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Işıl Gönen Albayrak’a

Kitâb-ı Mukaddeste, 1. Samuel bahsi, Efraim 
dağlığından Ekana isimli bir adam ile başlar; 
İki karısı vardı; Hanna ve Pennina. Penni-
na’nın çocukları vardı fakat Hanna’nın olmu-
yordu. Ve Ekana, orduların Rabb’ine secde 
kılmak ve kurban kesmek için her yıl yaşadı-
ğı şehirden Şilo’ya çıkardı. Ve RAB Eli[1] ve 
iki oğlu Rabb’in kâhinleri ile orada bulunur-
lardı. Ekana’nın kurban keseceği gün gelince 
karısı Pennina’ya ve onun oğulları ve kızla-
rına paylar verirlerdi. Fakat Hanna’nın bu 
özel durumundan dolayı ona iki pay verilirdi. 
Çünkü Rab onun rahmini kapamıştı. Hanna 
çok ağlamaktadır ve Rabb’e yakarmaktadır. 
Sonunda duaları kabul olur. Hanna gebe kalır 
ve bir oğlu olur. Onu Rabb’den dilediği içinse 
adını Samuel koyar.(Cahamuel’in kelime ola-
rak anlamı İbranice Lenechem kelimesinden 
türemektedir ve teselli etmek, şefkat göster-
mek anlamında kullanılır).Rab daha sonra 
Hanna’ya başka evlatlarla beraber bir zürriyet 
armağan eder. 

Samuel, Rabb’e hizmet ederek büyür. Ve bir 
gece uyurken Rab, Samuel’i çağırır. Samuel, 
Eli’ye koşar. “İşte ben; beni çağırdın” der. 
Eli: “Çağırmadım; git, yat! “ der. Bu olay üç 
defa tekrarlanır. Sonunda Rab konuşur:

“Eli’nin evi hakkında başlangıçtan sona ka-
dar söylediğim her şeyi o gün kendisine ya-
pacağım. Çünkü kendisinin bildiği fesattan 
dolayı onun evini ebediyen mahkûm edeceği-
mi ona bildirdim. Çünkü oğulları kendilerine 
lanet getirdiler, onlara mani olamadı. Ve bun-
dan dolayı Eli’nin evinin fesadı için ebediyen 
kurban ve takdime ile kefaret edilmeyecek 
diye Eli’nin evi için and ettim.”[2]

Eli sabah ısrarla Samuel’e Rabb’in ne söyle-
diğini sorar ve sonunda öğrenir. Cevabı ise: 
“O Rab’dir. Gözünde iyi olanı yapsın” olur. 

Samuel büyür; Rab onunladır. Ve zamanı gel-
diğinde Rab, Eli ve oğulları hakkındaki söz-
lerini tutar, hepsi ölür. Ve Samuel’in Rabb’in 
peygamberi olduğunu Dan’dan Beerşeba’ya 
kadar bütün insanlık bilir. 

Benyamin’den bir adam vardı. Adı: Kiş’ti. Ve 
onun da bir oğlu, adı: Saul’du. Saul, babası-
nın kaybolan eşeklerini aramaya çıkması ve-
silesiyle Samuel ile karşılaşır. Samuel, Saul’u 
görünce Rab ona İsrail üzerine mesh edeceği 
adamın o olduğunu ve Filistinlilerin elinden 
kavmini onun kurtaracağını bildirir. 

Saul, kral olduğunda kırk yaşındadır. İsrail 
üzerinde iki yıl krallık eder ve Filistinlilerle 
savaşır. Mikmaş’tan Ayyalon’a kadar olan bü-
tün Filistin orduları vurulur. Saul, Samuel’in 
Rabb’in emrini getirmesiyle, Amaleki’deki 

[1]  Mürşid-i Kâmil (Yazarın Notu)
[2]  a.g.k, 1. Samuel, s: 275. 

çocuktan, kadına ve erkeğe herkesi öldürür. 
Yalnız besili hayvanları Rabb’e kurban edile-
bileceği düşüncesiyle bırakır. Bunun üzerine 
de krallıktan azledilir; çünkü kendisine hay-
vanları da öldürmesi emredilmişti.

Rab, Samuel’i Beyt-Lehemli Yesse’ye gön-
derir. Yesse oğullarından yedisini Samuel’in 
önünden geçirir. Samuel sekizinciyi sorar. 
Rivayetlere göre Yesse David’i göstermek is-
tememiştir. O çelimsiz ve kısa boylu olduğu 
için babası tarafından hor görülür, insanlar 
arasına çıkarılmaktan utanılır ve ona davar-
lar güttürülürdü. Bu yüzden onun koyunları 
güttüğü söylenir ve sonunda onu da çağırırlar. 
Kutsal metin şöyle devam eder: 

“Kendisi kızıl, gözleri de güzel ve bakışı hoş-
tu. Ve Rab dedi ki: Kalk, onu mesh et; çünkü 
bu odur. Ve Samuel yağ boynuzunu aldı; ve 
kardeşleri arasında onu mesh etti; ve o gün-
den başlayarak, Davud’un üzerine Rabb’in 
ruhu kuvvetle geldi. Ve Samuel kalkıp Ra-
ma’ya gitti”.[3]

Rabb’in ruhu Saul’den ayrılır ve Rab tarafın-
dan kötü bir ruh Saul’u üzmektedir. Saul kul-
larına kendisi için iyi çalabilecek birini ister. 
Ve kulları ona Beyt-Lehimli Yesse’nin cesur, 
cenkeri, sözünde akıllı ve yakışıklı oğlu Da-
vid’i tavsiye ederler. David’in varlığı ve çen-
gisi Saul’u rahatlatır.

Filistinlilerle İsrail orduları tekrar karşı kar-
şıya geldiklerinde bu sefer Filistin safların-
dan adı Goliath olan Gatlı bir pehlivan çıkar. 
Boyu altı arşın ve başında tunç bir başlık 
vardı. Üzerine pullu bir zırh giymişti; zırhın 
ağırlığı beş bin şekel demirdi. Kalkan taşı-
yan uşağı ise ondan önde gidiyordu. Ve İsrail 
saflarına bağırıp “Ben Filistinli değil miyim? 
Siz de Saul’un kulları değil misiniz? Kendiniz 
için bir adam seçinde yanıma insin. Eğer be-
nimle cenk edebilir ve beni vurursan, o zaman 
biz size kul oluruz, fakat eğer ben onu yener 
ve vurursam, o zaman siz bize kul olursunuz 
ve bize kulluk edersiniz”... der.

David onu görünce adam yerine koymaz, 
çünkü kutsal metinde onun genç, kırmızı yüz-
lü ve güzel bakışlı olduğu söylenir. Yani gü-
cünü niteliklerinden aldığı vurgulanmaktadır. 
Goliath ise sürekli tehditler savurup meydan 
okumaktadır. David ona “Sen kılıçla ve mız-
rakla ve kargı ile üzerime geliyorsun. Fakat 
ben meydan okuduğun İsrail dizilerinin Al-
lah’ı ordular Rabb’in ismiyle senin üzerine 
geliyoruz. Bugün Rab seni benim elime vere-
cek ve seni vuracağım ve başını gövdenden 
ayıracağım ve Filistin ordusunun leşlerini 
göklerin kuşlarına ve yerin canavarlarına 
vereceğim; ve İsrail’de Allah olduğunu bütün 
dünya bilecek ki Rab kılıçla ve mızrakla kur-
tarmaz, çünkü cenk Rabb’indir. Ve sizi elimize 
verecektir” der.

[3]  a.g.k, 1. Samuel, s:288.

Genç David, Goliath’ı sapanla alnından vu-
rup düşürür ve onun kılıcı ile başını keser. 
Filistinliler ise kaçarlar. David, Saul’un kızı 
Mikal’i eş olarak alır ve sonucunda İsrail’e 
kral olmasını sağlayan olaylar sürer gider.

“David”, İbranice’de sevilen kişi, gözbebeği 
anlamına gelmektedir. “Sevmek”, hoşlanmak 
ve sevgisi, muhabbeti olmak anlamındaki bir 
isimden de türemiş olabilir. Kur’an- ı Ke-
rim’de ise kendisinin Allah’a çok yönelen, 
Rabb’inden mağfiret dileyen sık sık secde 
eden ve tövbe eden bir kişiliğe sahip olduğu-
nu belirtilmiştir.

Yaptığı son resim “David ve Goliath’ın Başı” 
adını taşıyan Michelangelo Merisi Da Ca-
ravaggio 1571 - 1610 yılları arasında yaşa-
mış, İtalyan bir ressamdır. Soyadını, Milano 
yakınlarındaki doğduğu kasabadan almıştır. 
Babası, buranın markisinin mimarı ve aynı 
zamanda da kâhyası olan Ferno Merisi’ydi. 
Caravaggio, Barok akımının ilk büyük sanat-
çısıdır; son derece özgün ve öncü bir dramatik 
ışık anlayışı geliştirmiştir. Bunun yanında bir-
çok konuda öncülüğü olmasına karşın ışığın 
kullanımına yaptığı büyük hizmet onu Barok 
akımın önde gelen en yüksek ressamlarından 
yapmıştır.

Sanatçı, altı yaşındayken kentteki veba sal-
gınından dolayı aynı gün içerisinde dedesi, 
babası ve amcası kaybetmişti. On üç yaşın-
dayken Bergamolu ressam Simone Peterza-
no’nun yanına çırak olarak girmiş; burada 
dört yıl çalıştıktan sonra Tiziano’nun öğrenci-
si olmuştur. Fakat daha sonradan ortadan kay-
bolmuştur. Bu kayboluşlar Caravaggio’nun 
yaşamında sık sık yer almış boşluklardır. 

Caravaggio Roma’da ortaya çıkar. O dönem 
Roma sokakları güvenliğin çok zayıf olduğu, 
hırsızların, katillerin, fahişelerin ve ayyaşla-
rın cirit attığı, insan hayatınınsa çok ucuz ol-
duğu yerlerdi.  Birçok iyi ressamın bir arada 
yaşadığı ve adeta o yılların sanat merkezi olan 
şehirdeki koşullar, sanatçıları da suç işleme-
ye itiyordu. Ve adeta hepsi, o zamanlar çok 
revaçta olan aynı ilkeyle yaşıyordu; “Ümitsiz 
ve korkusuz”,(Nec spe nec metu). Caravag-
gio’nun bulunduğu yer olan Campa Marzio 
bölgesi kozmopolitliği, küçük resim dükkân-
ları, eski ve bakımsız evleri, hanları ve aşevle-
riyle onun kişiliğine uygun bir havaya sahipti. 
Ressamın yaşam öyküsünü araştıranlar; çeşit-
li resim atölyelerinde ayak işlerine baktığın-
dan, kendinden daha az yetenekli ressamların 
yanında çalıştığından, hiç bir şeyden memnun 
olmayan, eziklik ve dengesizlik içinde sancılı 
yıllar geçirdiğinden bahsederler. Ta ki 1594 
yılında yaptığı “Hilebazlar” isimli resmi 
Roma Kardinalinin dikkatini çekene kadar.     

Caravaggio, Kardinal Francesco Maria Del 
Monte himayesinde Mûsevîlik ve Hıristiyan-
lık tarihini içeren resimler yapar. Del Monte, 
gece- gündüz ressamlar, şairler ve müzisyen-
lerle dolup taşan bir sarayda yaşamaktaydı. 
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Bu yüzden dönemin sanatını yakından takip 
etmekteydi. Caravaggio onun için bir nevi 
taze bir kan olmuştu. Onu saraya davet etti-
ğinde ressam da yaşadığı bataklıktan kurtul-
muş ve dünyası da değişmişti. Ayrıca müziği 
çok seven Caravaggio, kardinal için bolca 
müzisyenler tabloları yapmaktaydı.

Sanatçının desen ya da taslak yapmadığı dü-
şünülmektedir. Modelleri dikkatle inceleyip 
direk boya ile resmetmeye başladığı tahmin 
edilir. Bilinen ve günümüze ulaşan bir tane 
oto-portresi ise renkli desen olarak mevcuttur.

Caravaggio’nun modelleri sıradan halk insan-
larıdır. Dilencileri, yaşlıları, ayyaşları, çinge-
neleri, kumarbazları ve işçileri model olarak 
kullanarak, doğalcı ve gerçekçi bir tutum 
izlemiştir. Bu tavrı zaman zaman siparişleri 
veren kurumlarla çatışmasına ve resimleri de-
ğiştirmek zorunda kalmasına sebep olmuştur. 
Ayrıca kendisinin neredeyse her konuda gele-
neklerin dışında ve uyumsuz bir kişiliği var-
dı. Örneğin 1593’te Roma’daki sarılık salgını 
sırasında kendi de hastalanmış ve hastanede 
yattığı sırada “Genç Hasta Baküs” isimli res-
mi yapmıştır. Sanatçı bolca alkol tükettiğin-
den karaciğer problemleri sarı cilt rengine yol 
açtığı gibi bir de sarılık olunca yaptığı şarap 
tanrısını da sarı benizli resmetmişti. Uzman-
larca Baküs’ün portresinin, ressamın kendisi 
olduğu savunulan bu eser, Rönesans gele-
neklerinin “yüce” iddialarına da saldırmakta-
dır. Hatta Baküs’ün yüz ifadesinin alaycı bir 
hali vardır. Fakat yine de bitkinliği yüzünden 
okunmaktadır. Caravaggio burada da yine bir 
ölümlünün resmini yapmıştır.

Aynı şekilde 1602 yılında Roma kilisesi Con-
tarelli Şapeli için Caravaggio’dan bir Aziz 
Matta resmi yapmasını ister. Ressam yine 
anlatılanlarla gerçek yaşamın arasındaki boş-
luğa meydan okumuş ve Aziz Matta’yı yok-
sul ve sıradan kıyafetler içinde, şaşkınlıktan 
ne yapacağını bilemez durumda ve ona eşlik 
eden meleğin kendisinin elini tutarak ne ya-
zacağını telkin ettiği bir görünümde resmet-
miştir. Ayrıca Caravaggio bu eserde insanın 
acziyetini ve ilâhî bilgiye olan muhtaçlığını 

vurguladığı gibi Matta’nın bir ayağı da tab-
lodan çıkacak gibidir. Yani bir adım sonrası 
gerçektir. Caravaggio onu aramıza getirmek, 
hayata dâhil etmek ister gibidir ya da kendisi 
zaten öyledir. Eser teslim edildiğinde kilisede 
büyük bir yankıya neden olur ve reddedilir. 
Caravaggio tekrar bir resim daha yapmak zo-
runda kalır. Bu ikincisi ise kilisenin değerle-
rine uygundur. 

