli olan “gerçek” doyurucu ve “koruyu-
cu” olanını bulabilmekti.

“Doğa gibi Ana Tanrıça da bütün bir kimlik 
göstermiyordu. Gerçi Altay inancının sudan 
çıkan ve suda yaşayan, bütün tanrılardan önce 

[2]  M. Bilgin Saydam, a.g.k, s: 90-91.

var olan, yaratıcı olan veya yaratıcılık ilha-
mı veren “Ak İne”si ilk bütünlüğü gösterme-
si açısından önemlidir ve Han Ülgen’den de 
önce var olması nedeniyle yaratıcılık vasfını 
ondan almaktadır. Ancak bu “Ana Tanrıça”-
dan yalnızca yaratılış mitinde söz edilmekte-
dir. Daha sonrasına ait bir işlevselliği yoktur. 
Gerçek anlamıyla “Ana Tanrıça”dır; kendi-
siyle her şeyi kapsayan bütün olarak kurulan 
ilişkide onunla birlikte varoluşun hissedilmesi 
dışında ayrıntılı tanımlanması mümkün değil-
dir. Peçesini kaldırmak hiçbir zaman mümkün 
olmayacaktır. İyi ve kötünün öncesinde, öte-
sindedir. Zira tüm tanımlama, adlandırma, 
anlamlandırma çabaları, öncesinde kendisini, 
her şeyi kapsayan bütünden soyutlayarak bi-
lincin varlığını gerekli kılar.” [3]

Bilincin eril bir ilke olarak doğuşu ise Han 
Ülgen’in yaratıcılık işlevinin başlamasıyla 
söz konusu olur. Ana Tanrıça suyun içinde ay-
rılma imkânı vermemektedir. Suyun dışında 
ise Toprak Ana ile karşılaşılır. Fakat burada 
doğa unsurları henüz ayrışmamıştır ve bunlar 
karşısında yürüyebilen ve kavrayabilen bir 
bilinç söz konusudur. Üzerinde durulabilecek 
bir yer bulunmuştur; sürüklenmeye karşı bir 
direnç oluşabilmektedir. İnsanoğlu doğa ile 
baş başa kaldığında zorunlu olarak saygı duy-
muş ve korkmuştur.

“Ana Tanrıça (Ak İne-Yağız Yer) nitelik ve 
niceliğin bölünmesi yoluyla oluşan çok sa-
yıda tanrı, tanrıça ve ruh arasında, temsil 
ettikleri güçlere göre, av ve besi hayvanları-
nın, bitkilerin, ateşin, dağların, ormanın vb. 
hamilelerin, çocukların, lohusaların, evin, 
ocağın koruyucuları ayırt edilebilir. Eril öğe-
ler –tinsel boyuttakinden farklı olarak– he-
nüz Doğa Ana’dan (doğurucu dişil öğeden) 
ayrılmamış, ayrışmamıştır. Bu nedenle doğa 
öğelerinin her iki cinsiyetten güçlere atfedil-
mesi şaşırtmamalıdır. Erilin dişilden tam ay-
rışması tinsel gücün ortaya çıkması ile tinin 
doğadan ayrışmasıyla mümkün olacaktır. Söz 
konusu olan, babacıl eylemlilik ilkesinin ağır-
lık kazanmasıdır. Bunun için gerekli olan yani 
topraktan tam anlamıyla ayrıştıracak olan 
gücün temsilcisi, salt tinden oluşan soyut eril 
ilke hem çok uzaktır (Mavi Gök-Gök Tengri) 
hem de henüz Doğa Ana, yani Ana Tanrıça’ya 
karşı kutup oluşturacak denli güçlü ve bilge 
değildir. Yaratılış miti asıl güçlü ve terbiye 
olanın Ak İne olduğunu göstermektedir. Han 
Ülgen, yaratıcı güç olarak görünse de, aslın-
da Ak İne’nin buyruğunu uygular durumda-
dır. Kutsal “söz” Ak İne’nin denetimindedir. 
Tarihin (bilinç[lenme] sürecinin) ileri dönem-
lerinde Ak İne imgesi belirsizleşecek, siline-
cek ve tüm yaratıcılık atfı yerden göğe, Gök 
Tanrı’ya kayacaktır. Ancak yaratılış sonrası 
insanoğlunun günlük yaşamda “birebir ilişki 
içinde olduğu güçler yine doğa güçleri, yani 
Ana Tanrıça ardılları olacaktır.” [4]

[3]  M. Bilgin Saydam, a.g.k, s: 91.
[4]  M. Bilgin Saydan, a.g.k, s: 92-93.
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Tarihsel süreç göstermektedir ki Türkler, İsla-
miyet’e geçişin gerektirdiği bilinç sıçraması-
nı uzun bir zamana yayamayacak kadar baskı 
altında kaldılar. Sonuçta, değişik nedenlerle 
kabullendikleri İslam uygulaması ise, bu bi-
linç sıçramasına yetişemeyecek kadar eski 
inanç ve değerler manzumesinin etkisinde 
kaldı. Köklü değişikliklerin zamana ve ya-
vaş gelişime ihtiyacı vardır. Bazı gerçekle-
rin özümsenmesi ile bilinç dışı dinamiklerin 
değişimi uzun süreçlere ihtiyaç duyar. Köklü 
değişiklikler yavaş gelişir. Ara aşamalar mev-
cut değilse bilinç dışı dinamikler kendiliğin-
denlik kazanmış bir eylemliliğe katılamazlar. 

“Kaşgarlı Mahmud, 11. yüzyılın en önemli 
eserlerinden Divan-ı Lügati’t Türk’te, İsla-
miyet’i seçmiş Türklerin eski inanç ve ritü-
ellerini sürdürme konusundaki ısrarcılığını 
şiddetle eleştirir:

Yere batası kâfirler göğe Tengri derler... Bü-
yük bir dağ, büyük bir ağaç gibi gözlerine ulu 
görünen her şeye Tengri derler. Bunların sa-
pıklıklarından Allah’a sığınırız.”[1]  

Bugün hâlâ Orta Anadolu ve Orta Asya kırsa-
lında ve Balkanlar’da, Pagan döneme ait bazı 
ritüel ve inançların İslamiyet’e uyarlanmış 
olarak devam ettiğini görürüz. Anadolu Ale-
viliğinde ise İslam-dışı heteredoks bir tablo 
ortaya çıkmıştır. Bu geleneğin değerler siste-
minde şamanistik âdet ve ritüellerin kalıntıla-
rı gözlemlenmiştir. 

