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Caspar David Friedrich’in 
Romantizmi
Evren Gül

18. yüzyılda Avrupa’da aklın her 
şeyi kurucu ilkesi olarak be-
nimsendiği, tüm toplumsal ya-

şamın ve düşünüşün buna göre şekillendiği 
dönem Aydınlanma Çağı olarak nitelendirilir. 
Bu dönem filozofu ve öncü bir aydınlanma-
cı olan Immanuel Kant’ın şu sözleri konuyu 
özetlemek için hem yeterli hem de oldukça 
şöhretlidir. “Aydınlanma, insanın kendi suçu 
ile düşmüş olduğu bir ergin olmama duru-
mundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış du-
rumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının 
kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanama-
yışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi 
suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın 
kendisinde değil, fakat aklını başkasının kı-
lavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak 
kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen 
insanda aramalıdır Sapere Aude! Aklını ken-
din kullanmak cesaretini göster!”

Aydınlanma çağında bilim alanında çok 
önemli bir yol alınır. 15.yüzyıldan itibaren 
keşif ve icatlarla süregelen bir gelişim süreci 
bu dönemde büyük bir ivme almıştır. Modern 
yaşamın temellerinin atıldığı bu dönemde 
dinsel düşüncede bir gerileme olduğu gibi, 
kuruculuk, egemenlik gibi olgularda geçerli-
liğini yitirmeye başlar. Böylece Aydınlanma 
hareketi Fransız Devriminin oluşmasında 
önemli bir etken olur. Kopernik ve New-
ton’un çalışmalarıyla tüm bir evren-dünya al-
gısı değişime uğrar. Descartes ve Kant ise bu 
değişen zihniyetin felsefesini geliştirir. Avru-
pa’da ki endüstri devrimleri ile beraber yeni 
ve bambaşka toplumsal ilişkiler yenilenen 
bir dünya yaratır. Fakat bir süre sonra özel-
likle Newton’un mekanist dünya görüşünün 
doğadaki her şeyi açıklayamadığı, aklın ve 
doğa yasasının her şeye çözüm getiremediği 
gerçeği karşısında bazı şüpheler baş gösterir.

Böylelikle felsefe ve sanatta, özellikle şiir, 
edebiyat ve resimde verilen eserlerle “ro-
mantizm” tarihi içindeki görkemli yerini alır.

Bu akım, adını Ortaçağ şövalyelerinin hikâ-
yelerini ya da saz şairleri çağını anımsatan 
anlamında “romanesk” teriminden almakta-
dır. Bu sözcüğün İngilizce’ye girememesiyle 
bütün Avrupa’ya “romantic” olarak yayılma-
sı söz konusu olur. 

Romantik resim ise bir okuldan çok geçmiş 
yüzyıllarda baskın olan bir geleneğe kar-
şı olarak gelişmiştir. İnsanı ve doğayı yeni 
bir biçimde kavramanın sanatsal ifadesiydi. 
Francis Claudon, Romantizm Sanat Ansiklo-
pedisi’nde şunları belirtir.

“Bu yeni düşünce biçimleri, burjuva sınıfını 
iktidara götürecek ve klasik kültür sanatla 
beslenen Latinleşmiş bir Avrupa’ya egemen 
olan US (akıl, Raison) tapıncından siyasal, 
toplumsal ve ekonomik planda somutlaşacak 
olan köklü bir toplumsal evrimin doğal sonu-
cudur. İngiltere’de olduğu gibi Almanya’da 
da, köklerini çok önceden halkın kaynakla-
rına salmış olan yeni bir duyarlık oluştu.”[1]

İşte Romantizm bu duyarlılığın sonucudur. 
Bir yüzyıl boyunca İngiltere başta olmak 
üzere, Almanya ve Fransa ile beraber bütün 
Avrupa’yı etkisi altına alır. Akımın başlıca 
özellikleri akıl dışılık, heyecan, öznellik, 
duygusallık, imgelem, sezgi, yaratıcı deha, 
yalnızlık, doğa sevgisi, ulusçuluk, yurtse-
verlik, geçmişe, ortaçağlara ya da geleceğe 
ütopyalara kaçış gibi kavramların tümüdür. 
Zeynep İnankur,19. yüzyıl Avrupa’sında 
Heykel ve Resim Sanatı isimli incelemesinde 
şunları belirtir:

“Almanya’da resim, müzik, şiir ve felsefe 
arasındaki yakın ilişkilere bağlı olarak bu ül-
kedeki Romantik sanat bilinçaltı dünyasının 
bir ifadesi olmuş ve sanatçılar doğayı mutlu-
luğa ulaşmanın, sonlu olanı sonsuzla birleş-
tirmenin bir yolu olarak görmüşlerdir. Biçim 
artık yalnızca bir düşünceyi ifade etmek için 
kullanılan bir araçtır. Doğa bilgisi uzmanı 
ressam ve felsefeci Carl Gustav Carus doğa 
felsefecilerinin kuramlarından esinlenerek 
bir estetik biçimlendirmiş ve resimlerinde de 
bunu yansıtmaya çalışmıştır. Carus “Man-
zara resmi üzerine dokuz mektup” adlı kita-
bında şunları yazar: - Doğal bir manzaranın 
görkemli bütünlüğünü seyreden bir kişi kendi 
küçüklüğünün bilincine varır ve her şeyin 
Tanrı’nın bir parçası olduğunu hissederek 
kendini o sonsuzluğun içinde kaybeder, bir 
bakıma kendi bireyselliğinden vazgeçer- . Bu 
sözlerden de anlaşılacağı gibi Carus doğayı 
tinselleştirmiş ve resimlerinde de bunu ver-
meye çalışmıştır.”[2]            

Daha çok sanat sosyolojisine olan katkıları 
ile bilinen, sanat tarihçisi Arnold Hauser’e 
göre Romantik akım, sanatçının bir topluma, 
az çok homojen bir gruba, ilke olarak otori-
tesini kabullendiği bir kamuoyuna hitap etti-
ği kültürel bir dönemin sonudur. Sanat artık 
nesnel ve konvansiyonel ölçütlerin yönlen-
dirdiği toplumsal bir etkinlik olmaktan çıkıp 

[1]  Francis Claudon, Romantizm Sanat Ansiklopedisi, 
s: 35.
[2]  Zeynep İnankur, 19. yüzyıl Avrupa’sında Heykel 
ve Resim Sanatı, s: 37. 

kendi standartlarını yaratan bir kendini ifade 
etme etkinliği; kısaca bireyin bireye hitap et-
tiği bir araç olur.  

Caspar David Friedrich 5 Eylül 1774’te ha-
len İsveç’in yönetimi altında bulunan Po-
merenya’da ki Greifswald’da dünyaya gel-
di. Melankolik bir sanatçı olmasının nedeni 
çocukken geçirdiği acılardır. Friedrich henüz 
yedi yaşındayken annesini kaybetti. On üç 
yaşındayken bir gün ağabeyi Christoph ile 
birlikte paten yaparlarken ağabeyi buzlar 
arasında kayboldu. Friedrich bir süre sonra 
mimar Johann Friedrich Quistorp’un deneti-
mi altında kendini sanat çalışmalarına verdi 
ve yaşamının ana amacını resim olarak be-
lirledi. Daha sonra ise Kopenhag Sanat Aka-
demisi’ne yazıldı. Dört yıllık bir eğitimden 
sonra 1798’de Dresden’e gelen sanatçı, kısa 
zamanda Schlegel kardeşlerle, Novalis, Sc-
helling, Jean Paul gibi Romantizmin büyük 
yaratıcılarıyla tanıştı.

Dresten’e yerleşmesine rağmen doğduğu 
yerlerin özlemini çeken endişeli bir karak-
terdi. Sık sık çocukluğunun geçtiği kasabaya 
gidiyor ve orada uzun müddetler kalıyordu. 
Doğaya düşkündü; tablolarında Pomeranya 
Ormanları, Harz Dağları, Kuzey Denizi kı-
yıları veya Rugen Adasındaki beyaz kaya-
lar sık görülmektedir. Ressam aynı yıllarda 
suluboya ve sepia rengi eserlerde vermeye 
başlamıştır. 

1805 yılında Weimar’da sergilenen iki eseri 
Goethe tarafından satın alındı. Bu arada G.H. 
Von Schuberth, Otto Runge, Tieck ve Von 
Kleist ile dostluk kuran Friedrich romantikler 
arasına katıldı ama daima yalnız bir sanatçıy-
dı. Zamanını kırlarda, dağlarda ve edindiği 
izlenimler içinde geçiriyordu. Bu not ve es-
kizleri daha sonra tuvaline aktarıyor, sadece 
resim malzemeleri ve temel ihtiyaçlarını kar-
şılayacak eşyaların olduğu bir evde yaşıyor 
ve neredeyse mistik bir hayat sürdürüyordu. 

Friedrich 1817 yılından itibaren Dresden 
Akademisi’ne öğretim üyesi olarak alınmış 
ve kendisine maaş bağlanmıştır. Ertesi yıl 
evlenir ama yine basit alışkanlıklarından ve 
yaşamından vazgeçmez. İyi bir kariyeri olur, 
verimli bir olgunluk dönemi geçirir. Resim-
leri Prusya Veliahdının koleksiyonuna kadar 
gitmiştir.