“Aziz Matta ve Melek” resmi, tek mekânda 
üç kanattan oluşan bir düzenlemenin ortasın-
da bulunur; diğer bir kanadında ise bir başka 
sahne yer alır. “Aziz Matta’ya Çağrı” isimli 
bu eser de Caravaggio, kendi yaşamından do-
layı yabancısı olmadığı bir durumdan ilham 
alarak bu bölümü yapmıştır. Kumarhaneler-
den esinlendiği çalışma ilk bakışta gerçekten 
bir kumarhanede geçiyormuş gibidir fakat bir 
hanın odasıdır. Pencereleri kâğıtlarla kapatıl-
mış loş bir handaki batakhanede, bir masanın 
başındaki vergi toplayıcılarından oluşan gru-
bun yaptığı para sayımı iki yabancı tarafından 
basılır. Masadakilerden bir tanesi Aziz Matta, 
gelen iki kişiden biri de Îsâ’dır.  O sırada iki 
ayrı dünyaya sahip iki insanın karşılaşma-
sı söz konusu olur. Îsâ ve Matta arasındaki 
bakışma Matta’nın dünyasını yıkar. Îsâ ka-
ranlıkta gölgeler arasında kalmış ve geride 

bırakılmıştır. Resimde öne çıkarılan figür 
“Günahkâr Matta” dır. Ve Îsâ ona: “Ardım-
dan gel...” demektedir... Ressam mâneviyatı 
yaşamın gerçekliğinde arıyordu. Buna o ka-
dar saplantılıydı ki “Lazarus’un Dirilişi” tab-
losu için bir ölüyü mezardan çıkarıp model 
olarak kullanmıştı. Olayların en vurucu öz 
niteliklerini kavramakta ve yansıtmakta çok 
ustaydı. Bu yüzden sahnelerin dramatik gücü 
çok yüksek oluyordu.

Aynı yerdeki diğer bir kanada ait eser ise 
“Aziz Matta’nın Öldürülüşü” dür. Burada da 
aynı sarsıcı etki söz konusudur. Matta, ken-
di kurduğu kilise içinde ani bir saldırı sonu-
cunda yere düşmüştür. Etraftakiler hem şok 
halinde hem de oradan kaçma telaşındadırlar. 
Son derece hareketli olan sahnedeki figürler 
sanki her an aramıza karışacak gibidirler. 
Caravaggio, resimde oradan kaçmaya çalı-
şanlar arasına kendini de koymuştur. Ancak 
olayın en uzağındaki kişidir. Yüzünü yılgın-
lık ve acımayla buruşturmuştur. Gerçekten 
de Caravaggio’nun yüzünde aynı zamanda 
bu duruma karşı büyük bir aşinalık okunur 
ama bu yüz artık gitmek isteyen bir adamın 
yüzüdür. Siparişin bu bölümü oldukça tartış-
malıdır. Pek çok kişinin cellat olarak tanım-
ladığı merkezdeki genç, aslında tablonun en 

          "David ve Goliath'ın Başı", Tuval Üzerine Yağlıboya, 
125x101 cm, 1610 Galeri Borgese, Roma   
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muğlak karakteridir. Pozisyonu sanki 
Matta’ya son darbeyi vuracakmış gibi-
dir ama Matta’nın katilinin o olduğunu 
gösteren bir şey de yoktur ortada. Üzeri 
çıplak olduğu için kılıcı neresinde sak-
layıp ta içeri girmiştir? 

Resmin ilk versiyonundaki katiller gibi 
asker miğferi de takmamıştır. Ayrı-
ca hali ve yüz ifadesi de azizin yakın 
çevresindekilerin üzüntüsüne ve şaş-
kınlığına katılır vaziyettedir. Sadece iki 
figür etkilenmemiş gibi durmaktadır. 
Sol taraftaki iyi giyimli ve silahlarını 
kuşanmış iki genç... Biri neredeyse tat-
min olmuş bir ifadeyle kılıcını yeni kı-
nına sokmuş olarak sahneden aceleyle 
çıkmaktadır. Arkası dönük olan arkada-
şı ise, sahnenin ortasındaki gencin on-
dan kaptığı suç silahının sahibi olabilir. 
Eser üzerinde tartışma ve incelemeler 
devam etmektedir. Caravaggio kilise 
ile olan bu işinde bu seferde siparişi 
veren komisyonun para içinde yüzüyor 
oluşunu kaldıramıyordur ve yine gide-
rek kontrolünü kaybediyordur. 

Çocukluğunda yaşadığı travmalar, 
içinde bulunduğu koşullar, sokak kül-
türü ve dehası derken Caravaggio’nun kendi 
de, hayatı da son derece inişli-çıkışlı olmuş-
tur. Önünü alamadığı öfkesi ve yaşam tarzı 
bütün hayatını yönlendirmiş, kaderini belir-
lemiş, sonunda da yaşamına mal olmuştur. 
Gülşen Sayın incelemesinde bu konu ile ilgili 
şunları söyler:       

“Caravaggio, resim sanatındaki devrimci 
tarzıyla Roma’daki genç sanatçılar tarafın-
dan örnek alınmış ve hayranlık toplamıştır. 
Ancak, özel yaşamındaki ünü sanatçı olarak 
oluşturduğu üne göre her zaman daha kötü 
olmuştur. Bazı kaynaklara göre, lisanssız kı-

lıç taşımaktan, hakaretten, bir anne ve kızını 
tacizden, bir avukata saldırmaktan, oğlancı-
lıktan hüküm giymiş ama nüfuzlu koruyucu-
ları sayesinde her zaman hapis cezasından 
kurtulmanın bir yolunu bulmuştur, ta ki tenis 
benzeri bir oyunda rakibi olan Ranuccio adlı 
delikanlıyı öldürene kadar. Cinayetten yar-
gılanan Caravaggio hapse girmiş, hapisten 
kaçmayı başarmış ama Roma‟dan da kaç-
mak zorunda kalmıştı”.[4]

İşlediği cinayetin öncesinde de ressamın ha-

[4]  http://beykent.dergipark.gov.tr/download/article-
file/43908

yatında benzer bir olay meydana gel-
miştir. Caravaggio, Lena adındaki mo-
deline ilgi duymaktaydı fakat Lena’dan 
bir başka erkek daha hoşlanmaktaydı. 
Caravaggio’nun bu rakibi Lena’nın an-
nesine gider ve niyetini açıklar; ressa-
mı da kötülemekten geri durmaz. Kızın 
annesi de sanatçının atölyesine gider; 
onunla konuşur. Durumu öğrenen Ca-
ravaggio öfkesinden çılgına döner ve 
rakibini düelloya davet eder. Dövüşün 
yapılacağı yere silahsız gelen Mariano 
Pascuoline, düellonun iptal edilmesine 
neden olur. Ancak aynı gece Pascuo-
line, Navona Meydanı’nda sırtından 
bıçaklanır ve çok ağır bir şekilde ya-
ralanır. Aşırı kan kaybetmesine karşın 
hayatta kalmayı başarır. Olay sırasında 
saldırgan karanlıkta izini kaybettirmiş-
tir ancak kimin yaptığını tahmin etmek 
kimse için zor değildir.  

Caravaggio ilk cinayetten sonra çeşitli 
yerlerde saklanarak 1607 başında Na-
poli’ye ulaşır. Burada kaldığı süre için-
de Flaman ressam Louis Finson için 
“Tesbihli Madonna” ve Monte Della 
Misericordia Şapeli için ise “Merhame-
tin Yedi Biçimi” resimlerini yapar. Res-

sam, yaklaşık bir yıl sonra Napoli’den Mal-
ta’ya geçer. Büyük olasılıkla dönemin ünlü 
Saint Jean Şövalyelerine katılmak istiyordu. 
Malta’daki yeni yaşamının hem geçmişini 
temizleyeceği, hem de kendisine onur, say-
gınlık ve korunma kazandıracağı düşüncesin-
deydi. Fakat cinayetten aranan bir suçlunun 
bu topluluğa kabul edilmesi söz konusu dahi 
değildi. Ancak Caravaggio bir çözüm düşü-
nür ve Malta’nın şimdi ki başkenti olan Valet-
ta’daki bulunan şövalyelerin Katedrali Saint 
John’s Co için “Vaftizci Yahya’nın Başının 
Kesilmesi” resmini yapar. Bunun sonucunda 

"Aziz Matta ve Melek", Tuval Üzerine Yağlıboya, 295 x 195 cm, 1602, yokoldu

        "Aziz Matta'ya Çağrı", Tuval Üzerine Yağlıboya, 322x340 cm,
San Luigi dei Francesi, Roma, 1599- 1600

"Aziz Matta'nın Öldürülüşü", Tuval Üzerine Yağlıboya, 323x343 cm,
San Luigi dei Francesi, Roma, 1599- 1600 
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kendisini affettirir ve hedefine ulaşır; şöval-
yelik unvanını almıştır. 

“Vaftizci Yahya’nın Başının Kesilmesi” beş 
metre uzunluğundadır ve katedralin doğuya 
bakan duvarına yapılmıştır. Oldukça trajik ve 
gerçekçi bir eser olarak değerlendirilmektedir. 
Sade bir kompozisyondur ve bir cezaevi avlu-
sunda geçmektedir. Yahya, cellatlar tarafın-
dan zor kullanılarak yere yatırılmış, genç bir 
kadın kesilecek başın içine konacağı tepsiyle 
yere doğru eğilmiş, yaşlıca bir kadın çığlık at-
maya hazır, bir asker celladı yönlendirmekte 
ve birkaç metre arkada ise parmaklıkların ar-
dından iki mahkûm olayı çaresizce izlemek-
tedir. Eserin bir özelliği de ─ressamın tasa-
rım dehası sayesinde- yaşanmakta olan olaya 
sanki dışarıdan resme bakanlarda çaresizlikle 
şahit oluyor gibi bir etkisinin olmasıdır. Eser, 
hiç bir insanî duyguyu barındırmaması ve 
taşıdığı soğukkanlılıkla değerlendirilir. Cara-
vaggio bu tip sahnelerin ne demek olduğunu 
kendi özel yaşamından da bildiği için resmin 
etkisi son derece güçlü olabilmiştir. Çok dik-

kat çekici bir diğer unsur ise ressamın kendi 
imzasını Yahya’nın kanı ile atmış olmasıdır. 
Bu davranışı; şiddeti kınadığı, kendi kurtulu-
şunu ve affını aradığı, bu yüzden de ancak bir 
Aziz’in kanına sığınabildiği şeklinde yorum-
lanmaktadır. 

Caravaggio şövalyeliğe kabul edilmesinden 
yaklaşık bir ay sonra Saint Jean şövalyelerin-
den birine saldırır ve hapse atılır. Fakat ina-
nılmaz bir biçimde yeraltındaki hücresinden 
kaçar ve onu Sicilya’ya götürecek bir tekneye 
binmeyi başarır. Tekrardan Napoli’nin gü-
venli atmosferine sığınmak istediği sırada bir 
hanın önünde, Malta’da kendisine saldırdığı 
şövalye tarafından bulunur, saldırıya uğrar, 
yüzü paramparça edilir ve öldüğünden emin 
olununca bırakılır. Fakat ölmemiştir ve çok 
ağır yaralıdır. Yaşadığı kan kaybından dolayı 
ölümü beklenirken direnir ve tam da bu sıra-
da Roma’dan bir haber gelir. Papanın yeğeni 
Kardinal Şipioni Borghese kısa bir süre önce 
Roma’da ─gelmiş geçmiş en büyük ressam-
lardan biri - olarak ilan edilen bu sanatçı için 

af girişiminde bulunmaktaydı. Caravaggio 
kardinale borcunu ödemek için resimler yap-
maya koyulur ve 1610 yılında “David ile Go-
liath’ın Başı” resmini yapar. Hem başına ödül 
konmuş olması, hem de yüzünün parçalanışı 
zaten kafa kesme sahnelerini tutkuyla işleyen 
ressamı yeni bir baş kesme sahnesi yapmaya 
itecekti. Resim 125 x 101 cm olup tuval üze-
rine yağlıboyadır ve şu an Roma’da Borghese 
Galerisi’ndedir. Caravaggio bu konuyu daha 
önceleri de ele aldığı ve ardında resimler bı-
raktığı halde bu sefer tabloda alışılmadık bir 
detay vardır. Genç David’in elinde tuttuğu 
Goliath’ın başı Caravaggio’nun kendi kafası-
dır. Başın bir gözü kaymış ve yarı kapalıdır, 
yüz kasları gevşektir ve ağzı açık kalmıştır. 

Goliath’ın öldürülüşü her ne kadar İsrail top-
lumu için sonsuz bir kurtuluşun, yüce bir yeni-
lenmenin ve mutlak bir zaferin alegorisi olsa 
da Caravaggio, eline kendi kafasını verdiği 
genç David’in kılıcının üzerine “Alçak gönül-
lülük gururdan üstündür” yazmıştır. Resim, 
sanatçının içinde uzun zamandır süregelen bir 
savaşın sonucu ve aşırı uçların uzlaştırılmaya 
çalışılması olarak yorumlanmaktadır. Costan-
tino D’Orazio şunları söylemektedir: 

“Yarı çıplak genç savaşçı, cesaretiyle ve 
zekâsının kıvraklığıyla alt ettiği devin başını 
saçlarından tutar. Silah olarak sadece sapanı 
vardır. Yine de resmin başkişisi Yahudi kah-
raman değildir. Genç adam tamamladığı iş 
için gurur duyduğunu gösterir herhangi bir 
harekette bulunmaz, hatta yüzünü tatsız bir 
küçümseme ifadesi perdeler. Yıllar önce Bac-
cihino Malato ile başlayan ifadelerin ve duy-
guların resmedilmesi olağanüstü bir ustalık 
seviyesine ulaşır. Fakat bizim dikkatimizi çe-
ken; Goliath’ın alt üst olmuş, yenilgiden do-
ğan çaresizlik içindeki yüzüdür. Davud, krala, 
zaferinin ve İsrailoğullarından kurtuluşun 
kanıtını teslim etmek için Saul’un çadırına 
girmektedir: içeriyi aydınlatan fenerlerin ışı-
ğı, gencin vücudunu ve gergin kaslarından bir 
sinir öbeğini de parıldatır ama tabi ki güçlü 
değildir. Jestinde kahramanlıktan eser yoktur.  