Sosyal bilimciler Alevi dedeleri ve Bekta-
şi babalarında şamanların haleflerini, adak 
ağaçlarında, su başlarında ve çoğu türbede ise 
kutsal “yir-sub” (doğa ruhları)ruhlarını tespit 
ettiklerini iddia etmektedirler.

Tekrardan Deli Dumrul’un kişiliğinde eski ve 
yeni çatışmasına döndüğümüzde anacıl-do-
ğa bağımlı göçebe Türkler için İslamlaşma; 
uzak, insana ilgisiz Gök Tanrı’nın insana 
yaklaşması, düzen ve kurallarının yeryüzüne 
inmesi anlamını taşıyordu: 

“Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin 
ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, 
şah damarından daha yakınız.” ( Kur’an-ı 
Kerim meali, Kaf suresi:50/16-Türkçe çeviri: 
Y.N. Öztürk)

“Ancak “Allah” Ülgen değildi; gökyüzünde, 
yeryüzünde, yeraltında her şeyin hâkimiydi. 
Ve insandan iman ve itaat talep ediyordu. Ke-
sin çizgilerle çizilmiş bir kurallar ve yasaklar 
manzumesine uyulmasını istiyordu.” [2]

İslam Amentüsü içinde “hayr ve şer” Al-
lah’tan gelmekteydi. Yani yaşamı çoğul güç 
odaklarına bölen felsefe geçerliliğini yitir-
mişti. Yeni düzen için bazı değerlerin kurban 

[1]  M. Bilgin Saydam, a.g.k, s: 165.
[2]  M. Bilgin Saydam, a.g.k, s.169.

edilmesi gerekiyordu. Böylece bütün Pagan 
sistem geçerliliğini yitirmeye başlamıştı. 
Uyum süreci anacıl dinamikli kan bağının 
önemli olduğu animistik Türk ruhundan, tin-
sel ruhun öne çıktığı Müslüman Türk ruhuna 
geçişi öngörüyordu.

“Deli Dumrul öyküde hem oğul hem eş hem 
de babadır. Ana-babanın özerk birimler ola-
rak ayrışmadığı erken dönemde “el bebek/gül 
bebek” hoş tutulan Dumrul, daha sonra dış 
gerçeklikle yoğun ilişkiye girdiği geçiş evre-
sinde ayrışmamış ana-babanın birlikte temsil 
ettiği dişil ilkenin delegasyonuna paralel nar-
sistik bir şişinme içine girmiştir. Bu şişinmeyi, 
hem dünyayı fethetmeye çıkan çocuğun hem 
dış gerçeklik karşısında güçsüz (kurumuş çay 
yatağı), ana- baba ortak kişiliğinin, yansıt-
malı özdeşim ile Dumrul’da canlandırdıkları 
büyüklenmeci, tüm güçlü fanteziler şeklinde 
değerlendirebiliriz. Ancak Dumrul’un karşı-
laştığı dış gerçeklik, ana kucağında edindiği 
deneyime yabancıdır: Şefkat ve ilgi yerine ku-
rallar ve düzen; hoş görülme ve pohpohlan-
ma yerine itaat buyruğu geçmiştir. Dış dünya 
salt kendi eylemliliğini yayması için kendisine 
sunulan bir boşluk değildir.” [3]

Dumrul, büyüklenmeci tavrıyla sınırlı gücünü 
abartarak ve mutlaklaştırarak yaptırımlarını 
zorlar. Böylece “Aliyy” (Yüceliğin kaynağı 
ve sahibi; ulu), “Azim” (Ululuğun kaynağı 
ve sahibi), “Aziz” (Kudret ve onurun kaynağı 
ve sahibi), “Bari” (Var eden, varoluşu kotarıp 
yöneten), “Kayyum” (Kudretin kaynağı, kud-
retiyle her şeyi kıvamında tutan), “Vahid” (Sı-
fatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan. 
Kullarının, ibadet ve yönelişlerinde kendisine 
herhangi bir varlığı eş ve aracı tutmamalarını 
isteyen) olan Tanrı’nın; “Cebbar” (Yapılma-
sına karar verdiği şeyi, dilediğine zorla yap-
tıran), “Galip” (Her hal ve şartta galip gelen), 
“Kahir” (Yarattıkları üzerinde hüküm ve ege-
menlik kuran. Dilediğinde kahır ve baskıyla 
sindiren), “Kadir” (Gücü her şeyde hissedi-
len), “Kahhar” (Gerçeği örtüp, buyruklarına 
karşı çıkan inkârcıları kahrı altında ezen), 
“Müheymin” (Hükmü altında tutan. Yarat-
tıklarının, kendisi tarafından belirlenen ölçü-
lere uygunluğunu denetleyen), “Mütekebbir” 
(Kibre, böbürlenmeye sapanları hizaya geti-
ren) yüzüyle tanışır.

Dumrul kurtulmuştur; ancak bu eşinin saye-
sinde ve uğradığı bozgunun sonucunda ol-
muştur. Keremi çok kadir Tanrı, insanlığını 
(kulluğunu) anımsatmış ancak “Afuvv” (Af-
feden, hataları, günahları bağışlayan), “Gaf-
far” (Dilediğinden günahları beklenmedik 
şekilde affeden), “Muhyi” (Yaratan, hayat 
veren. Ölüleri dirilten), “Rahim” (Rahmet ve 
merhameti sınırsız olan), “Rahman” (Rahme-
ti sonsuz olan. Kendisine inanan, inanmayan 
herkese rahmet ve merhametinin tüm nimet-

[3]  M. Bilgin Saydam, a.g.k, s: 182. 

lerini ayrım yapmadan sunan), “Rauf” (Acı-
ma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan), “Şa-
kir” (Şükredenleri duyup ödüllendiren. Ken-
disine şükredenlere teşekkür eden), “Tevvab” 
(Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. 
Kendisine yönelenlerin bu yönelişlerini karşı-
lıksız bırakmayan), “Vahhab” (Bağışı sınırsız 
olan. Sürekli ve sınırsız biçimde bağışta bulu-
nan) sıfatlarıyla kendilerini Allah’ın iradesine 
teslim edenlere yeniden hayat bahşedilmiştir. 