1835’ten sonra sanatçı psikolojik olarak dü-
şüş göstermeye başlar. Daha da içe kapanık 
ve melankolik olur. Halkın ve eleştirmenle-
rin anlayışsızlığı, karısının ihanetinden şüp-
helenmesi derken aynı yıl bir beyin kanaması 

Önder Büyükerman’a
Yaşayan her fânî

Her ruh özler
Her sıkıldıkça arar,

Dar hayatında ya dost ufku ya canan ufku.
Yahya Kemal Beyatlı- Kendi Gök Kubbemiz - Ufuklar
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geçirir. 1840’ta da yaşama veda eder. Yaşa-
dığı uç duygulanımların neticesinde bir çeşit 
zihinsel rahatsızlığında ölüm sürecini tetikle-
diği görüşleri bulunmaktadır.                                              

Caspar David Friedrich’in romantizmi kuze-
ye özgü bir romantizmdir. Bu yüzden yoğun 
bir iç düşünce, dramatik bir içsellik, melan-
kolik bir atmosfer ve kasvetli bir görünüş 
hâkimdir. Derin bir yalnızlık, tefekkür hissi 
ve sessizlikle karşılaşırız. Tan ağarışları, ılık 
bir ilkbahar, dökülen yapraklar, alabildiğine 
genişleyen sonsuzluğun espasları ve doğa ile 
karşılaşmada insanın sürekli yenilgisi, kırıl-
ganlığı ya da bir o kadar gücü, halefliği ve 
ötelerin umudunun taşıyıcısı oluşu ile Hen-
ri-Alexis Baatsch ressamı şöyle yorumlar:

“Friedrich’in resminde her şey, elemanların 
çatışmasıyla sarmalanmış, sislerle kuşatıl-
mış, simgelerle doldurulmuştur. Yaşamın 
kıyısına tutunmuş, yaşarken kendi varlığı-
nın ufkunu dikkatle gözleyen insanın yazgısı 
sonucu iç daralmasına uğramış gibi ciddi, 
loş ve durgundur bu resim. Cinsleri, yaşla-
rı ve görevleri kişiliklerinden önce gelen, 
çoğunlukla hareketsiz duran bu insanlar 
için, atmosfer her şeydir. “Deniz Kıyısın-
da Keşiş” (1808) adlı tablosunun figüründe 
olduğu gibi - büyük ozan Kleist, bu konuya 
değinmişti- Şiirlerinde - elemanların gerçek 
fırtınasından çok onu ifade etmek istediği 
doğa içinde içindeki insanın dinsel dramıdır 
bu. Ozan Kleist, bu durumu bütünüyle dışa 
vurmak gibi, sanatla bağdaşmayan bir eği-
limi benimsemişti. Friedrich’in resimlerinde, 
sırtlarını izleyiciye dönen kişiler, denize, li-

mandaki gemilere, ufka, bulut okyanusuna 
bakarak yıldızları doğururlar. Ancak dün-
yadan büyülenmiş gibidirler. Ve biz, tablo 
izleyerek bu dalgın ritüele katılmayı kabul 
ederiz. Kimi zaman insanlar, birdenbire can-
lanır; gizemli bir atılıştan, kutsal ve profan 
bir aşkın garip bir biçimde birbirine karıştığı 
tutkulu bir akıştan bize söz etmek içindir bu 
canlanış. Bir sabah, uzak ufkun yalnızlığın-
da, büyük dağların zirvelerinde, tepelere ası-
lı kalan sislerin içinde, bir erkek, bir de ka-
dın ve üzerinde haç bulunan yüksek bir tepe; 
bütün bunlar gökten yeryüzüne inen tuhaf bir 
zincir oluştururlar. Kadın, haçın önüne diki-
lip durur ve arkadaşını haça doğru çekmek 
için eliyle ona yardım etmek ister gibi uzanır. 
Böyle bir sahneyi, bu kadar yetkin biçimde 
kullanabilmek, ancak büyük romantiklerin işi 
olabilir”.[3] 

Büyük bir romantik olan Caspar David 
Friedrich’in yaşadığı dönemde Romantizm 
adeta yeni bir din gibi batı uygarlığında yük-
seliyordu. Sanat eserlerinin kurmaca yapısı, 
sanki sanatçıların yaşamlarının asıl içeriği ol-
muştu. Fakat onlar bir hayalperest olarak fe-
tihlerini sadece kendi düş dünyalarında yaşa-
mak yerine, yaşamı değiştirmeyi hedefliyor-
lardı. Romantikler gerçeklikteki hala saklı 
olan olanakları hem oyunsu hem de araştıran 
bir fantezi aracılığıyla görünür hale getirme-
liydiler. Modern insandaki bölünmüşlüğü ve 
yabancılaşmayı fark eden Schiller insanın 
ahenkli ve organik birliğini yeniden ele ge-

[3]  Henri- Alexis Baatsch, Çeviren: Kaya Özsezgin, 
Argos Dergisi Sayı:33, Mayıs 1991.