Yapıtın en çarpıcı detayı, ön planda bedenden 
ayrılmış kafada, çenenin ağırlığının etkisiy-
le aralanmış ağzı ve kanı yere akmaya deva 
ederken boş boş bakan gözüdür. Gözlerinin 
arasında Davud’un ilkel silahıyla attığı öldü-
rücü darbenin kırmızı izi hala görülür. İnfaz 
henüz meydana gelmiştir. 

Caravaggio, ölüm belirtileri ve yaşamın son 
kırıntılarını birbirinden ayırt etmenin zor ol-
duğu bir yüzü resmetmekte çok yeteneklidir. 
Goliath, düşmanının ondan kurnazlıkla çekip 
aldığı son enerji kırıntısına halen sıkıca tu-
tunmuş görünür.”[5] 

Yapıtın ilgi çekici bir diğer yönü, başkişinin 
David değil de Goliath oluşudur. Bu durum 
sanat tarihinde daha önceden görülmemiş bir 
durumdur. Michealangelo ve Donatelo’nun 

[5]  Costantino D’Orazio, Caravaggio’nun Sırrı 
Sanatın Gücü, s: 180-181. 

"Genç Hasta Baccus", Tuval Üzerine Yağlıboya, 67x53 cm, Galeri Borghese, Roma, 1593
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konu ile ilgili çalışmaları, Giorgione’nin Da-
vid görünümündeki oto-portresi, devin ölü 
kafasını bir ganimet gibi gösterişle sergile-
yen “Genç savaşçı - ozanın” kutlanışı üzerine 
odaklanır. David, Giorgione’nin yorumuyla 
Goliath’ı bir av partisinde yakaladığı hayvan 
gibi ayağının altında tutar ya da antik bir büst 
gibi başını kaideye yaslar. Fakat Caravaggio 
rolleri ters-yüz ederek Goliath’ı belki de ithaf 
edildiği 5. Pavlus’un karşısında boyun eğişe 
hazır hale getirir. Caravaggio’nun oto-port-
resi ümitsiz, hasta, kayıp, artık kaçmaktan 
yorulmuş ve hatasını kabul eder durumdadır. 

Kendilerini yapıtların içine ekleme alışkanlığı 
sanatçıların Antik Çağ’dan beri sergilendikle-
ri bir gelenektir. Genelde de yüceltilmiş rol-
lerde kendilerini tasvir ederek saygınlıklarını 
arttırmaya çalışırlardı. Örneğin yineleyecek 
olursak yukarıda bahsettiğimiz Giorgione, sa-
nat dünyasındaki başarılarını kutlamanın bir 
yolu olarak Goliath’ı öldüren David olarak 
kendini resmetmiştir. D’ Orazio şöyle devam 
eder:

“Ne var ki otoportre Caravaggio’da çok 
farklı bir amacı açığa vuran gerçek bir sap-
lantı olarak ortaya çıkar. Bachino Malato 
tablosunda deneyimlediği aynadaki kendi 
portresi, görsel algının birden fazla anlam 
yaratmasını derinlemesine sorgulamak için 
bir yol iken, Martirio di San Metteo’dan iti-
baren Merisi tablolarında kutsal olayların 
doğrudan şahidi olarak görülür. Onun varlığı 
sahneye somutluk, gerçeklik ve yakınlık ka-
zandırır. Cattura di Cristo tablosunda elinde 
bir fener taşır. Resurrezione Cattura di Cristo 

tablosunda elinde bir fener taşır, Resurezione 
Lazaro’da mucize gerçekleştiren Hz. Îsâ’dan 
etkilenir, David e Golia’da yenik düşen devin 
kılığındadır. Ancak belki de en bilmeceli port-
re Azize Ursula’nın şehit edilişini betimlediği 
son resminde Azize’nin arkasında görülen 
portresidir. Minimum sekiz yıl önce Cattura 
di Cristo resmine eklediği oto portresi mü-
kemmel bir damgadır; zaman içinde bozul-
mamış fizyonomisi, dört yıldır kaçak yaşamın 
getirdiği zorluklardan ve şanssızlıklardan hiç 
etkilenmemiş görünür. Hatta Caravaggio’da, 
1609 yılında Napoli’de yaşadığı olaydan ge-
len bıçak izi bile yoktur, sanatçının gerçeklik 
tutusunun yanında asla gözden kaçmayacak 
bir kanlı bir detaydır bu.”[6]                                                       

Caravaggio 1610 yılında resimlerini alır ve 
Napoli’den Roma’ya doğru yola çıkar. Gemi 
Roma’nın batı kıyısında küçük bir liman-
da demir atar Caravaggio karaya iner. Fakat 
oranın yerel polis şefi ya sanatçının bağışlan-
dığını bilmiyordur ya da başka biri ile karış-
tırmıştır; Caravaggio yine tutuklanır. Serbest 
bırakıldığında ise gemisi resimleriyle beraber 
gitmişti. Ressam gemiyi diğer limanda yaka-
lamak ümidiyle sıtmanın çok yoğun olduğu 
bir bölgeden geçme riskini göze alır. Sahil 
boyunca ilerlerken sıtmadan kaçamaz ve bir 
süre sonra sahilde düşer. Kaldırıldığı yerel bir 
hastane de can verir. Öldüğünde otuz dokuz 
yaşındadır.

[6]  Costantino D’Orazio, a.g.k, s:184.
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"Vaftizci Yahya'nın Başının Kesilmesi", Tuval Üzerine Yağlıboya, 361x520 cm,
Saint John's Co Katedrali, Valetta, Malta.
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“Bizler astrologlara elzem olmayan şeyler 
hakkında danışmak için gideriz. Birisi 

astroloğa gidip ne zaman iş bulacağını 
danışır. Senin iş durumunla Ay’ın yahut 

yıldızların bir ilişkisi yoktur.” - Osho

Astroloji, tüm sanıların ötesinde lojik 
olarak bir bilimin adıdır. Onun ken-
dini dayandırdığı bilimsellik, her ne 

kadar tümden hurafelere ve boş inançlara 
itilmeye çalışıldıysa da temeli tümden var-
lığın doğası ile ilgilidir. Astroloji sıradan 
varsayımlar üzerine veya bulutsuz bir gök-
yüzünün hayalperestlerde uyandırdığı fante-
zilere dayanmaz. Astroloji, bir bilim olarak, 
kendini varlıksal (ontik) olanın bütünlüğü ile 
temellendirir. Ve en temel savı şudur, varlık 
parçalardan oluşmadığı ama gizil bir bütün-
lük taşıdığı için tikel nesnelerinin ardında 
tüm varoluşun birliğini gizler. Bunu insandan 
gizler, çünkü bu hoyratça sunulmayacak özel 
bir bilgidir. Bu özel bilginin edinilmesi, yine 
özel bir bilme ile mümkün olur; hikmet. Ve 
insanın yeniden onu, yani kendi başlangıcını 
keşfetme isteği, mistik olanın, yani “kendinde 
doğanı” keşfi olacaktır. İşte astrolojinin bü-
yük gizi budur!

Doğa, Hegel’in ve ardılı olan idealistlerin 
panteistlerden ayrıldığı bir sav olarak ruh-
suzdur. Ve doğa, tinin karşıtıdır. Bununla tin, 
doğanın ruhu ve onu önceleyen arı-bilinçtir. 
Yani tin, doğayı var eden, sonra da onun içi-
ne işleyen akıldır. Bu nedenle de biz aklımızı 
bedenimizin içinde olduğu izlenimine varırız. 
Basit bir duyumsamayla da ölümün, yani be-
den ölümünün ruhu da varoluştan sileceğini 
duyumsarız. Bu duyumsamalar harici ölüm-
lerin insanda uyandırdığı tedirgin edici izle-

nimlerden kaynaklanır. Bir insan ölür ve artık 
o soğuk ve işe yaramazdır. Yapılabilecek en 
iyi şey onu gizlemek ve toprağın altına sak-
lamaktır. Gerçekte ise ölümün ardından tin-
sel olanın; aklın, düşüncenin, ruhun, manevi 
olanın vs. başına ne geldiğini bilmeyiz. Buna 
dair bir bilgimiz yoktur. Bununla ilgili inanç-
larımız vardır.

Astroloji tin ile doğanın kopukluğunu kabul 
etmez. Kâinat, akıllıdır. Akılı kendindedir 
veya tümel bir akıl ile dolaysız bağ içindedir. 
Bu pek önem taşımıyor. Önemli olan şudur; 
tüm olup bitenlerin ardında doğa yani varo-
luşların bütünlüğü dirimlidir. Yani hiçbir şe-
yin nedeni kendinde değildir ve her şey bir 
nedenin, “asıl nedenin” uzantısıdır. Modern 
bilim burada çıldırır. Zira modernizm kendini 
tikel aklın egemenliğine bağlamak istediğin-
den ister istemez zaten çıldırmaya meyillidir. 
Bugün adına “bilim” denilen pozitif bilimler 
için akıl, ölçülebilirliktir. Ancak teorilerinin 
neredeyse hiçbiri ölçülebilir olandan gelmez. 
Bing Bang teorisi ölçülebilir midir? Bu bir 
teoridir, bir varsayımdır. Ama Tanrısal bir 
buyruk gibi kabul görmesi istenir. Hâlbuki bu 
sav kâinatın bir Tanrı tarafından, yani tümel 
bir akıl tarafından yaratılmış olmasından daha 
tutarlı da değildir.

Dinler görünmeyene olan bağlılığı telkin eder. 
Bu telkin ile kişinin görünmeyeni bir süre 
sonra görebileceği üzerinde durur. Tanrıdan, 
ölümden, meleklerden, vahiyden, mucizeler-
den bahseder. Bunlar elle tutulamaz olanlar-
dır. Bilimin ise nesnesi varoluş nesneleri oldu-
ğundan, yani duyular için somut olanla baş-
ladığından savlarının daha tutarlı olduğuna 
iman edilir. Zira içinde yaşadığımız bir kâinat 
vardır. Ve bu var olanın nasıl varoluşa geldi-

ğine dair öne sürümlerde bulunmak kimseye 
şaşırtıcı gelmez. Ama Tanrının, yani bir gözle 
görünemez ve hissi müşterek ile duyumsana-
maz olan kudretin yaratışı mantıktan uzak ve 
çelişkili bulunur. Oysa Tanrı, (bir kudret veya 
bir kavram olarak) her şeyden evvel aklî ve 
iradî bir mahiyette olduğundan, bilim tapar-
ların tam da asıl ilkesini teşkil eder. A. Comte 
sonrası gelişen modern bilim, dinin ve onun 
inanırlarının inanç karşısında akla gerektiği 
önemi vermediği iddiasında bulunur. Oysa 
dinin kozmolojik ve kozmogonik temeli akıl-
dır. Ve daha da önemlisi bu akıl soyut olma-
yıp bir öznesi vardır. Aklı paradigmalarının 
merkezine alan bilimler ise öncelikle bu aklı 
reddederek, belirsizliğe ve tesadüflere yöne-
lirler. 

“Bilim adamları eskiden bunların rastlan-
tıdan ibaret olduğunu savunuyordu. Rast-
lantı ‘şans’ demektir. Demek ki bir ayağın 
görmeye, elin de duymaya başlama şansı 
vardır. Oysa hiçbir şey rastlantıya bırakıl-
mış gibi görünmüyor; her şey belli bir dü-
zen içinde, önceden ayarlanmamışçasına 
gelişiyor. Astroloji daha bilimsel bir sava 
sahiptir. O, her şeyin tohum içinde hazır 
beklediğini söyler. Astrolojiye göre tohu-
mu incelediğimizde, onun dilini keşfet-
meyi, şifrelerini çözmeyi başarıp da ona, 
“senin niyetin nedir?” diye sorabilirsek, 
insanın taslağını da bütünüyle çıkarma-
mız mümkün olabilir.” - Osho [1]

Doğanın kendine ait bir aklı olması anlamsız-
dır. Doğa akıllı değildir. Doğanın kendine ait 
bir aklının olduğunu ileri sürmek tutarsızlıktır. 

[1]  Osho, Astroloji Hurafe mi, Öze Açılan Kapı mı? 
Ganj Yay.

Astroloji ve
Vahdeti Vücûd
İzzet Erş
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Ama doğayı da kaplayan bir aklın varlığından 
söz edebiliriz. Doğanın kendi aklı yoktur ama 
tümel aklın içindedir veya ona tabidir, diye-
biliriz. Zira akıl parçalanmaz. Akıl bir bütün-
dür ve anlayışının kudretine göre katmanlara 
ayrılır. Tasavvuf sohbetlerinde dem vurulan 
“aklın mertebeleri”, aklın çokluğuna değil, 
ama farklı görünümleri altında aklın bir ve 
bütün olduğuna işaret eder. Bu akıl insana ait 
değildir. Aklın mertebelerinin en nihayetinde 
yer alan akl-ı Sultânî insana ait değildir. Akıl, 
zâten insana ait değildir. İnsan akıldan nasibi 
ölçüsünde pay alır. Halk arasında “aklını ka-
çırmak” diye tabir edilen durum, insanın akıl 
melekesi ile olan bağlarını yitirmesidir. Akıl, 
asla insanın değildir. İnsan, ancak onunla bağ 
kurar ve onun nimetlerinden yararlanabilir. 
Aklın maişeti, teslimi veya nûru insana değil, 
aklın kendisine aittir ve akıl Allah’ındır. Bu-
rada Allah ismi ile işaret edilen mukaddes zât, 
akl-ı Sultânîdir. Böylece akıl tektir ve onun 
kudreti varlığın künhüne yayılmıştır. Ve var-
lığın her zerresi bu akıldan nimetlenir.