Bu noktada şu konuya çok kısaca değinmekte 
fayda var. Dumrul’un ana-babası ve nişanlı-
sından canlarını istemesi yani can yerine can 
verme, grup kimliğinin ve kan birliğinin ku-
rulmuş olduğu topluluklara özgü bir âdettir ve 
bireysellik öncesindeki dönemlere aittir.

Devam edecek olursak, iyiyi ve kötüyü bu sı-
fatlarla algılayan bilinçtir. Bilinçsiz doğa için 
iyi-kötü ayrımı yoktur. Zaten doğanın birey-
sel bilinci koruma gibi bir kaygısı da yoktur. 
Bilinç için “iyi” olan, varlığını sürdürme, va-
roluşunu açacak imkânlara ulaşabilme, yani 
yaşamdır. “Kötü” olan ise çözülme, varlığının 
tükenmesi, tıkanması, yani ölümdür. İslam, 
diğer hiçbir dinde olmadığı kadar yaşamı ve 
ölümü tek kaynağa bağlamaktadır: “Halik-i 
Mutlak” olan Allah’tır. Hayır ve şer O’dan 
gelir; yaratıcı da O’dur, yok edici de:

“Sizi biz yarattık, biz. Tasdik etseydiniz olmaz 
mıydı? (56/57). Ölümü aramızda biz takdir 
ettik. Biz önüne geçilecekler değiliz.” (56/60)
(Kur’an-ı Kerim meali; Vakıa Suresi)

“Bunu anlamak çok Tanrılı iyiler-kötüler kar-
maşasında yaşayan animist zihin için zorlu 
bir görevdir. Dumrul’un yaşamın hâkiminin, 
aynı zamanda ölümün de hâkimi olduğunu 
anlaması –pek derinlemesine– olmasa da 
gerçekleşmiştir.”[4]

Konuya biraz daha güncel bir perspektifle 
baktığımızda Deli Dumrul’un şahsında, siyasi 
kabadayılıkları da içerir şekilde, medyada da 
filmler ve diziler aracılığıyla sıkça karşımıza 
çıkan cesur, mert, babayiğit, devletine, atası-
na, büyüklerine saygılı, fakat bunun yanında 
haracını da alan; raconuyla kanun koyucu ro-
lünü üstlenebilen, hatta yaşamını yitiren genç 
bir yiğit için Azrail’le bile savaşmayı göze 
alabilen bu tipleme için İslam’la karşılaşma 
tam bir şoktur. Çünkü İslam kanun ve düzen-
dir. Allah’ın kanunları geçerlidir. Artık söz 
konusu olan böbürlenme, yiğitlenme değil; 
kulluk, itaat ve tevazudur.

Dumrul’un açmazı
Peki, Dumrul neden tinselliğe tam anlamıyla 
geçememiştir? Burada dünyeviliğin ötesinde 
bir de  “uhrevilik” söz konusudur. Saffet Mu-
rat Tura’nın “Şeyh ve Arzu” isimli kitabında 
“Deli Dumrul ve Dünyeviliğin Ötesi” isimli 
incelemesinde konu, başlığından da anlaşıla-

[4]  M. Bilgin Saydam, a.g.k, s:184.
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cağı gibi dünyeviliğin ötesinde tartışılmakta-
dır. Nedir o dünyeviliğin ötesi? İslam öncesi 
Şamanist ve pagan Türkler tamamen göçe-
be, talancı bir yaşam sürüyorlardı. Ruhani 
kişilikler olan şamanlar ise tanrılarla sadece 
dünyevi sorunları halletmek amacıyla ilişkiye 
giriyorlardı. Bunlar: hastalıkları iyileştirmek, 
kurbanlar ve adaklarla istek ve ihtiyaçları dile 
getirmek gibiydi. Fakat İslam’da öne çıkan, 
kendi başına uhrevi olandı. Bu konu ile ilgili 
olarak Tura şöyle devam etmektedir:

“Dumrul’un (Tarihsel olarak İslamlaşan Türk-
lerin) dünyeviliği aşıp uhrevileşme yolunda 
gerçek ve temel bir aşamayı kısa yoldan geç-
mek zorunda kaldığını düşünüyorum. Bu ara 
aşama şüphe ve ruhsal inanma güçlüğünün 
“derinlemesine çalışılması” sürecidir. Gerçek 
anlamda dünyevilik ötesine geçme, inanıverme 
ile olup bitecek bir şey değildir. Uhrevileşme 
bir süreçtir; inanma veya inanmama süreci, 
inanma veya inanmama çabasıdır. Ama Dum-
rul, Azrail (ve tarihsel olarak Türkler, Arap kı-
lıcı) korkusuyla İslamlaştığı için İslam derin-
lemesine bir iç yaşantının, vicdani bir hakikat 
arayışının sancılarını taşıyan bir olgunlaşma 
sürecinin sonunda gelmemiştir.”[1]

Diğer yandan Dumrul, ölümle karşılaşmasına 
rağmen mevcudiyetinin anlamını keşfedeme-
mektedir; bunu anlamlandıramamıştır. Dün-
yeviliğinin içerisinde bir yanılsama ile akıp 
gitmektedir. Başına gelenlerdeki “daveti” de 
görememektedir. Bu yüzden onun kendini 
hakikatten mahrum hissedip de vicdani bir 
arayışa girdiği hiçbir anını, hiçbir doğruyu 
yapma çabasını da görememekteyiz. 

Eğer hakikat bilinseydi bununla sınırlı ola-
caktık ve vicdani bir arayışa gerek kalma-
yacaktı. İmam Ali’nin savaşta iken suratına 
tüküren bir askeri, meselenin kişiselleşmesi 
“çekincesiyle” öldürmemesinin altında bu 
neden yatmaktadır. İnsan mevcudiyetiyle 
olan birlikteliği bakımından dünyevidir ve 
gündeliktir ama hakikati bilmemekle ve buna 

[1]  Saffet Murat Tura, Şeyh ve Arzu, s: 89.

vicdani bir arayış getirmekle de ahlâki ve bu 
yönüyle de uhrevidir. 

“Dumrul’un İslamlaşması Azrail korkusuna 
dayandığı ölçüde vicdanı (hakikat arayışı) 
ketlenmiş, dolayısıyla dünyeviliği aşmayı ba-
şaramamıştır. Bir kez daha tekrarlayayım: 
Eğer Saydam’ın tezi doğruysa, “Deli Dumrul 
Boyu” gerçekten de Türklerin İslamlaşmasını 
temsil ediyorsa, bu sonucun Türklerin İslam’ı 
yaşayışıyla ilgili sonuçları olması gerekir. 
Saydam’ın kısaca belirttiği gibi bu “boy” da 
Azrail’in Arapları simgelemesi kuvvetle muh-
temeldir. Kılıç zoruyla gelen bir din, doğası 
gereği dinin kendinde taşıdığı, vicdanı şey-
leştiren öğeleri ne şekilde etkiler? İşte Bilgin 
Saydam’ın günümüz Türk İslamı’na ilişkin 
saptamalarını bir de bu gözle okumak gibi bir 
ödev duruyor önümüzde. “[2]

Dumrul Tanrı’ya itaat etmiştir, ama onu an-
lamamıştır. Böylece mantıken kendi gibi 
büyüklenmeci, rakip, haddini bildirici, in-
tikamcı ve kendine karşı çıkanı ezen tiran 
bir tanrıyı görmekteyiz. Tabii bu çıkarımlar 
hikâyenin yapısı ve sonucuna göre söz ko-
nusudur, çünkü yukarıda da değinildiği gibi 
İslamiyet’te Allah’ın birbirini dengeleyen sı-
fatları vardır. Ama hikâyenin kaderini “celâli” 
sıfatların müdahalesi belirlemiştir. Saffet Mu-
rat Tura’nın incelemesinde, evrensel niteliği 
açısından ölümle karşılaşmak bir kimlik so-
rununun ötesinde bir “ne”lik sorununu günde-
me getirecek güçtedir. Bu yüzden “mahiyet” 
sorunu bu hikâyede bir türlü geçerlilik kaza-
namamıştır ve Dumrul, bireyleşme yönünde 
esaslı bir adım atamamıştır. Bu yüzden yaşa-
dığı kayıplar onu motive edeceğine yenilgiye 
dönüşmüştür. Murathan Mungan’ın özgün 
bir yorum getirdiği “Dumrul ile Azrail” öy-
küsünde “mahiyet” sorunu –vazgeçmenin 
özgürlüğü– üzerinden, “kendini kazmak” ile 
sezdirilmiştir ve şöyle söylenmektedir:

“Babalarıyla yenişmeye tutulmuş bütün oğul 
hayatları çıkmazdır. Kayıplara yazgılıdır. 

[2]  Saffet Murat Tura, a.g.k, s:105.

Dumrul bunu bilmiyor. Bilmeyi seçmemiş bel-
ki de anlamayı, üstesinden gelmeyi babasın-
dan ve diğerlerinden caymayı? Hayır, hiçbi-
rini! Babası gibi kalmakta ısrarlı hiçbir oğul 
bunu göremez. Bir zamanlar babasında karşı 
çıktığı her şeyi, için için kendinin kuşattığını 
görmeden yürürler kendi hayatları sandıkları 
babalarının çıkmazlarına. 

Daha çok genç, yalnızlığın çeşitlerini bilmi-
yor. Vazgeçmenin gücünü bilmiyor. Yalnız-
lığın dünyada en zor göze alınır şeylerden 
biri olduğunu bilmiyor. Asıl o zaman insan 
olunduğunu bilmiyor. Toy bir dağ o. Kendini 
kazmak yerine başkalarının üzerine yürümüş 
bunca yıl. Şimdi babasını ilk kez görüyor. 
Yepyeni gözlerle ilk kez görüyor.”[3]                   

Bütün bu alıntılamaların ortak noktası yal-
nızca “mahiyet” sorununun özneleştirici ol-
masıdır. Dumrul da, bağlı bulunduğu boy da, 
ezici tanrısı da Tura’nın deyimiyle “aşkın bir 
mahiyet sorununu” derinlemesine ele alma-
maktadır. Fakat yalnızca “mahiyet” içeriği 
özneleştirici bir süreci vaat etmektedir. Var-
lığın karşısında şaşkınlık duymayan kendi-
leşememektedir. İnsan ancak aşkın evrensel 
merakları sayesinde kendini kazanmaktadır. 

Anadolu topraklarında bu bocalamanın ara 
çözümü Pir Sultan Abdal, Mevlana Celaleddin 
Rumi, Hace Bektaş-ı Veli, Hace Bayram-ı Veli 
ve Yunus Emre gibi önderlerle gelişecektir.

Kaynakça:
- Mircea Eliade, Şamanizm, İmge Kitabevi
- Murathan Mungan, Yedi Kapılı Kırk Oda, Metis Ya-
yınları
- Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk 
Tarih Kurumu
- Edith Hamilton, Mitologya, Varlık Yayınları
- Engin Geçtan, İnsan Olmak, Metis Yayınları
- Michel Perrin, Şamanizm, İletişim Yayınları
- M. Bigin Saydam, Deli Dumrul’un Bilinci, Metis Ya-
yınları
- Saffet Murat Tura, Şeyh ve Arzu, Metis Yayınları
- Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk?, Literatür Ya-
yıncılık / Erdoğan Aydın Kitaplığı Dizisi

[3]  Murathan Mungan, Dumrul ile Azrail, s: 36.
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Kalabalığın İçinde 
ya da İçimizdeki 
Kalabalık
Mustafa Alagöz

Hayatımızın içinde hiç kimsenin karışamadı-
ğı bir süreç var; polisin, hukukun, yönetme-
liklerin, kısaca organize bir otoritenin ve bu 
anlamda dışsal hiçbir gücün elini dokundura-
madığı... Aslında gerçek hayatımız bu alanda 
yaşanır ve duyumsanır. Burası insanın kendi 
kendisiyle ilişki alanıdır. Genel olarak her bi-
reyin ilişkilerini üç yoldan yaşadığını söyleriz; 
Doğayla, başkalarıyla ve kendi kendisiyle...