İbn’ül Arabî, Abdülkerim Cîli, Niyâzî Mısrî 
gibi birçok sûfî feleklere ait deneyimlerini 
aktarırlar [2]. Bu deneyimler akıl dışıdır. Yani 
tikel aklın kavrayabildiklerinin dışındadır. 
Zira deneyimlerini aktarırken kullandıkları 
üslup feleklere, gezegenlere bedenen gidip 
onları deneyimledikleri şeklinde algılanır. 
Oysa deneyim her zaman içtedir. Gözlem 
dışa dönüktür, ama deneyim daima içtedir 
[3]. Örneğin ateş elimi yaktığında, ateşin ya-
kışı elbette bir dış uyarandır ama acı, korku 
içtedir. Birini karşı sevgi duyduğumda, sevgi 
içte uyanır. Nefret, hasret, kıskançlık, sevinç 
daima içtedir. Dışarıdan ancak bunların teza-
hürleri görülebilir. Sûfîlerin deneyimleri de 
bu içtedir. Lakin asıl anlaşılmaz olan bunun 
içte olmasıdır. “İç” nedir ki tüm deneyimlere 
mahal oluyor?

Nice güneş, nice aylar göz ağımda gizlidir...
Büyük, küçük hep yıldızlar dimağımda gizlidir;
Bunlar daim mihverinde döner durur emrimle,
Hep kuvveti benden alır, parmağımda gizlidir!
 
Bunlar benim bedenimde, her biri bir zerredir,
Kimi nurdur, kimi toprak, daim dönen küredir;
Her ne kadar dönerlerse, yönleri hep Biredir,
Âdemedir secdeleri: toprağımda gizlidir.
 
Varlıkların bütün canı, ayrı değil, bir candır,
Bir göz ile seyredene, O her daim üryandır,
Âşık olup daim bakan, kendi olur, hayrandır,
Benim gönlüm mekânıdır, gel! bağımda gizlidir. [4]

“Arş tüm cisimleri içine alır, ihata bakımın-
dan cisimlerin en büyüğüdür ve cisimler âle-

[2]  Abdülkerim Cîli, İnsan-ı Kâmil ve Meratib’ül 
Vücûd adlı eserlerinde, Niyâzî Mısrî, Risâle-i Devriye 
adlı eserinde bunları anlatır. İbn’ül Arabî’nin başta 
Fütuhât-ı Mekkiyye olmak üzere birçok eserinde 
konuya dair anlatım bulunmaktadır.
[3]  Bu nedenle vahdetin vücûdu, vahdetin şuhûduna 
evladır ve ona camiidir.
[4]  İsmail Emre, Doğuşlar II, Doğuş 48

minin sonudur [5]. Abdülkerim Cîli şöyle der; 
Arş mânâ ve sûret feleklerinin hepsini kuşa-
tan felektir. [6] Kürsî, Arş’ın altında bulunur 
ve kendi altındaki tüm felekleri ve gökleri ku-
şatır. İbn Arabî şöyle der; “Şayet Kürsî nedir 
dersen deriz ki mukayyed isimlerin müsteva-
sıdır ve misallerin sûreti orada zahir olmuş-
tur.” [7]

Dönelim astrolojinin savına... “Astroloji ev-
rende olup biten her şeyin insanın üzerinde 
bir etkisi olma olasılığını inceler. Ancak insan 
bedenini incelemek daha zordur çünkü onu 
ağacı (yaşını ve diğer özelliklerini incelemek 
için) kestiğimiz gibi ortadan kesip açamayız... 
Astrolojinin anlamı ve özü bizim evrenden 
ayrı değil onunla bir oluşumuzda yatıyor. Biz 
evrenle bir olmakla kalmıyor, aynı zamanda 
her durum ve olayda da katılımcı oluyoruz.” 
[8]

Osho’ya göre Astroloji üç kısma bölünebilir. 
Onun yasalarını üç katmanda inceleyebiliriz;

“... Birincisi onun özüdür, esas kısmıdır 
ve değiştirilemez. Bu anlaması en zor olan 
kısımdır... İkinci kısım orta katmandır ve 
kişi burada istediği değişiklikleri yapabi-
lir. Bu yarı elzem kısımdır ve kişi nasıl 
yapacağını biliyorsa bazı şeyleri değişti-
rebilir ama bunu bilmeksizin değişiklik 
yapmak mümkün değildir... Üçüncü kısım 
ise en dıştaki katmandır ve elzem değildir 
ama hepimizin de en çok merak duyduğu 
kısım budur.”

Astrolojinin sırlarını çözebilmek ilkin erek 
bilimsel düşünebilen bir zihni gerektirir. Şu 
anda ne olduğu sorusu, sonunda ne olacağı-
nı bilmeksizin anlamsızdır. Zira bütünsellik 
(külliyet) nihayete göre biçimlenir. Nihayet 
ise evvel ile dolaylıdır. Kral Süleyman’ın 
sözü: “Ne var idi ise olacak odur; ve ne ya-
pıldı ise, yapılacak odur ve güneş altında yeni 
bir şey yok.” [9] Bu söz, insanın ölüm karşı-
sındaki çaresizliğini ifade etmek için dile ge-
tirmiştir. Zira ne oldu ise olacak olan tabii ki 
odur. İnsan eylemleri ile kendini bina eder ve 
en nihayetinde insan kendisinin inşa ettiği bir 
yapıdan ibarettir. İnsanın ne olduğunun bilgi-
si şimdide gizlidir. Ancak şimdinin ne olduğu 
insan için muhaldir. Bu nedenle Heidegger 
meâlen şöyle söyler “İnsan gelecektedir. An-
cak gelecek, geçmiş üzerinden şimdide tecelli 
eder.” [10]

Erek bilime daha geniş bir perspektiften bak-
tığımızda, Heidegger’in bu tespitinin varo-
luş için de geçerli olduğuna kanaat getiririz. 
Tümel akıl, kendi tamlığını tahakkuk ettire-
bilmek adına, kendisinin dahi olmadığı bir 
zamana hükmeder. Tasavvufun meşhur “ol!” 

[5]  Cürcânî, Tarifât s.155
[6]  Abdülkerim Cîli, İnsan-ı Kâmil s.237.
[7]  Titus Burckhard, Astroloji ve Simya. Verka Yay. 
s.277
[8]  Osho, Astroloji Hurafe mi, Öze Açılan Kapı mı? 
Ganj Yay.
[9]  Tanah, Vaiz 1:9
[10]  Martin Heidegger, Varlık ve Zaman.

(kün) emri böyle bir hiçlikte yankılanır. Hâl-
buki o hiçlik tüm zamanların nihayetini barın-
dıran bir tamlığı, bir kemâli de ifade eder. İh-
tiyarlığının semeresini sürmek için babasının 
gözünden bakıp anasını kandıran bir delikanlı 
gibi... Bu delikanlının şimdi olduğu düşünül-
düğünde Heidegger’in veya astrolojinin koz-
molojisi tanımlı hale gelir.

Öyleyse astrolojinin sahip olduğu ve modern 
insanın bilmediği bilgi nedir? Bu sorunun 
yanıtı çok işitildiği ve şöhretli isimler aracı-
lığıyla defalarca anıldığı için anlamsızlaşır. 
Hâlbuki yanıt çok basittir: Vahdet-i vücûd, 
yani varlığın birliği. Varlığın hiçbir formu, 
bir diğerini dışlamaz. Mertebesi ile diğerin-
den başkalaşır, kesâfeti ve letafeti ile ayrışır, 
ama onu asla dışlamaz. Bir taş zamanı saklar 
ve ses ışıkta gizlenir, ateş papatyayı barındırır 
ve buz içinde nice güneşleri saklar. Ve en akıl 
almaz olan yarının dünde saklanmasıdır. Ve 
biz bunu ancak şimdide bilebiliriz. 

Astrolojinin asıl mahiyetine dair bir kanıya 
varabilmek için bu bilimin yöntemlerine va-
kıf olmak veya bahsedildiği tarzda sûfî dene-
yimlerini yaşamış olmak gerekir. Yine de bir 
bilim olarak astrolojiye dair bilgi edinebilme-
nin tek yolu bunlar değildir. Bir astrolog tüm 
denklem ve hesaplamaların ardında bunlarla 
neye ulaşmak istediğini ve bunların neye hiz-
met ettiğini kavrayamadığında hendesenin 
biliniyor olması yeterli olmayacaktır. Ve sûfî, 
deneyimlerinde karşılaştığı vizyonların (ki 
maddî sûrette olan her fenomen bir simgedir 
ve mutlaka kendi dışında bir hakikati göster-
mektedir), geldikleri mânâya haiz değilse o 
deneyim rüyadan ibaret olacaktır. Gerçekte 
ise anlayan ve kavrayan akıldır.

Öyleyse astrolojinin varlığın birliğine daya-
nan temeli onu tikel bir bilimlerden ayırır. 
Ancak şüphesiz o bilim olma temelini ma-
tematiğe ve irfana dayandırmak zorundadır. 
Aksi halde bugünkü algısıyla o, tesadüfçülü-
ğün “İçime böyle doğdu” nâmeleri arasında 
yitip giden sahte bir oyun olarak kalacaktır. 
Hâlbuki astroloji matematiğin, ilhamın ve 
yorum-bilimin (hermeneutik) merkezindedir. 
Matematik, çünkü varoluşlar arasındaki iliş-
kinin ispatıdır; ilham, çünkü kavrayabilmek 
sanatsal görüye ihtiyaç duyar ve yorum-bilim 
çünkü nesnel varoluş olarak doğa okunmayı 
bekleyen bir hiyerogliftir [11].

Böylece astroloji artık sadece gök cisimlerini 
ve dünya üzerindeki etkilerini inceleyen basit 
bir hobi olmanın üzerine çıkar. Artık o, varo-
luşa çıkmış ve onda kapsanan tüm etkilerin ve 
ilişkilerin incelendiği tümel bir bilim dalına 
dönüşür. Dolayısıyla astrolojinin nesnesi artık 
gezegenlerle ve fizik yasalarına tâbi kuvvet-
leriyle sınırlı değildir [12]. Sahip olduğu bu 
içerik kavrandığında “Zodyak’ın ve geze-
genlerin anlamını yorumlayan astrolojinin, 

[11]  Metin Bobaroğlu
[12]  Fiziğin 4 temel kuvveti: Yeğin nükleer 
kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kütle çekim kuvveti ve 
elektromanyetizma



unsurların ve metallerin anlamını irdeleyen 
simyadan bağımsız düşünülemeyeceği de an-
laşılacaktır.” [13]

Astrolojiyi bütünleyen simyanın savı ise şu-
dur; varoluşun ilksel gerçekliği olan kurşun 
ile nihayeti olan altın arasında elementer kim-
yevi bir bağ bulunmaktadır. Ve bu bağ veya 
elementlerin kendilerini ortaya koydukları 
yolculuk tek bir elementin kendine başkala-
şarak ötekine dönüştüğünü gösterir. Böylece 
Tanrı fiziksel varoluşu meydana getirmek 
için tek bir elementi “bir şekilde” dönüştüre-
rek Kâinatın tüm nesnelerini yaratmıştır. Bu 
bir şekil simya biliminin temelini oluşturur. 
Simyacılar maddenin dönüştüğünü bilirler 
ve dönüşümün nasıl olacağını ararlar. Kendi 
yöntemlerinin temelinde şu hakikat yatar; va-
roluş tek bir maddenin farklı tezahürleridir ve 
aslında bir element üzerindeki etki, madde-
nin tümü üzerinde bir etki yaratır. Maddesel 
dönüşüm ise doğru zaman ve doğru etkiyle 
mümkün olur. Doğru zamanın tayini astrolo-
ji, doğru etkinin tayini simya bilimidir.

Bu vahdet-i vücûd anlayışı gnostizmin ve 
tasavvufun ana ilkesini oluşturur; Varlık, ay-
rımları içinde bir bütündür ve ondaki her etki 
bütünsel bir tepkinin neticesinde meydana ge-
lir. Büyük âlem (âlem-i kebîr) bir insanın vü-
cûdu gibidir. Ondaki organizmal bütünlüğün 
kavranması ancak basiret gözü yani bütünsel 
bakma yeteneğine sahip şuurlar için geçerli-
dir. Bu nedenle varlık bir bütündür ama onu 
ancak o bütünlük şuuruna sahip kişiler göre-
bilir. Diğer bilinçler onun kendi sürecindeki 
ârazlardır (ilinekleridir) ve bunlar şuurun 

[13]  Mehmed Temelli, Astroloji ve Simya. Verka Yay. s.8

mertebelerini oluşturur.

Şuurun mertebeleri olduğu gibi varlığın, ak-
lın, nefsin, hikmetin, ruhun vs. mertebeleri de 
vardır. Hâlbuki varlık birdir ve akıl bir. Al-
lah’ın indinde nefis birdir, ruh bir, hikmet bir, 
anlayış bir...[14] Ama bu birliğe ulaşamayan 
şuur için âlem çoklukta görünür ve çokluk 
sanki varlığın, aklın, nefsin vs. çok ve ayrı ol-
duğu sanısına düşürür. Varlığın birliği düşün-
cesi bunu “mertebeleri” anlamaksızın olanak-
lı olmadığını ortaya koyar. Şüphesiz varlık 
kendi ayrımsızlığında birdir ama aynı varlık 
kendi ayrımlarında çoktur da. Her ikisi de 
aynı anda nasıl olur? Bu soruya yanıt arayışı 
kozmolojiden psikolojiye, ezoterizmden epis-
temolojiye tüm bilimlerin temelini oluşturur. 
Varlık hem tek, hem de çok nasıl olabilir?

Kabala bunu anlatmak için Tanrının El Hay 
Şadday (Kâdir-i Mutlak) ismini örnek göste-
rir. Bu ismin hamili bebektir. Bebek ayrımsız 
bir şuurla dünyaya gelir. Zamanla ayrılığı 
öğrenir, onu duyumsar ve kendi dolaysız iç 
bütünlüğü bozulur. Bu bozulma şuurlu bir 
birliğin farkındalığı için zorunlu kabul edilir. 
Yeniden birliğe gelmesi artık varlığın ayrım-
ları içinde bir bütünlüğe sahip olduğunun id-
rakiyle mümkün olacaktır. Bu nedenle hakiki 
astrologlar (ki bununla artık alşemik, mistik, 
ezoterik, gnostik vs. olanı ifade ettiğimiz an-
laşılacaktır) varoluştaki her şeyin birbiriyle 
ilgili ve ilişkili olduğunun anlaşılamamasını 
çocuksu bir şuura bağlarlar. Bu çocuksu şu-
urun büyüyüp olgunlaştıkça kemâle ereceği-
ni ve böylece âlemin kemâlini ve vahdeti de 
kavrayabileceğini söylerler. Bu nedenle de 

[14]  Pavlus, Efesoslulara 4:4-6

bu gibi kâmil insanların kendi zamanlarının 
ötesinde yaşadıklarını, yani insanlığın kendi 
çocuksuluğu ile aynı yaşta olmadıklarını söy-
lemek olasıdır. 