Kadim dünyaya ait şöyle bir söz var: “Her 
fiil içimizde bir eser bırakır.” Bu noktadan 
baktığımızda yukarıda saydığımız üç ilişki 
yolunun aslında bir alanda toplandığını görü-
rüz; kendi kendimizle ilişkiye. Doğayla iliş-
kilerimiz bilim ve tekniğin olanakları ile nes-
nel gereksinimlerimiz için yaşanır. Toplumla 
–başkalarıyla– ilişki doğa güçleri karşısında 
yetersizliğimiz ve kendi başımıza var olama-
dığımız için yaşanır; gelenek, töre, hukuk ve 
en üst düzeyde devlet dediğimiz bir kurumsal 
otorite tarafından düzenlenip yönlendirilir. 
Birey bu alanlarda içine doğduğu ve kendi-
sine dayatılan şartlara katlanmak zorundadır. 

Tüm bunlara karşın bireyin kendi özgül tut-
kuları, hayalleri, vicdani yapısı, ahlâki dona-
nımı vardır. Bu alan onun gerçek varlığıdır: 
Olayları algılayış biçimlerini, günlük tepkile-
rini oluşturdukları; hiç bir görev ve zorunlu-
luğa bağlı olmaksızın içini kendilerinin dol-
durdukları, anlamlar yükledikleri bir “öznel 
sistem” içinde yaşarlar.

Bu alana kimse dokunamaz. Doğa ve toplum-
la ilişkide görev ve zorunluluklar vardır. Zo-
runluluğun olduğu yerde ise kendi dışımızdan 
belirlenmiş kurallar ve sınırlar bulunur. Bu 
alanlarda olan yaşam deneyimlerimiz kendi-
mize rağmen iç dünyamızda şekillendirici et-
kiler yapar. İşte bu etki bireyin kendine özgü 
“öznel sistem”inden süzülerek içeri girer; öf-
keli, sabırsız, aksi, yalancı, herkese karşı gü-
vensiz ve kapalı da olabilir,  tam tersi de. Her 
insan sonsuz etki-tepki ağı içinde kendi varlı-
ğını sürdürüp yapılandırır, ama bunun ürün-
lerini de kendisi değerlendirir. İç dünyasının 
huzur, mutluluk; ya da öfke, korku, gerginlik 
gibi insani hallerle dolması, sözünü ettiğimiz 
“öznel sistem”in mekanizmasına bağlı olarak 
şekillenir.

İnsana dair çokça tanım yapılır. Tanım bir 
çerçeve çizmektir, anlamak için. Bu ölçü 
nesneler içinde geçerlidir. Ancak bizim için 
bu çerçevenin içi sonsuzdur ve sadece bizim 
tarafımızdan doldurulup bezenir. İnsan dışın-
daki hiçbir şey böyle değildir; çünkü onlar 

kendi verili-doğal yapıları ve yasalılıkları ile 
sınırlıdır. İnsan kendini sonsuzca yaratma ye-
tisine sahip olduğu için bizzat kendisine ait 
tanımların çerçevesini kendisi genişletir, içini 
bizzat kendisi doldurur. Bunun içindir ki bir 
canlıyı onun türünü tanımakla belirlemiş olu-
ruz; örneğin karga türünü bildiğimizde, tekil 
her kargayı bilmiş oluruz. Ama insan öyle de-
ğil, çünkü her insan kendi başına bir türdür. 

Sonsuz bir varlık türü olduğumuz gerçeği-
ni kendi üzerimizden, ruhsal dünyamızdaki 
bir günlük değişimlerden bile görebiliriz. Şu 
veya bu biçimde arayış halindeyiz. Bu arayı-
şın oluşturucu enerjisinin nereye bağlı olduğu 
elbette önemli, ama bu arayış hep vardır. 

Peki, neyi arıyoruz?

Öfkeler, kıskançlıklar, meraklar, her alanda 
ha bire değişiklik özlemleri ve daha niceleri... 
Buna çok genel olmak koşuluyla “mutluluk 
ve huzur” arıyoruz diyebiliriz. Ve bir yanıt, 
bir söylem ne kadar genel olursa o ölçüde 
doğru olur, ama bir o kadar da etkisiz olur; 
çünkü somut bir şey ortaya koymuş olmaz.  

Arayışın olup olmaması elimizde değildir; o 
vardır, verilidir, varoluşsaldır, yani iradi de-
ğildir. Fakat arayışın yönü ve yöntemi iradi-
dir, bize bağlıdır. Bu bize şunu söyler: “Ey 
insan; kendini var etmek zorundasın, ama yo-
lunu kendin seçeceksin,  kendi meskenini inşa 
edip içinde iskân edeceksin.”

Genel amacı bir daha dile getirirsek, şu öz-
lemin hepimizin içinde olduğunu fark ederiz: 
Mutlu olmak istiyoruz; doyumlu, anlamlı, hu-
zurlu bir yaşam istiyoruz. Ancak bunlar du-
yumsamalardır, yani bir yaşam deneyimi ola-
rak duygular, ruhsal haller... Burada yaşamın 
bir gerçeği kendini bize gösterir; hiçbir duygu 
hedeflenerek elde edilemez, projelendirmeyle 
yaratılamaz. Çünkü bunlar birer yan üründür, 
başka bir deyişle yapıp etmelerimiz sonucu, 
“öznel sistem”imizin işlevine bağlı olarak ba-
şımıza gelirler. 

İnsan ne yaparsa yapsın kendini üretir (ya da 
yıkar), ne söylerse söylesin kendini anlatır, ne 
ararsa arasın sadece kendini bulur. Gerçeği 
ararız, çünkü tüm ruhsal hallerimiz gerçekle 
aramızdaki ilişki düzeyi ve biçimi tarafın-
dan belirlenir. Gerçek; insanı özgürleştirir, 
gerçek; insanı masumlaştırır, gerçek; insanı 
mutlu kılar. 

Peki, gerçek nedir?

Bunun bilim açısından, felsefe açısından, din 
ve sanat açısından yanıtları veriliyor, veril-
meye devam ediyor. Cevap kaynaklarını ne 
kadar çoğaltırsak çoğaltalım, hepsinin özü 
bilinçtir. Buda’ya sormuşlar: “Gerçek ne-
dir?” Yanıtı şu olmuş: “Kullanılabilir olan.”  
Elbette gerçek kendindedir, oradadır, nasılsa 
öyledir; ama bilinç açısından ele geçirilmedi-

ği sürece bir anlamı yoktur. Gerçeğin bilince 
açık hale gelmesine “Hakikat” demek yanlış 
olmaz. O halde soruyu şöyle karşılamak gere-
kir: Gerçek SENSİN – KENDİNSİN.  

Gerçek bizim için ele geçirilmiş olandır. Ve 
biz “ele geçirdiklerimiz” ölçüsünde kendimi-
ze tanık oluruz. Bu anlamda hakikat insanda-
dır, başka bir ifadeyle Hakikat, insan üzerin-
den kendini ortaya koyar. 

Kendimize olan tanıklığımız kişisel varlığı-
mızın sınırını, toplumdaki ve evrendeki ye-
rimizi bize gösterir. Bulunduğumuz her sınır 
bize bu sınırın ötesinin de olduğunu hatırlatır. 
Böylece hep daha öteye gitmeye meylederiz, 
bulunduğumuz sınırın ötesine gitmeye çekili-
riz ve itiliriz. Bu sınır kaygan zemindir; hem 
her türlü hırsın, öfkenin ve bencilliğin türedi-
ği hem de kendimizi aslımıza uygun olarak 
yapılandırdığımız alandır.

İnsan çoğalmak ister. Kendi çokluğumuz ki-
şiliğimizin kapsamını belirler. Ne kadar tanı-
nırsak, ne kadar hükümran olursak o ölçüde 
güvende olduğumuz, kapsamlı olduğumuz 
kanısına varırız.

Bu durum pek çok ruhsal sıkıntının yaşandığı 
zanlar dünyasıdır da aynı zamanda. Her dene-
yim, her sahiplenme, her olanak ve yeti biz-
de bir ego oluşturur; yapay benlik. Bu yapay 
benliğin kendine özgü bir enerjisi, talepleri, 
tepkileri vardır. Yapay olduğu ölçüde endişe 
ve gerginlik kaynağı haline gelir. Yapay ben-
lik –ego– derken insanın kendisine başka, 
ötekilerine başka ölçü uygulamasını kastedi-
yorum, yani çifte standart. Bu çifte standardın 
aşılması ile ortaya çıkan, bizim asli benliği-
mizdir. Zorluk burada, çünkü günlük yaşamın 
her adımında bu çifte standardı oluşturmaya 
ve kullanmaya zorlanırız, bu durum yaşamın 
doğasında var. Fakat aynı doğa ve aynı enerji 
bizi kendi aslımıza da götürecek olan biricik 
olanaktır. Arada irademiz var; içe dönüşle, 
kendimize dayatılana karşı sürekli bir sorgu-
lama halinde bulunmakla yapaylık aşılabilir.

Bu yol biraz zahmetlidir; emek ister. Bu 
emeği sarf etme zahmetine katlanmadığımız 
ölçüde yapaylık kendiliğinden benliğimize 
egemen olur. Bu noktada korkular, kurnazlık-
lar, öfkeler ve sıkıntılar güçlenmeye başlar ve 
“...mış gibi yaşamak, ... mış gibi gözükmek,  
...mış gibi olmak” yaşamın eksenine oturur. 

Yapay etiketlerle kendimizi donattıkça kendi-
mizden kaçış da hızlanır, kendimizle yüzleş-
mekten korkarız. Korkuyu yenmek için ken-
dimize daha çok dayanak aramaya başlarız. 
Nasıl? Günübirlik etkinlikleri nicelik olarak 
çoğaltarak, meşguliyetleri arttırarak... Daha 
çok insan tarafından kabul görmek, tanınmak 
kişiliğe bir güvenlik duygusu verir, ego ken-
dini iyi hisseder. Şöhret olmaya düşkünlük 
buradan kaynaklanır. Elbette şöhret olmak 
kolay değil; çünkü rakip çok, herkes ünlü ol-
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“Hayat ancak 
geriye doğru anlaşılabilir, 

fakat daima
ileriye doğru yaşanmalıdır.”

Kierkegaard

mak istiyor. Geriye daha ucuz bir yol kalıyor, 
o da meşguliyeti artırmak.

Günümüz dünyasının büyük sıkıntılarından 
birisi bu; bizi kendimizden uzak tutacak meş-
guliyet alanları bulmak. İnsan dışarıda meş-
gul olacak oyuncaklar bulmakta zorlandıkça 
tekrar kendine dönüyor, ama bedenine, yani 
varlığının hayvani yanına. Şimdilerde çok 
moda; hangi yiyeceğin neye yaradığını, neler 
içerdiğini bilmeyen yok gibi. Ama asli olan 
kendini hep duyumsatıyor; mutluluğunu, an-
lamlı yaşamayı, kendinle barışık ve huzurlu 
olmayı nasıl sağlayacaksın? Bunun da aldat-
macalı yolu bulundu gibi, (... mış gibi) insan-
lar “yoga”ya gidiyorlar, “meditasyon” yapı-
yorlar. Ruhsal büyümenin, kendi iç dünyası-
nın çer-çöpünden kurtulmanın bir arayışı olan 
bu manevi deneyim yolları da bir meşgaleye 
döndü. Vücut güzelleştirme salonuna gider 
gibi, hafta sonu pikniğe ya da ortak kotarılan 
bir eğlenceye gider gibi... 