Artık güneşteki ufak bir patlamanın kuşların 
davranışlarından, Ay’ın hareketlerinin topra-
ğın karakterinden, ağaçların tepkilerinin su-
yun doğasından, elementlerin ateşten, rüzgâ-
rın tuzdan, kurşundan, altından kopuk olama-
yacağı açıktır. Ve bunların hepsi özünde tek 
bir şey içindir; Kendinin farkında olan insan 
sonunu ne olacağını bilmek ister. Kaçınılmaz 
olanın insana neler hazırladığını bilmek ister. 
Ve mutlaka varlığın bütünlüğü içinde bunun 
yanıtı da gizli olmalıdır. Yanıtı kendi dışın-
daysa, onun birliğinden nasıl söz edilebilir 
ki? Astroloğun hakiki mesleği bunu aramak-
tır. Gerçek astrolog Pythagoras’ın philo-sop-
hosundan, Vedantanın Brahman’ından, Kaba-
lanın Adam Kadmon’u ve tasavvufun insan-ı 
kâmilinden pek de uzak bir figür değildir.

Ama yine de “Kimsenin bir astroloğa bu 
dünyadan ağlayarak mı yoksa gülerek mi gi-
deceğini sorduğu görülmemiştir. Ne zaman 
öleceğini soruyorsun, sanki asıl önemli olan 
ölüm olayının kendisiymiş gibi. Ne kadar 
yaşayacağını soruyorsun, sanki yaşamak tek 
başına yeterliymiş gibi. Niye yaşayacağım? 
Ne uğruna yaşayacağım? Yaşarken neler ya-
pacağım? Bu soruları kimse sormuyor. Bu 
nedenle astrolojinin yapısı çökmüş durumda. 
Elzem olmayan temeller üzerine inşa edilmiş 
olan her şey kesin olarak çöker...” [15]

[15]  Osho, Astroloji Hurafe mi, Öze Açılan Kapı mı? 
Ganj Yay.
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Peki, Biz Bu Soruları
Neden Sormuyoruz?
Aykut Yazgan

Bültende yazılan her yazı bence mutlaka bir 
tartışmaya, bir eleştiriye, bir sohbete ya da bir 
fikir teatisine açık olmalı. Kimi zaman yazdı-
ğım ve herkesin okuması için gönderdiğim ya-
zılarım; bu karşılıklı sohbetlerin ve “Hâlbuki 
bence…”lerin eksikliğinden dolayı beni son 
derecede rahatsız etmiştir.  

Bu girizgâhı, Düşünüyorum bültenin 70. sa-
yısında yayımlanan sayın Prof. Dr. İsmail 
Güleç’in kaleme aldığı “Hz. İbrahim zalim 
olabilir mi?” başlıklı yazı hakkında bir iki şey 
söyleyebilmek için yaptım. Bunun yazıya bir 
ilave, bir itiraz, başka bir perspektif açmak ni-
yeti taşıdığını söyleyebilirim.

Sayın Güleç, gayet haklı olarak, geçmişte ka-
lan bir hikâyenin bütün cephelerini göstermek 
için hem Ahd-i Atîk’ten hem de Müslümanla-
rın kutsal kitabından (daha çok tefsir tadında) 
örnekler vermiş. 

Burada büyükçe bir parantez açarak Sayın 
Güleç’in Ziyâüddin Serdar’a atfen söylenmiş 
olan “Hz. İbrahim zalim olabilir mi?” kaygı-
sını yazının sonlarına doğru sorulmamaması 
gereken bir soru olarak tasnif edişini kendi 
açısından ve vermiş olduğu izahat ve alıntılar-
la temellendirmeye çalışıyor; bunu anlamak 
mümkün... 

Ancak İbrahim’in eşleri çocukları, firavun 
ve Abimelech ve diğerleriyle olan http://
image.shutterstock.com/display_pic_with_
logo/110656/405170077/stock-photo-o-
pened-magic-book-with-alchemy-sym-
bols-on-chalkboard-philosophy-spiritua-
lity-occultism-405170077.jpg ilişkilerinde or-
taya çıkan ve ona şu zulüm yaftasını yapıştır-
madan önce anlamaya çalışmamız gereken bir 
takım başka kalitelerine de bakılmalı derim…

Nuh’tan Yeşua’ya, Habakkuk Daniel ve 
Lut’tan Yakuplara, Yusuflara ve Davudlara 
ve Süleymanlara kadar; herhalde hikmetinden 
sual edilemeyecek olan Rabb’in, biz günahkâr 
kulların da asla sorgulamasına müsaade edil-
meyen davranış biçimlerine, yaşamlarına ve 
yaşamlarından ki kalitelerine...   

Tam da işin bu noktasında bütün hikâyât-ı an-
layabilmek açısından Ahd-i Atîk ile Kur’an 
arasında zorunlu bir tercih yapmak lazım; 
çünkü İbrahim ve ondan evvelkilerin ve ondan 
sonrakilerin, hayatları, olaylar, yaşananlar, 
ilişkileri, soy ağaçları vesaire, Ahd-i Atîk’teki 
anlatımda hiç bir tasarrufa gidilmeden(!), en 
ince ayrıntılarına kadar tasvir edilmekte, sanki 
o gün o saat yaşanmış gibi…

Hâlbuki Kur’an bu bakımdan daha ağır başlı, 
daha ciddi, bu gibi teferruata önem vermeden, 
yalnızca isimler zikrederek kendi akidelerini va-
hiyden dercediyor. Hikâyâta pek yer vermiyor.

O halde eğer konu tarihsel ve kronolojik bir 
yol izleyerek İbrahim ve ahfadının yaşamları-
nı öğrenmekse ve dolayısıyla; bir başka inanç 
sisteminde kendisine yalnızca peygamberlik 
mertebesi olarak atfedilen azameti ve eşinin 
dahi zikredilmediği öğretiyi, belki de başka 
ihtiyaçlar için kullanmak üzere bir kenara bı-
rakarak Ahd-i Atîk’e dönmekte yarar var.

İbrahim’in zulüm faslına gelecek olursak; 
(gen.21:12) de yazdığı gibi Sarah İbrahim’e 
“Kov bu kadın ve oğlunu buradan zira bu ka-
dının oğlu benim oğlum Yitsak’a ortak olma-
sın” dedi.

İbrahim buna çok üzüldü; ancak hepinizin de 
bildiği gibi yüce Rab “Oğlunla cariyen için 
üzülme” dedi. “Sarah ne derse onu yap çün-
kü senin soyun İshak’la sürecektir, cariyenin 
oğlundan da bir ulus yaratacağım çünkü o da 
senin soyundan” dedi...

“Bütün bu havaleyi sana vereceğim” vaa-
dinden sonra İbrahim’in Sarah’dan bir erkek 
çocuğu dahi olmaması Sarah’ı duygulandırdı 
mı? diye sormak lazım. Fedakâr eş, sadık ka-
dın, kocasının yatağına Hacer’i sokarak zürri-
yetin devamını sağlıyor sonra kendisi eşinden 
bir çocuk sahibi olunca da birden o fedakâr 
kadın gidiyor yerine kıskanç, otoriter bir kadın 
geliyor... İbrahim ise yüce Rabb’in inayetiyle 
ancak itaat ediyor.

Yüce Rabb’in İbrahim kuluna öteki oğlundan 
da bir ulus yaratacağı sözü vermesi, İbrahim’i 
hatta Sarah’ı her türlü zulüm töhmetinden kur-
tarır sanırım. Bu bizlerin anlayamayacağı ile-
riye matuf yüksek evsâflı bir projedir ve yüce 
Rab ne derse o olur, tabii binlerce sene sonra 
bir oğlanın ordusu öteki oğlanın topraklarını 
zapt eder sonra da altı günde Hacer’in oğlu-
nun ulusunu perişan eder. Neden yapar? Allah 
bilir. Yüce rabbin hikmetinden sual olunmaz.

Buraya kadar sanırım prensip olarak Sayın 
Güleç’in İbrahim’in Hacer’e zulüm edip et-
mediği konusunda bir soru sorulamayacağın-
da mutabıkız.

O zaman bu yazının maksadı ne olabilir? diye 
kendime sorduğumda cevap olarak tedai, en-
düksiyon, dedüksiyon vs. diyebilirim.

Burada Tanrı ya da yüce Rab, Allah var. Bura-
da onun arzuları, dilekleri, emirleri, tehditleri, 

cezaları var. Burada her daim Tanrı ile dirsek 
temasında olan peygamberler var. Bütün bu 
karmaşık örgüye ─diyelim ki bir deseni var ve 
bu desene- o günlerde bakıldığında; Habak-
kuk’un manifestayonu, Daniel’in apokaliptik 
mesajları, Davud’un, Rabb’ine o kadar yakın 
olmasına rağmen uçkur düşkünlüğü, kendisi-
ne bağ bahçe bağışlanan İbrahim’in, Rabb’in 
önünde iki kez yalan söylemesi, Nuh’un içip 
içip sarhoş olup etrafta çırılçıplak dolaşması, 
Lut’un kendi kızlarıyla cinsel ilişkiye gir-
mesi, Yeşua’nın borularla Jeriko’yu yıkması 
bir tarafa çoluk çocuk herkesi doğrayıp şehri 
yakması, Yunus’un korkusu, Eyüb’un anlaşıl-
mayan sabrı ve daha nicesini görürüz. Etrafta 
bıçakla kesilebilecek kadar kesif bir inanç; 
dolaysıyla izah edilemeyen bir korku, ispat-
lanamadığı için bir sürü mucize, tapınma ve 
yüce Rab var.

Bu desene bu günlerde baktığımızda ise inan-
cın yerini genelde bilgiye teslim ettiğini gö-
rüyoruz. Dolaysıyla izah edilenden korkmaya 
gerek kalmıyor. Müspet ilimlerle artık mucize-
ler giderek seyrekleşiyor. (Fatima’da ağlayan 
Meryem anaların dışında). Tapınma ise teiz-
min yerini terk ettiği deizmle ufuk daha da bir 
genişliyor gibi. Hatta diyebilirim ki a-teizm ve 
nihilizmle beraber tapınma, ibadet de sorgula-
nabilir oluyor. Yanılıyor da olabilirim...

Bütün bunların perspektifinden baktığımızda 
o günlerde cereyan ettiği hikâye edilen olay-
lar; gerek bilimin gerek felsefenin, mantığın, 
gerek genel ahlâkın endazesine vurulduğunda 
İbrahim’in zulmü sorulabilir hanesine daha 
mı yakın duruyor acaba?

Gerek yüce Rabb’in verdiği emirleri, pey-
gamber oğullarından yarattığı yüce ulusların 
çağımıza projeksiyonu, gerekse yüce Rabb’in 
emirlerini icra eden peygamberleri ve icra 
ederken de türlü çeşitli yoldan çıkıp bugünkü 
ve o günkü ahlâkın pekâlâ sorgulayabileceği 
davranışları sorulabilir ya da sorgulanabilir 
hanesine yazabilir miyiz?

Sayın hocamın “Peki, biz bu soruları neden 
sormuyoruz?”unun cevabı bu olabilir mi?

Aykut Yazgan tarafından eleştirel bir yorum geti-
rilen İsmail Güleç'e ait "Hz. İbrahim Zalim Ola-
bilir mi?" başlıklı makale, Düşünüyorum Bülteni 
70. sayıda okurlarıyla buluşmuştur. İlgili yazıya 
web sitemizden ulaşılması mümkündür.

www.anadoluaydinlanma.org
www.dusunuyorumdergisi.com
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Hayal-et Komşu
Hakan Albayrak

Kendinize uygun bir ev aradığınızı ve yüz katlı bir gökdelenin 
birinci katında sizin için mâkul bir fırsat sunabileceğini, eğer 
kabul ederseniz burada kalacak ilk kişi olacağınızı, bunun 

yanında diğer katlara kimlerin yerleşeceğinin henüz bilinmediğini 
söyleyen bir kişiyle bağlantıya geçtiğinizi düşünelim. Bu fırsatı ka-
çırmayıp teklifi kabul ettiğinizi, birinci kattaki dairenize yerleştiğini-
zi ve yeni hayatınıza alışmaya çalıştığınız günler geçirmekte olduğu-
nuzu da kurguya ekleyelim. Yalnızlığınızın iyiden iyiye hissedildiği 
bir akşam, gökdelenin yedinci katında bir pencereden, belli belirsiz 
bir ışığın, sanki etrafında biri hareket ediyormuşçasına dalgalandığını 
görüyorsunuz. Bir tarafınız durumu yaşadığınız yalnızlığın etkisine 
bağlayarak “Bu bir yanılsama mı?” diye düşünürken, diğer tarafınız-
da tatlı bir endişe.  Acaba bir “Komşu”nuz var olabilir mi?

(Küçükten büyüğe)
Yıldızlar; Alpha Centuari A ve B,

Proxima Centauri, Gezegen Proxima b

copyright ESO/M. Kornmesser
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25 Ağustos 2016 tarihinde Nature dergi-
sinde bilimsel makale olarak yayımlanan 
ve bir anda bilimsel gündemin tepesine 
oturan keşif: Güneş sistemine en yakın yıl-
dız kırmızı cüce Proxima Centauri’ye ait, 
Dünya’nın kütlesine yakın kütleli ve sıvı 
haldeki suyun varlığına izin veren yüzey 
sıcaklığına sahip olma olasılığı olan bir ge-
zegen bulundu. Güneş Sistemi’nin dışında 
böyle gezegenler bulmak mümkün ama 
onu diğerlerinden ayıran, yörüngesinin 
Güneş Sistemi’ne en yakın yıldızın (4,22 
ışık yılı) etrafında olması. Bu durumda 
şu sorular akla geliyor: Proxima Centauri 
etrafında hareket eden gezegen Proxima 
b’de hayat olabilir mi? (Komşu?) Uzak 
gelecekte gezegene yıldızlar arası bir araç 
gönderilebilir mi?