Sevgili İsmail Emre’nin bir sözü bu noktayı 
ne güzel dile getiriyor: “Mevlana aşka düştü 
döndü, şimdikiler dönüp dönüp âşık olacak-
larını sanıyorlar, aslında döndükçe başları 
dönüyor.” 

Olsun, baş dönmesi de fena değil, hiç ol-
mazsa geçici sarhoşluk yaratır, yani bize bizi 
unutturur. Kendimizi unutma kaygısı yalnız-
lık korkusuyla aynı şey. Yalnızlıktan korktu-
ğumuz için kendimizi unutmak isteriz. İnsan 
ne yaparsa yapsın yalnızdır, ama bunun ken-
dine göre bir güzelliği var. Özgür olmak, ken-
di kendinin bekçisi değil dostu olmak, kendi 
kendinden beslenmek ve kendinden ışımak...

İnsan kendine katlanamıyor, kendiyle yüz 
yüze gelmeye korkuyor, onun için kendinden 
kaçıyor. Kendiyle yüz yüze geldiğinde ken-
disinin bile katlanamayacağı pek çok sevim-
sizlikle karşılaşmak istemiyor. Ama bundan 
kaçış mümkün değil, belki bu yüzleşme er-
telenebilir ama tümden ortadan kaldırılamaz. 
Kendinden kaçan, bir yerlere sığınmak, ait 
olmak ister. İdeolojiler, inançlar, partiler, ku-
lüpler vb. birer sığınaktır. Sığındığımız yeri 
koruruz, ona laf gelsin istemeyiz, çünkü orası 
bizim varlığımızı teslim ettiğimiz kalemizdir. 

İnsan olmamızın bir gereği olarak sevilmek, 
kabul görmek isteriz; yargılanmadan, dışlan-
madan olduğumuz gibi kabul edilmek. Ama 
insan kendi kendini kabul edemiyorsa ne 
olacak? Bu baskı içinde ne kadar güçlüyse o 
oranda dışarıda sığınacak yerler arar. Kalaba-
lıklar, ortak etkinlikler... Bunu görmek müm-
kün; mitingler, toplu geziler, ortak etkinlikler 
insanlara iyi gelir. Bunun önemini fark eden 
psikoloji bilimi de onu kullanıyor; toplu te-
rapiler... Böylesi ortamlar neden insanlara 
iyi gelir? Nedeni açık: Kendilerini unuturlar, 
oldukları gibi kabul edilirler, orada kendileri 
yok, sadece kalabalığın gücü var.

Kendini kabul edemeyen insan kendini lanet-
ler. Bunu doğrudan kendine yapmaz, lanetini 
dışa yansıtır: Birisini mutlaka bulur. Sağa sola 
ne kadar çok lanet yağdırırsa o kadar rahat-
layacağını zanneder. Ama her ruhsal hal gibi 
öfke, lanetleme duygusu da sürekli beslenmek 
ister. Bilgeler ne güzel söylemiş; “her şey ken-
di cinsinden şeyle beslenir”. Öfke öfkeyi, la-
net laneti çağırır. Onlar kendi gıdalarını kendi 
doğalarına uygun olan besinlerden alırlar.

Nasreddin Hoca bir sabah erkenden kalkmış, 
küfür ede ede gidiyormuş. Bunu duyan bir 
komşusu bakmış alacakaranlıkta kimseler 
yok, merak edip sormuş: “Hoca hayırdır or-
talıkta kimseler yok, kime küfrediyorsan sa-
bah sabah,” demiş. Hoca da: “Şimdilik kimse 
yok, ama sonunda mutlaka bu küfürlerime bir 
muhatap bulunur,” demiş.
 
Yaşam bir oyundur, ama bu oyun ciddi bir iş-
tir. Bir şeyi doğrudan kendisi için değil, bir 
başka şeye erişmenin aracı olarak yaptıkça 
insan parçalanır. Kurnazlık, yapaylık, yüzey-
sellik, “... mış gibi” yaşamak yaygınlaştıkça 
bu nevrotik haller de o ölçüde artar. 

Ama yine de her şey iyiye gidiyor, gitmek zo-
runda; varoluşun doğası böyle. Çünkü düşün-
ce var; vicdan var, hak var, sevgi var. Bunlar 
zaman zaman üzerleri örtülse de, birer malze-
me olarak kullanılsa da özlerindeki güç kay-
bolmaz. Bu hakikatler insanın öz benliğinde 
yaşıyor. Mevlana “ne olursan ol gel derken” 
işte bu özü bildiği, yaşadığı, yaşattığı için, de-
neyimine dayanarak emin olduğu için söyle-
yebildi. Ve böylesi insanların bir güzelliği de 
şu; fikirlerinde hiçbir iddia taşımazlar, şunu 
söylerler: “Beni yüceltme, beni taklit etme, 
söylediklerimi tekrarlayıp durma, en iyisi 
yaşa gör, deneyimle...”  

Sen tanrısalsın...
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İlâhi Ezgi 
Nilgün Çevik Gürel

Merak ettiğimiz, evren ve kendi geçmişimiz 
ile ilgili aradığımız gerçeklere götüren izleri 
tarih, mitoloji ya da destanlarda bulabiliyo-
ruz. Bu kaynaklar bazen semboller, benzet-
melerden bazen de net, açık anlatımlardan, 
gelecek için ise bize yol gösteren, yönlendi-
ren önemli bilgilerden oluşuyor. Hint destanı 
Mahabharata’da olduğu gibi, şiirsel anlatı-
mı ile bireysel olarak ele alındığında insanı, 
daha geniş bir açıdan bakıldığında ise evreni 
anlatan bir hikâye ile karşılaşırız.