Peki, bu gezegen nasıl 
keşfedildi? 
Proxima Centauri üzerinde çok çalışılmış 
düşük kütleli yıldızlardan biri. Queen Mary 
Üniversitesi’nden (Londra) Guillem Ang-
lada-Escudé ve çok uluslu ekibi (İngiltere, 
Fransa, Almanya, Amerika, Şili, Polonya, 
İsrail) Proxima Centauri’nin Avrupa Güney 
Rasathanesi (AGR)’nden ve diğer gözlemev-
lerinden elde edilen, 2016 öncesi ve 2016’da 
yinelenen (19 Ocak-31 Mart 2016) toplamda 
16 yıla ait Doppler ölçümlerini incelediler. 
2013’te Proxima Centauri’nin bir gezegenin 
etkisinde olduğunu, daha önceki yıllarda elde 
edilmiş verileri incelerken fark etseler de 
bunu doğrulamak ekibin neredeyse dört yılı-
nı almış. Bu titizliğin sebebi bilimsel hassasi-
yetle birlikte, 2012’de yörüngesi Alpha Cen-
tauri B etrafında olduğu duyurulan gezegenin 
varlığıyla ilgili yapılan hata. Proxima Centa-
uri’nin Doppler ölçümlerinde, yıldızın rad-
yal hızında belirli periyotlarla ortaya çıkan 
değişimler, yıldızın bir kütle çekiminin etkisi 
altında olduğunu düşündürüyor. Bu kütle çe-
kimi, yıldızın salınım yapmasına ve dolayı-
sıyla periyodik olarak Dünya’dan uzaklaşıp 
Dünya’ya yaklaşmasına (radyal hız değişimi 

) ve bu hareketin sonu-
cu olarak yıldızdan yola 
çıkıp Dünya’ya ulaşan 
ışığın dalga boyunun, 
yaklaşıp uzaklaşmaya 
bağlı olarak değişmesine 
(Doppler Etkisi, Doppler 
Kayması) sebep oluyor. 
Tabii ölçümlerde baş-
ka bir sebepten benzer 
sinyalin elde edilip edi-
lemeyeceği (yıldız akti-
vitesi ya da ölçümdeki 
gürültü ) de inceleniyor 
ve yapılan analizler so-
nucunda bu durumların 
olamayacağı anlaşılıyor. 
Geriye, ölçümlerdeki 
etkiyi meydana geti-
rebilecek tek şeyin bir gezegen olabileceği 
kalıyor. Doppler verilerinin ışığında gezegen 
Proxima b’nin, yıldızı Proxima Centauri’nin 
etrafındaki dönüşünü 11,2 günde tamamladı-
ğı belirtiliyor. (Bu gezegende doğan biri çok 
genç görünse de çok yaşlı olabilir! ) Proxi-
ma Centauri-Proxima b arası mesafe ise Gü-
neş-Dünya arası mesafenin %5’i kadar. Bu 
durum gezegen yüzeyinin aşırı sıcak olabile-
ceğini düşündürse de Proxima Centuari’nin 
kırmızı cüce olması ve dolayısıyla Güneş’e 
oranla küçük ve soğuk olması imdadımıza 
yetişiyor. Bu da gezegeni, yüzeyinde sıvı su-
yun bulunabileceği “Uygun sıcaklık bölge-
si”ne (temperate zone) düşürüyor. Kütlesinin 
Dünya kütlesinin 1,3 katı olması, kayalık ol-
ması ve “Uygun sıcaklık bölgesi”nde olması, 
gezegenin yaşama elverişli olma ihtimalini 
destekliyor. Eldeki veriler bu ihtimali işa-
ret etse de Proxima b’yi yaşama elverişli bir 
gezegen yapmaya yetmiyor. Çünkü yüzey 
sıcaklığı belirsiz ve gezegenin atmosferine 
bağlı olarak -33C0’den 100 C0’li mertebele-
re kadar ulaşabilir. Tabii burada bahsedilen 
ortalama sıcaklık. Gezegen ve yıldızı muhte-
melen kütleçekim kilitli (tidally locked). Bu, 
Proxima b’nin bir yüzünün sürekli Proxima 
Centauri’ye dönük olması (Dünya’dan bakıl-
dığında Ay’ın sürekli aynı yüzünün dönük ol-
ması gibi), dolayısıyla da gezegenin bir yüzü-
nün ısınması, diğer yüzününse soğuk kalması 
anlamına geliyor. Bu sıcaklık farkı, yeterince 
yoğun bir atmosferde, ısının bir yüzden di-
ğer yüze akabilmesiyle dengelenebilir. Sorun 
şu ki; gezegenin atmosferi hakkında hiçbir 
şey bilinmiyor. Bir diğer problem grubu, 
yıldız kaynaklı: X-ışınları, mor ötesi işınlar, 
yüksek manyetik alanlar, parıltılar. Yapılan 
çalışmalar kütleçekim kenetli gezegenlerin 
manyetik alanlarının, gezegenin atmosferi-
nin, yıldız kaynaklı yüksek manyetik alan-
lardan ve parıltılardan etkilenmesini önle-
yecek büyüklükte olduğunu gösteriyor. Eğer 
Proxima b’nin Dünya’ya benzer, yıldızlardan 
gelen zararlı radyasyondan gezegeni koruyan 
manyetik alanı ve yeterince yoğun atmosferi 
varsa, bu problemlerin üstesinden gelinebilir, 
fakat bunlar hakkında henüz bilgimiz yok. 

Neden gezegeni doğrudan 
izleyemiyoruz?   
AGR’nden elde edilen veriler 3,6 metre çaplı 
bir teleskop sayesinde. Bu teleskopla Proxi-
ma b’yi doğrudan görebilmek mümkün de-
ğil. Proxima b’yi doğrudan bir teleskopla 
gözlemleyememe, iki sebeple karşımıza geli-
yor: Birincisi; Proxima Centauri’nin yaydığı 
ışığın Proxima b’nin yansıttığı ışıktan çok 
daha parlak olması; Hubble Uzay Telesko-
bundan elde edilen görüntüler bunu doğru-
lar nitelikte, görüntülerde Proxima Centauri 
parıl parıl gözleniyor. İkincisi; eğer Proxima 
b’den yansıyan ışık yeterince parlak olsaydı 
bile, mevcut teleskopların ana ayna çapının 
yetersizliği sonucu, Dünya’dan Proxima 
Centauri ve Proxima b’nin, birbirlerinden 
ayrılamayacak kadar “bitişik” görünmesi 
durumu. Güneş sistemi dışındaki gezegen 
(ötegezegen, exoplanet) avında çapın taşıdığı 
önem, dikkatleri AGR’nin 2014’te Şili’de in-
şasına başlanan 39,3 metre çaplı Aşırı Büyük 
Teleskobuna (E-ELT (European Extremely 
Large Telescope) çekiyor. Maliyeti 1 milyar 
avroyu aşan teleskoptan ilk ışığın 2024’te 
alınması bekleniyor. Bu dev teleskopa ek ola-
rak, AGR’nden Dr. Markus Kasper ve ekibi 
ötegezegen avında kullanılabilecek maliyeti 
50 milyon avro olan bir kamera ve spekt-
rograf (EPICS: Exoplanet Imaging Camera 
and Spectrograph) için çalışıyorlar. Parlak-
lık problemi için EPICS’ta bir “perdeleme” 
sistemi (koronagraf) bulunuyor. Bu sistemle 
yıldızdan gelen parlak ışık engellenirken, yıl-
dız çevresinde dolanan nispeten sönük ışığın 
geldiği bir gezegen görünür hale gelebilir. 
Koronagrafın dezavantajıysa teleskop çözü-
nürlüğünü azaltması. 

Hem E-ELT hem EPICS birlikte Proxima 
b’yi gözleme ve gezegenin atmosferini ince-
leme ihtimalini sunabilir. E-ELT’un yanında, 
biri yapım biri de tasarım aşamasında olan iki 
büyük teleskop daha var.  İlki, Şili’de yapı-
mına başlanan, ilk ışığı 2020’li yılların başla-
rında alması planlanan 24,5 metre çaplı Dev 
Magellan Teleskopu (GMT: Giant Magellan 

Proxima Centauri, Hubble Uzay Teleskopu görüntüsü. 
Kaynak: Hubble Uzay Teleskopu

Proxima b gezegeninin olası yüzeyi, Proxima Centauri, 
Alpha Centauri A ve B (üstte iki nokta)
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Telescope) diğeri Hawaii’de yapımı planla-
nan Otuz Metrelik Teleskop (TMT: Thirty 
Metre Telescope). Plan gerçekleşirse TMT 
Kuzey yarım kürede olacağından Proxima 
Centauri’nin buradan izlenmesi zor. GMT 
güney yarım kürede (Şili) olsa da tasarımı 
koronagraf kullanımını zorlaştırıyor. Şimdi-
lik geriye E-ELT ve EPICS kalıyor. 

Proxima b’nin varlığı, şimdilik “doğrudan” 
gözlemin gerektirdiği zorlu şartlar yüzünden, 
radyal hız yöntemiyle “dolaylı” olarak ortaya 
kondu. Gezegenin varlığı ve atmosferi hak-
kında bilgi verebilecek bir diğer iz, “geçiş” 
yöntemi. Geçiş yöntemine göre, eğer yıldızın 
etrafında dolanan bir gezegen varsa ve yıldı-
zın yaydığı ışık, gezegen yıldızın etrafında 
dolanırken gezegenin geçişiyle perdelendiği 
düzlemde Dünya’dan izlenebilirse, yıldızın 
yaydığı ışığın Dünya’dan ölçülen şiddetinde 
bir değişim gözlenmeli. Bu yöntemle Kepler 
Uzay Teleskobu binden fazla gezegen keşfet-
ti. Proxima b için gerekli olan ise geçiş anı-
nın Dünya’dan yakalanabilmesi. 

İnsanlığın evrende yalnız olup olmadığı ko-
nusundaki merakı, 1960’lı yıllarda konuy-
la ilgili çalışmaları SETI (Search for Ext-
ra-Terrestrial Intelligence — Dünya Dışı 
Akıllı Yaşam Araştırması) projesine kadar 
getirdi. 2015’te Rus milyarder Yuri Milner 
ve eşi Julia Milner’in kurduğu Breakthrou-
gh Initiatives ise bir başka Dünya Dışı Akıllı 
Yaşam araştırma programı. Breakthrough 
Initiatives’in Nisan 2016’da duyurduğu pro-
je Breakthrough Starshot’la, teoride lazerle 
ışık hızının %20’sine kadar hızlandırılması 
muhtemel nano uzay aracının geliştirilmesi, 
ardından fırlatıldıktan 20 sene sonra, Alpha 
Centauri ve çevresindeki muhtemel gezegen-
lerden aldığı görüntüler ve başka bilimsel ve-
rilerle bilgi sağlaması amaçlanıyor. Yöneti-
minde fizikçi Stephen Hawking ve Facebook 

CEO’su Mark Zuckerberg’in de bulunduğu 
projenin bütçesi 100 milyon dolar. Projenin 
ilanından kısa bir süre sonra keşfedildiği du-
yurulan Proxima b, ilgilerini çekmiş olmalı. 

Bir gezegenin keşif sürecinden karşımıza 
çıkan ve yinelenmiş olan bir diğer sonuç; 
keşfin, kendisinden önce yapılan nicelerinin 
ışığıyla/sayesinde gerçekleşmesi. Neredeyse 
200 yıl önce yapılan bir keşfin (Doppler Et-
kisi, 1842), evinize yakın mesafeden geçen 
bir arabanın motorundan, damarlarınızda 
hareket eden kırmızı kan hücrelerine, evre-
nin uzak köşelerinden, atom boyutlarına ka-
dar çalışması hayret verici. Daha da şaşırtıcı 
olan, boyutların gerisinde gizlenen ortak iş-
leyişin varlığı.

Tüm bunlarla beraber eğer bir komşumuz 
varsa, hem varlığını hem de gelecekte yeni 
keşiflere, yeni imkânlara, yeni maceralara 
kapılar aralayabileceğini düşünmek heyecan 
verici. 

Büyüklük ve Parlaklık: Solda Güneş'in Dünya'dan 
görünüşü; sağda Proxima Centauri'nin gezegeni 

Proxima b'den görünüşü, Günaş'e göre daha soluk ve 
daha büyük. copyright ESO/G. Coleman
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Alpha Centauri, Güneş Sistemi’ne en yakın yıldız sistemi. Bu yıldız 
sistemi, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, ve ikisine zayıf bağlı 
olduğu düşünülen, Güneş Sistemi’ne en yakın yıldız olan Proxima 

Centauri isimli yıldızlardan oluşuyor. Alpha Centauri A, Alpha 
Centauri B sistemimizden yaklaşık olarak 4,35  ışık yılı uzaklıkta.

Alpha Centauri Yıldız Sisteminin Güneş'e olan uzaklığı.
copyright ESO/ Pale Red Dot

3 Dev Teleskop

GMT
• Ana Ayna Çapı 24,5 metre uzunluğunda
• 7 parça aynadan oluşuyor.
• Konum: Las Campanas Rasathanesi, Şili

E-ELT
• Ana Ayna Çapı 39,3 metre 
uzunluğunda
• 798 parça aynadan oluşuyor.
• Konum: Cerro Armazones, Şili

TMT
• Ana Ayna Çapı 30 metre uzunluğunda
• 492 parça aynadan oluşuyor.
• Planlanan Konum: Mauna Kea, Hawaii 

Kaynak: space.com / Karl Tate



15 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

AMAÇ
Coşkun Özdemir

İnsan ve insanlık bedensel ihtiyaçlarını giderme telaşı içinde, 
gerçekte ne olduğunu ya hiç düşünemez hale gelir, ya düşür ama 
bulamaz ya da pek ender de olsa bulur ama gerçekleştiremez. İnsan 
denilen varlığın Özü, ya da kendine özgün yüklemi, bir başka deyişle 
onu o yapan yetisi, bir anlık (anlama yetisi) sahibi olmasıdır. Anlık, 
şeyleri düşünceye çeviren ve bu çevirme ile şeylerin gerçekliklerini 
anlayan ve bilebilen yeti, kuvvet ya da yüklemdir. Böylece anlık ve 
düşünce, insanın yüklemi, insan anlık ve düşüncenin öznesi ya da 
tözüdür. 

Her varlığın içkin örgütlenmesi kendi sakınımını kapsar. Varlığın 
içörgütsel ve içgüdüsel görevi-işlevi kendi yüklemini olabildiğince 
etkin kılmasıdır. 