Mahabharata destanı (Maha: Büyük, her şeyi 
kapsayan - Bharata: Hint kralı, ata, eğitilmiş. 
Ayrıca Hintliler Hindistan’a Bharat derler) 
Hint kralı olan Bharat’ın soyundan gelen ak-
rabalar arasında yönetimi ele geçirme arzusu 
ile M.Ö. 3012 yıllarında olduğu tahmin edi-
len savaşı anlatan en eski metinlerden biri-
dir. Savaşta kullanılan araçlar, çok gelişmiş 
silâhlar, bu silâhların yarattığı etkiler, ölüm 
şekilleri gerçek nükleer bir savaşın tanımına 
çok uymakla beraber, simgesel bir anlatım da 
olduğu düşünülür. 
 
Bu büyük destanın bir bölümü ise Bhaga-
vad Gita olarak bilinen, Tanrı’dan mesajların 
iletildiği, destanın özünü içerdiği düşünülen 
bölümdür. 700 mısra ve 18 bölümden oluşan 
Bhagavad Gita’da Vedik dönem tanrıların-
dan biri olan Vishnu’nun  bedenlenerek Lord 
Krishna formuna girdiği ve savaş alanında 
iyiliği temsil eden Pandu kralının oğlu Ar-
juna’nın aşkın, gerçek bilgi ile aydınlanması 
için yol gösterdiği bir hikâyeden oluşur. Kris-
hna’nın Arjuna’ya  yaptığı şiirsel açıklamalar 
o kadar etkileyici ve güzeldir ki kulağa bir 
melodi gibi gelir, bu yüzden bu bölüm “Tan-
rı’nın ezgisi” ya da “ilâhi ezgi” olarak geçer. 
Sanskrit dili ile yazılmış bu kutsal metin gü-
nümüzde birçok dile çevrilmiştir.

Bhagavad Gita’da Arjuna üzüntü, acı, korku 
duyguları ile savaş alanında tanıdıklarını ve 
akrabalarını neden öldürmek zorunda oldu-
ğunu merak eden, aslında kendi içinde başla-
yan savaşı anlatır. Gerçek hayata uyarlandı-
ğında hepimizin her gün yaşadığı irade, karar 
verme gücünü, erdemli yolu seçip seçeme-
yeceğimizi sembolize eder. İyilik, kötülükle, 
bilgi de cehalet ile karşılaştırılır. İkilikler, 
çatışmalar günlük hayatın içinde hep karşı-
mıza çıkar, bu durumlarla karşılaşıldığında 
irademizi güçlendirmek için korkulardan, 
zayıflıklardan kaçmadan, kötülük ve cehaleti 
yenebilmek için savaşarak kişiliğimizi geliş-
tirebileceğimizi, tüm aşamalardan geçerek, 
soyutlanmayı ve öze dönmeyi, erdemli ve 
ahlâklı verdiğimiz tepkilerin bizi kurtuluşa 
götüreceğini anlatır. 

Krallığın, zenginliklerin geçici olduğunu fark 
ederek silâhını elinden bırakan Arjuna’ya, 
Krishna ebedi hakikatleri, tanrısal sırları, ha-
yatın anlamını anlatmaya başlar. Ebedi olanın 
hiçbir zaman yok olmayacağından bahseder. 
Ne ölen ne yaşayan için acı çekmesine gerek 
yoktur. Zevk ve acı, zafer ve yenilginin aynı 
olduğu, bunlardan etkilenmeden savaşı sa-
vaşmak adına yapması gerektiğini söyler. Zıt 
kutuplardan uzaklaşıp dengede kalmasını tav-
siye eder. İyi ve kötü karşısında ne sevinen ne 
de üzülen; bağımlılıktan, öfkeden, korkudan 
kurtulmuş, duyu organlarını pasif hale getire-
bilen, taşa ve altına aynı bakabilen bilge kişi 
öz-ben’e ulaşır.  Düzenli, disiplinli meditatif 
kişiler huzuru bulurlar. Öz-ben bilgisi olma-
yanlar, tekrar ölüm döngüsü olan “samsara”-
ya geri dönerler, açıklamasını yapar. 

Ayrıca sonuçlarını düşünmeden yaptığı ey-
lemin kendisinin hem beden hem de öz için 
iyi olduğunu, eylemsizliğin de iyi olduğunu, 
ama bu eylemsizliğin tembellik olmadığını, 
zihni devre dışı bırakarak an’da kalabilmek, 
durabilmek olduğunu anlatır. İlâhi özgürlüğe 
ulaşmak için zorunlu fiilleri terk etmek doğ-

ru değildir. Fiillerin meyveleri, sonuçları terk 
edildiğinde kurtuluşa ulaşılacağını, meditas-
yon ve medidatif halde olabilmenin de bilgi 
kadar önemli olduğunu söyler. 

Tüm varlıkların içinde bulunan ve her şeyin 
O’ndan yayıldığı en yüce öz’e sadece yoldan 
sapmayan bir adanma ile ulaşıldığından bah-
seder. “Kendini sadece ona ada,” der. 

Bhagavad Gita’da her bölüm bireysel ve ev-
rensel bilinci birliğe getiren, yoga olarak ad-
landırılır. İlk altı bölüm fiil yoluyla birliğe 
ulaşmayı anlatan “Karma yoga” altında sı-
nıflandırılmıştır. İkinci altı bölümde ise ilâhi 
sevgi ve adanma ile birliğe ulaşmayı anlatan 
“Bhakti yoga”, geriye kalan son altı bölümde 
ise bilgi “Jnana yoga” altında sınıflandırmıştır. 

Mahatma Gandhi, Bhagavad Gita’yı inceler-
ken bu savaşın sembolik olduğunu düşünür 
ve savaşın yaşamın kendisi olduğundan bah-
seder. Hikâyede geçen arabacı bilinci, atlar 
ise beş duyuyu simgeler, atların dizginleri 
arzu ve isteklerdir, tekerlekler zaman, araba 
beden, arabanın sahibi ise öz-bendir. Makro-
kozmik açıdan incelenirse, Arjuna bireysel 
ruhu, Krishna ise evrensel ruhu simgeler. 

Tüm bu sembolleri kendi hayatımızda bul-
duğumuzda, başkalarını taklit etmeden, özü-
müzdeki cevheri ortaya çıkartacak savaşı 
verdiğimizde hayatımız anlam kazanmaya 
başlayacaktır. 

nilcvk@gmail.com
www.yogaada.com
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