İnsanda bu kendini etkin kılma görevi, onun özgün varlığı olan 
anlığın etkin kılınmasıdır. Öyleyse insanın en yüksek amacı anlığını 
sürekli iyileştirmek olmalıdır.

İnsanın “anlığını iyileştirmesi” gibi bir amaçtan yoksun olması; 
insan olma olasılığından, iddiasından ya da amacından yoksun 
olması demektir. Yoksunlukların en büyüğü. Anlığın iyileştirilmesi 
ki özgürleştirilmesi anlamına gelir; salt günlük çıkarların peşini 
bırakmayla doğrudan elde edilecek bir şey de değildir. Aynı şekilde 
tekil bilimlerde ilerlemeyle de kazanılamaz. Burada görece bir 
ilerlemeden söz edilebilse de bu ilerleme, anlığın özgürleşmesi için 
önemli bir katkı olmaktan çok uzaktır. 

Anlığın iyileştirilmesi ve özgürleştirilmesi yalnızca ülkemizde değil, 
tüm dünyada aktüel eğitim sistemlerinin ilgi alanı içinde değildir. 
İnsanın özünün etkin kılınmasının eğitimin dışında bırakılması 
anlaşılmaz görünür. İnsanı eğiteceksiniz ama onu o yapan özünü 
eğitimin dışında bırakmak koşulu ile. Yapmak istediğinizi yapmayı 
engelleyecek bir koşulla yapmaya çalışma; işte bu gün için eğitimde 
yapılan budur.

İnsanlık anlığın özgürleştirilmesi için ne yapılması gerektiğine dair 
büyük bir birikim oluşturmuştur. Ancak bu birikim sıradan bilincin 
önüne konacak bir forma sokulamamıştır. Bu nedenle bu birikimi 
edinmek özel bir çabayı gerekli kılmaktadır.

“Her canlı ölümü tadacaktır, yaşamı ise bazıları.” Mevlânâ
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SÛFÎ ROCK Grubu

“KÖR 
TALİH” 

“Göçebe bir buluttum, 
Adım neydi unuttum.
Yağamadım bir türlü, 
Hep içimde biriktim. 

Durdum durdum duruldum, 
Sustum sustum çoğaldım.

Sonunda âşık değil,
Aşk oldum bak aşk oldum.” 

-KörTalih -Göçebe

Müzikleri oldukça farklı olan “Kör Talih”in 
eserlerini ‘Rûhânî Rock’ diye tanımlayan da 

var, ‘Türk sanat müziğinin rock hâli’ diye 
yorumlayan da… Ama daha çok “Sûfî Rock”  

deniliyor. Sözleri de farklı Kör Talih grubunun, 
ne suya sabuna dokunmayan ‘lay lay lom’ 

dedikleri cinsten, ne de protest bir havada. 
Daha derinden, daha şiirin içinden, daha çok 

felsefi, Sûfî…  

Kör Talih ile tanışmamıza, grubun solisti Umut 
Serkan Özkan’ın AAV haftalık sohbetlerini 

takip etmesi vesile oldu. Bu küçük söyleşide 
sorularımızı kendisine yönelttik. 
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İsmini “Nazar” adındaki şarkılarından alan 
ve müzikte kendilerine  ‘Sûfî Rock’  kulvarı-
nı açan albümlerinin kartonetinde bu cümle 
yazılı Kör Talih grubunun. Epey bir tefek-
kürden süzülen; Erkin Koray’dan, Orhan 
Gencebay’dan, Sadri Alışık’tan, dergâhtan, 
meyhaneden,  İstanbul gecelerinden, aşktan 
ve elbette çileden beslenen bir teşekkür...  

Kör Talih ismi nereden geliyor? 
İsim daha çok grubun doğduğu yıllar, yaşa-
dıkları muhit, beslendiği kültür’den geldi. 
Çocukluk yaşlarında sokakta birlikte oyna-
yan, Lise yıllarında birlikte müzik yapmaya 
başlayan gençlerden bahsediyoruz 80’li yıl-
lar, 60’ların 70’lerin bir enkazı gibiydi ama 
o yılların etkisi de sürmekteydi. Biz o zaman 
çocuktuk 90’larda gençtik. Fatih ve civarı 
Balat’ta, Draman’dayız. Garip, kozmopolit 
bir yer. Tekkeler, Câmiler, Kiliseler… Oto-
büs durağına gitmek için yürürken turistik 
gezi yapıyorsun. Türk filmleri izleniyor tek 
kanallı televizyondan, fakir adam zengin kızı 
seviyor, kavuştukları anda kaybediyor, bunu 
izleyerek duygulanan insanlar var hala yanı 
başımızda.  Güzel bir saflık ve neşe var, bir 
yandan da garip bir hüzün var havada, semt-
ten göçürülen ilk ‘yerli’ lerin yerine konama-
yan gülümsemesi, yerine göçenlerin farklı 
kültürlerle bezeyişi, kalanların yâd edişi… 
Sanki talih hiç buralara uğramayacak gibiy-
di, biz böyle bir havada bulduk bu ismi, çok 
eleştiri de aldık. Grubun sık sık dağılıp top-
lanması bir yana, başımıza gelen aksilikleri 

bile bazen isme bağladık. Karşımıza sonra-
dan çıkan örneklerle anladık Kör Talih’in 
asıl anlamını. Bateristimiz Göksan Göktaş, 
Filibeli Ahmet Hilmi’nin Âmâk-ı Hayal kita-
bında almış cevabını, bana ise Grek Mitinde 
Themis gösterdi, gözleri bağlı. Talih-felek 
kördür, kimseye iltimas geçmez, kimin bahtı, 
“karma”sı ne ise onu yaşar. Bunun üzerine 
uzun bir makale yazılabilir, ama okuyucu-
ların tamamlayacağını düşünüyorum. Biz 
sonradan anladık ki ne kadar derin ve insan 
ruhuna kapılar açan bir isim koymuşuz za-
manında...

İsmi gibi grubun hikâyesi de ilginç 
olmalı, nasıl bir araya geldiniz?  
Valla o kadar uzun zaman oldu ki 1995’den 
bu yana aralıklarla da olsa müzik yapmakta 
Kör Talih grubu…  Ama ekibin dostluğu daha 
da eskilere dayanıyor, kurucuları Muharrem 
Güzel (gitar) ve Göksan Göktaş (davul) İs-
tanbul’un birbirlerini çocukluktan tanıyan 
mahalle arkadaşları bir süre sonra yanlarına 
yine mahalleden Hasan Saygın(basgitar)’ı ve 
Bülent Güven’i (halen Kurtalan Express’te 
klavye) alarak Kör Talih grubunun temelleri 
atılıyor. Ben de ekip üyeleri ile lise yılların-
dan bu yana farklı projelerde birlikte çaldım. 
İlk solist ve Neyzen Hüseyin Kılıç’ın ayrıl-
ması ile Neyzen Emre Tombul ile birlikte 
2001 yılı sonunda dâhil oldum.  

2001/2007 yılları arası en aktif dönemimiz.  
İlk on yılın akabinde 2006 Aralık ayında “Na-
zar” adında bir albüm yayınladık. Albüm mü-
zik eleştirmenlerince yazılı basında oldukça 
olumlu tepkilerle yer almasına rağmen, çeşit-
li sebeplerle 2007 sonunda grup dağıldı. İşler 
güçler yoluna sokulduktan sonra daha fazla 
ayrı kalamayıp 2014’de yeniden bir araya 
geldik. Son iki yıl içinde albümden ‘Alâmet’ 
adlı şarkımıza klip çekildi, TRT Belgesel ve 

TRT Müzik kanallarında iki ayrı programın 
ana konusu olduk, çeşitli konserler verdik ve 
en önemlisi yeni şarkılar yaptık. 

Başta sizi takdim ederken Sûfî Rock 
grubu dedik, nasıl bir tür bu?
Aslına bakarsanız böyle bir tür bizim yap-
tığımız haliyle yok, yaptığımız müziği din-
leyenler ve basın müziğimizi böyle tarif etti 
bizle birlikte böyle bir tür doğdu, en azından 
Türkiye’de... Dünyada ise Sûfî Rock şeklin-
de bir arama yaptığınızda karşınıza çıkan ör-
nekler var. 90’ların sonlarında Pakistan, En-
donezya gibi Müslüman ağırlıklı ülkelerde 
etnik Sûfî müziğinden etkilenip, yerel sazlar 
ve melodiler kullanan gruplar var. Sözler ise 
Rûmî’nin ve pek çok yerel Sûfî önderlerinin 
şiirlerinden derlenebiliyor. Bu gruplara ör-
nek olarak Junoon, Fuzon, Noori, Debu’yu 
verebiliriz. Ama açıkçası ben pek çoğunu 
çok da özgün görmüyorum. Kör Talih 95’de 
kurulduğunda zaten bu gruplar henüz orta-
da yoktu,  Bizler Moğollar dinledik, Erkin 
Koray, Orhan Gencebay, Neşet Ertaş... Za-
ten bana kalırsa, tüm bu müzisyenlerin pek 
çok şarkısında Sûfîzmin arayışlarını görmek 
mümkün. Türkiye’de Sûfî müzik denilince 
ilâhîler, tekke müziği, zikir vb. geliyor. Bana 
kalırsa İç âlemlerimizdeki arayışımız, ruhu-
muzu sağaltma çabamızdır Sûfîzm. İslâm di-
ninin daha hümanist ve sanatsal yüzüdür. Ve 
günümüzde Batı medeniyeti de dâhil olmak 
üzere tarihte İslâm’ın ulaşamadığı kültürleri 
etkilediğini görmekteyiz.  Müziğimizde söz-
ler ve ortaya çıkan melodiler ve bizim bunları 
kullanım şeklimiz dinleyicide böyle bir etki 
bırakıyor demek. Bunu çok değerli buluyo-
rum. Ama aslında özellikle kafa yorup yap-
tığımız bir şey değil bu. Böyle bir tür veya 
imaj kaygımız yok, kendiliğinden oluyor. 
Aynı şarkılarımız gibi.

Umut Serkan Özkan
Vokal, Gitar

Kaan Demirbay
Bas Gitar

Muharrem Güzel
Gitar

Emre Tombul
Ney

Hasan Saygın
Klavye

Göksan Göktaş
Davul

“İyiye kötüye, acıya tatlıya, haklıya 
haksıza, varlığa yokluğa, her zerreyi 
zıddıyla dengeleyen büyük ustaya, 
saza, söze ve nefese teşekkürler.”
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Doğu Mitolojisi
Tanrının Maskeleri 2
Joseph Campbell, Çeviren: Kudret Emiroğlu

Yayınevi: Islık Yayınları, 2015

Joseph Campbell’in “Tanrının Maskeleri” 
dizisi, bütün dünya mitolojilerinden bir seç-
me değil; mitolojiyi insanlığın ürettiği anla-
ma ve anlamlandırma çabası olarak başta fel-
sefe, antropoloji, psikoloji olmak üzere diğer 
disiplinlerden ve edebiyattan da yararlanarak 
çözümlediği ve aynı anda bütün bu insan-
lık birikiminin mitolojiden yararlanarak da 
anlaşılabileceğini ortaya koyan “tez”li bir 
başyapıttır. Campbell bu tezini, insanlığın 
doğum, ölüm, sevgi karşısındaki “kader”i-
ne karşı tek bir kaynaktan doğup gelişen ve 
farklılaşan mânevî yaşamının bütüncüllüğü 

üstüne kurduğu için de başarılıdır. Dünyanın tarihe geçmiş ve ant-
ropologlar eliyle toplanmış mitoslarını anlamlı bir bütünsellik içinde 
öğrenirken, Freud, Jung, Mann, Spengler, Schopenhauer, Nietzsche, 
Goethe, Wagner, Joyce, Picasso ve daha birçok düşünür ve sanatçının 
bu dünyaya bakışlarına, bir de böyle bir pencereden bakacaksınız.

Doğu Mitolojisi, yaşam karşısında birey adına ve toplumun bir üyesi 
olarak üretilen kültürel yanıtların tanrısız erdemini Hint, Çin ve Ja-
ponya’nın felsefe, sanat ve siyaseti, tarih ve toplumsal yapısı bağla-
mında irdeler, insanlık serüveninin kast, devlet ve ata söylemleriyle 
üretimini sürdürür... (Tanıtım Bülteninden)

Ortadoğu Mitolojisi
Samuel Henry Hooke, Çeviren: Alâeddin Şenel

Yayınevi: İmge Kitabevi, 2015

Ortadoğu Mitolojisi, bir yandan Klasik 
Yunan, Roma öte yandan Ortaçağ Batı 
mitolojisinin kökenlerinde yatan Orta-
doğu mitolojilerinin birincil kaynakları-
na inerek, mitolojinin tüm temalarını ve 
sorunlarını özümleyen bir yapıt. Yapıtın 
iki bölümünün Mûsevî ve Hıristiyan mi-
toslarına ayrılması, kitabın, mitolojinin 
yanı sıra dinsel düşünüşün de köklerine 
inen bir nitelik kazanmasını sağlıyor.  
 
Yapıtta, Yaratılış Mitosyarı, Dumuzi ile 
Inanna, Tufan Mitosları, Enki ile Nin-
hursag, Dumuzi ile Enkimdu, Gılgamış 
Mitosları, İştar’ın ölüler dünyasına ini-

şi, Adapa Mitosu, Etana ile Kartal, Zu Mitosu, Kurtçuk ile Dişağrısı, 
Osiris Mitosları, Re Mitosları, Apophis’in öldürüşü, Nil Mitosları, 
Keret Efsanesi, Agat Efsanesi, Seher ile Selim, Nikkal ile Kathiralar, 
Ullikummis Mitosu, İlluyankas Mitosu, Kain ile Habil, Babil Kulesi 
Mitosu, Sodom ile Gomorra, Fısıh Mitosu, Epihani Mitosu, Yeşu Mi-
tosu, Ahit Sandığı Mitosu, İlya ile Elişa, Îsâ’nın Doğuşu Mitosları, 
Îsâ’nın Dirilişi Mitosları bulunuyor.

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Behiye Bobaroğlu

Peki, yeri gelmişken nasıl doğuyor 
bu şarkılar, süreç nasıldır?
Birlikte stüdyo provalarında gelebiliyor me-
lodiler… Bazen de evde küçük bir gitar rifi 
veya melodi aklımıza geliyor bunu stüdyo da 
çalınca herkes üzerine bir şey katıyor, ilk baş-
ta doğaçlama sözler yazılıyor o anda, sonra-
dan hizaya sokuluyor. Genelde en son sözler 
geliyor. Her sanat dalında olduğu gibi başta 
kurgusal bir durum yok yani, tamamen ilham 
söz konusu, bu aşamada neyle besleniyorsak 
hayatta, O doğuyor içimizden, melodi oluyor 
söz oluyor akıyor. Hizaya sokulma aşama-
sı yani düzenleme kısmında kurgu devreye 
giriyor. Çoğu zaman en zor kısmı da burası 
oluyor. Çünkü ince detaylar söz konusu, han-
gi enstrüman nerede girecek, bir melodi kaç 
kez tekrar edecek vb. pek çok detay. Son hali 
oluşunca bir kayıt yapılır ki evde dinlensin 
herkesin aklında kalsın…

Ney müziğinize ne katıyor? Rock 
müzikte pek alışık değiliz bu enstrü-
mana...
Müziğimiz ile iç dünyamızı anlatmaya ça-
lışıyoruz dedik ya, gücümüzün yetmediği 
yerde imdadımıza yetişiyor Ney. Bir yerde 
tıkanıyor insan. Mânâ dünyasının rengi ve 
dili başka. Konuştuğunuz kelimeler, verdi-
ğimiz sesler yetmiyor anlatmaya. Ney bunu 
anlatmaya en muktedir enstrümanlardan biri. 
Şarkılara renk versin fark yaratsın diye ekle-
diğimiz bir enstrüman değil. Grubun bir par-
çasıdır Ney. Gitar/ Davul gibi. Melodilerimiz 
makamlı olduğu için ney uyumlu biçimde 
dâhil olabiliyor müziğimize. Pek çok şarkı-
mızı Pyschedelic Rock kategorisine sokmak 
da mümkün Türkçeye Rûhânî Rock olarak 
çevrilebilecek bu türde müzik çoğu kez daha 
deneysel biçimde yapılıyor. Sahneyi bir labo-
ratuvar olarak kullanan, sadece O an yaratı-
lanı dinlemeniz beklenen gruplar var. Onları 
da severek dinliyoruz. Ama biz deneyi kendi 

mutfağımızda yapıp çıkanları çalıyoruz. Par-
çalarımız şarkı formatında ama onun altını 
görebilenler için,  büyük bir deneysellik var 
aslında. 

“Hayat denen Muammayı
Çözen de var çözmeyende.

Yurt bilip kendi içinde 
Gezen de var gezmeyen de.

Usta yine kırıldı sesim,
Usta bana nefes lazım.
Usta yine silindi yazım, 
Usta bana kalem lazım.”

Kör Talih – Muamma

Son olarak geleceğe dair planlarınız 
neler, Kör Talih’i sizce ne bekliyor?
Talih’in bize de iltimas geçmeyeceği açık, 
birlikte çok güzel müzik yaptık ama grup 
müziği zaman ve emek istiyor. Bunu koya-
bildiğimiz sürece yaşatacağız. Bir de ileriye 
dönük İstanbul’da bir festival düzenleme 
hayalimiz var... Dünya’da, Kafkasya, Orta 
Asya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu gibi fark-
lı bölgelerden, çeşitli etnik rock grupları ile 
bağlantı kurup sahne almalarını sağlamak 
istiyoruz.

Teşekkür ediyoruz...

“Müziğimiz yerel ezgilerden etkilendi” diyen pek çok rock grubunun aksine,
“Biz buralıyız, buranın müziği ile büyüdük ve rock’tan etkilendik”

diyor Kör Talih grubu...
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Çin Mitolojisi
Efsanelerin Kökeni
Chen Lianshan, Çeviren: Hasan Bögün

Yayınevi: Kaynak Yayınları, 2015

Bu kitap, sizi Çin tarihinin efsane ve 
destanlar dünyasına davet ediyor. Ef-
saneler ve destanlar, tarih boyunca in-
sanoğlunun mânevî hazinesinin önemli 
bir parçası olmuştur. Bilgelik ve hayal 
gücüyle şekillenen, geçmişten gelece-
ğe uzanan efsaneler, insanlık tarihinin 
ambarıdırlar. Efsaneler; ilâhların ve 
kahramanların öykülerini, evrenin kö-
kenini, Tanrının evreni idare edişini, 
ilâhların kavgalarını, insan ile ilâhlar 
arasındaki gizemli ilişkiyi, eski kahra-
manların olağanüstü cesaret destanları-
nı alışılagelmişin dışında bir kurguyla 
anlatırlar. Bu kitaptaki mitolojik öykü-

ler, eski mânevî hayatın mikro evrenini temsil eden eski inançlara, 
törelere, felsefe, bilim ve tarih gibi alanlara değinir. Her medeniyet 
gibi Çin’in de kendi efsaneleri vardır. Çin’in mitolojik tarihi Yunan 
tarihinden apayrı ve kendine hastır. Bu kitap Çin mitolojisi hakkın-
daki temel bilgileri okura vermeyi deniyor. Çin efsaneleri geleneksel 
Çin ve Batı kültürleri arasındaki farklılıklar temelinde anlatılıyor ve 
Çin mitolojisi ile büyüleyici efsaneleri okurun beğenisine sunuluyor. 
(Tanıtım Bülteninden)

İran Mitleri
Vesta Sarkhosh Curtis, Çeviren: Fatma Esra Asla
Yayınevi: Phoenix, 2016

Eski İran’ın geleneksel öyküleri iyi ile 
kötü arasındaki mücadeleleri, tanrıların 
zaferlerini, kahramanların maceraları-
nı, efsanevi kuş Simurg gibi doğaüstü 
varlıkları anlatır. Bu öykülerin çoğu 
da İran’ın İslam öncesi dönemi hak-
kında bildiğimiz başka pek çok şey 
gibi Avesta kaynaklıdır. Zerdüştlüğün 
kutsal kitabı olan Avesta’nın kimi bö-
lümlerinin geçmişi, MÖ 1400 ile 1200 
arasında bir tarihe kadar uzanır. Avesta, 
Zerdüşt peygamberin sözlerinin ve Bil-
ge Tanrı Ahura Mazda’nın hikâyesinin 
yanı sıra Zerdüştlük öncesi dönemden 
kalma pagan mitler de içerir. Bu mit-
ler, varlıklarını tüm İran tarihi boyunca 

sürdürerek ─başta Firdevsi’nin Şehname’si olmak üzere- pek çok yer-
de karışımıza çıkmaya devam ederler. Şehname, bizlere Feridun’un, 
Zaloğlu Rüstem’in, Sohrab’ın, Hüsrev ve Şirin’in öykülerini anlatır 
ve etkileri bakımından İran kültürünün belki de en önemli yapıtıdır. 
Kendisinden sonraki yüzlerce yıl boyunca İran halkını derinden etki-
lemiş ve yazarlardan minyatürcülere İran’lı sanatçılara esin kaynağı 
olmuştur. Bu etki, günümüzde de canlıdır. Vesta Sarkhosh Curtis’in 
İran Mitleri kitabı Avesta’dan yola çıkarak tüm bu mitleri modern bir 
bakışla yeniden ele alıyor. Bu mitlerin izini İran tarihi boyunca sürü-
yor, hikayeleri birbirleriyle ilişkilendiriyor ve bağlamlarına oturtuyor. 
Curtis, British Museum’da eski İran sikkeleri küratörü ve Britanya 

İran Çalışmaları Enstitüsü’nün yayınladığı Iran dergisinin editörüdür. 
(Tanıtım Bülteninden)

Karacaoğlan
Anadolu Âşıkları – I
Ahmet Şükrü Esen, Hazırlayan: İsmail Görkem
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016

Ahmet Şükrü Esen’in otuz yıllık der-
leme çabaları sonucunda oluşturdu-
ğu defterlerden çıkarılan malzemeler 
üzerine Pertev Naili Boratav ve çalış-
ma arkadaşları Rémy Dor ve A. Fuat 
Özdemir’in başlattığı âşık edebiyatı 
ve anonim halk edebiyatı çalışmaları 
“Anadolu Âşıkları Dizisi”yle bütün-
lüklü ve kalıcı bir külliyata dönüşü-
yor. Dizinin ilk kitabı Karacaoğlan. 
Karacaoğlan adına bağlı olarak akta-
rılan sözlü ve yazılı anlatılar, söyle-
nen türküler Hazar’ın doğusunda Orta 
Asya Türkmenistan, Azerbaycan ve 
Osmanlı coğrafyasında yaklaşık altı 
yüz yıldır yaşamaktadır. Bu toplum-
ların ataları yüzyıllarca evvel bir ara-

da yaşadıkları dönemlerde muhtemelen Karacaoğlan’a ait türküler 
söylediler. Toplumsal bellekte bir âşık tipi olarak Karacaoğlan’ı ve 
onun türkülerini yaşattılar. İlhan Başgöz haklı olarak şöyle der: “Ka-
rac’oğlan’ın şiirlerini tek bir sanatçının değil, birçok kişinin dil ve tel 
birliğinden dokunmuş böyle bir halk kumaşı, böyle bir gelenek olarak 
değerlendirmek istiyorum.” Değerli halk bilimcimiz Pertev Naili Bo-
ratav’ın başlattığı bu anıtsal çalışmaya sahip çıkıyor, edebiyatımıza 
kaynaklık eden altı yüz yıllık bir hazineyi sizlerle buluşturuyoruz.  
(Tanıtım Bülteninden)

Aşure (Habil & Kabil)
Tanıtım Bülteni
Şirin Üstün

Kadim bilge öğretilerinin kav-
şak noktası, yan yana bağdaş 
kuran insanoğlunun sohbet sof-
rası.

Kültürlerin buluştuğu
Medeniyetler beşiği Anadolu
Aşure kazanı, Anadolu
Kazanı kaynatan, kazanda kay-
nayan bir arada

Gönül kelamını  kamillere söy-
lemek üzere yola çıktığım  bu 
albümdeki gizli mesaj aslında 

“Evrensel insan“ olmaktır. Evrensel insan, kendi varoluş hakikatine 
aklını, gönlünü,sevincini ulaştıran insandır. Evrensel oldugumuzda 
dünyadaki herşeye sevgimiz, şevkatimiz ulaşır. Bişeyleri inkar ede-
rek, yada onu reddederek bunu reddederek bu yolda yürüyemeyiz. 
İnançlarımızı birbirleriyle yarıştırmadan,birbirimizi ezmeden  kemale 
gitmeliyiz.
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Tematik Konumuz KAYGI!
Değerli Vakıf Üyeleri ve Katılımcı Dostlarımız; 

İlk tematik bültenimiz olan "Türkiye'de ve Türkçede Felsefe" ile 
Türkiye'nin önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe yapabilme 
olanaklılıklarını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayattan kopuk, teorilere 
dayalı akıl oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz ettiği oranda samimi ve ha-
yatlarımızı dönüştürebildiği oranda gerçek olduğunu göstermeye çalıştık.

"Yabancılaşma" ve ardından “Sınır” konulu tematik bültenlerimizde ise bu sefer 
söz kendi düşünürlerimizin oldu. Kalemlerimizi elimize alıp Yabancılaşmayı ve 
Sınır olgusunu kendi düşüncemize konu ettik. Bu konuları tüm yönleriyle ele 
alabilmenin yollarını aradık. Felsefi, psikolojik, edebi, sanatsal, iktisadi, siyasi, 
sosyolojik, teolojik vb. teorileri ve bunların etrafında gelişen düşünceleri an-
lamlandırmaya ve yorumlamaya çalıştık.

Nitelikli düşünebilmek, düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak ve anlamlan-
dırdığını yorumlayabilmek demektir. Bültenimizin adı olan Düşün-ü-yorum is-
minin anlamı ve ilkesi buradan gelmektedir. Bu etkinliğin farkındalığıyla yeni 
tematik konumuzu KAYGI olarak belirledik.

Yapılacak paylaşımların en geç 10 Kasım 2016 tarihinde teslim edilmesi gerek-
mektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

Paylaşımda bulunmadan önce Yayın İlkelerimizin okunmasını rica ederiz!

Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı'nın varoluş ilkeleri ile çelişmemeli-
dir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, 
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlan-
ma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluştur-
mak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu 
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile 
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih süre-
cinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yo-
rumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde olu-
şan ve değişen düşünce ve kavramların bütün 
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde 
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurul-
masını ve böylece düşünce yönetiminin ve dü-
şünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınması-
nı sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini 
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine 
katkıda bulunmaktır."

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uy-
gun bulunabilmesi için her bir yazının kendi-
ne ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır. 
Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de 
yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi gerek-
mektedir. Referans verilmeyen göndermeler 
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konu-
nun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok 
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü 
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı 
olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar 
belirli bir partinin siyasi propagandasını içer-
memeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. 
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içe-
rikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kulla-
nılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım ol-
maması adına yazıların “Microsoft Word” prog-
ramında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka bir 
dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu 
paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi ile 
birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bültenimi-
ze gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki 
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başka-
sına ait olduğunun tespit edilememiş olması 
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi 
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumlu-
luğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma 
Bobaroğlu • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Akın 
Candan • İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 

22/11 Erenköy İstanbul 0216 382 81 73 • Basım Yeri 
Küçük Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. / Maltepe Mah. 

Davudpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. 
No:81/170 Zeytinburnu İstanbul Türkiye

Tel.: 0212 565 24 68 • Yayın Süresi Aylık • Dili 
Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu
Ayşe Doğu, Behiye Bobaroğlu,

Elif Ersoy, Gülsüm Eren, Gülşen Geniş,
İzzet Erş, Sadık Acar, Selin Erş

E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org • 
Web www.anadoluaydinlanma.org

Anadolu Aydınlanma Vakfı

@AAVakfi

@anadoluaydinlanma

Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazının yazarına veya yazarlarına aittir. Ayrıca yayımlanacak çeviri yazılarda 
çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır, aksi halde oluşacak 
telif hakkına dair hukuki sorumluluk yazara aittir. Düşünüyorum Dergisinde yayımlanması kabul edilen yazıların tüm yayın hakları dergiye devredilmiş sayılır. 