çirmesinde ancak sanatın ve oyunun (sanat 
oyunu)bir umut oluşturabileceğini savun-
muştur. (Bu yaklaşım özellikle günümüzde 
bir yaşam yorumu olarak karşılık bulmakta 
ve giderek netleşmektedir; bireysel bir ifade 
biçimine dönüşmektedir. Bir nefes alanı ya-
ratmak, zorunluluklar arasında keyifli kanal-
lar açmak, biraz daha hafifleyebilmek, biraz 
daha renklenebilmek.) Schiller’in “İnsan sa-
dece oynadığı yerde insandır” ifadesi roman-
tikler için bir zemin oluşturmuştu. Fakat din 
konusuna gelince Goethe’nin öğüdüyle oyun 
ve ironi bitmişti. Fichte’nin daha yeni, ate-
izm suçlamasıyla ders verdiği üniversiteden 
istifa etmek zorunda kaldığı bir zamanda ro-
mantiklerin öznel dinsellik görüşleri oldukça 
tepki alabilirdi. 

Romantikler Hıristiyanlığın gücünü yitirdiği-
ni ve hakiki dinin insan üzerinde bir dış gü-
dümünün olmaması gerektiği savunuyorlar-
dı. Din, insanın yaratıcı özgürlüğünün kendi 
kendini tanrılaştırmaya kadar geliştirmesidir. 
İnsan tanrıyı meydana getirdiğinde özgürdür. 
Rüdiger Safranski bir Alman sorunsalı olarak 
ele aldığı “Romantik” adlı eserinde konuya 
şöyle devam eder:

“Bu da insanın kendi merkezini bulması ve 
böylece bir aracı olması sayesinde gerçekle-
şir ki bu, Schlegel’in Novalis’ten devraldığı 
bir düşüncedir. Aracı, içindeki Tanrısallığı 
algılayan ve ahlaki davranışlarıyla, sözleri 
ve yapıtlarıyla bütün insanlara bu tanrısal-
lığı duyurmak, iletmek ve sunmak için kendi 
kendisini yok ederek feda edendir, diye yazar 
Schelling. Burada önemli olanın iyi insanla-

rın ahlakından ve davranışlarından çok, sa-
natçıların sözlerinin ve yapıtlarının olduğu, 
Fikirler’in sayısız biçimde tek bir düşünce-
nin etrafında dolaşan daha geniş bağlamın-
da belirginleşir. Sanat dini kurtarmak üzere 
göreve çağrılmaktadır; çünkü din özünde sa-
nattan başka bir şey değildir.”[4]             

Caspar David Freidrich’in etkilendiği ünlü 
Alman Tanrı Bilimci Schleiermacher, tin 
ve doğanın özdeşliğini savunur. Bu özdeş-
lik evrende Tanrı’da gerçekleşir. Kavramsal 
düşünce bu özdeşliği anlayamaz. Fakat öz-
deşlik duyumsanabilir. Schleiermacher bunu 
özbilince bağlar. Temel bir duygu dolaysızlı-
ğı vardır ki bu düzeyde henüz kavramsal dü-
şüncenin ayrım ve karşıtlıkları ortaya çıkmış 
değillerdir. Deyim yerindeyse bu özbilinçte-
ki duygu temelidir ve “kendi”nin bilincinden 
ayrılamaz. Daha açık bir deyişle “kendi” 
Tanrısal bütünlüğün doğrudan ve biricik nes-
ne olarak herhangi bir anlıksal sezgisini taşı-
yamaz ama kendisini tüm karşıtlığı aşan bü-
tünlük üzerine bağımlı olarak duyumsar. İşte 
bağımlılık duygusu öz bilincin “dinsel yanı-
dır” gerçekte “dinsel duygudur” Dinin özü ne 
düşünce, ne eylem, ne de sezgi ve duygudur. 
Evreni sezmeye çalışmaktır. Ve Evren, Sch-
leiermecher’e göre sonsuz Tanrısal olgusal-
lıktır. Rüdiger Safranski, Schleiermacher’in 
şu görüşlerine yer verir:

“Sonsuz dünyanın kucağında yatıyorum: bu 
anda onun ruhuyum, çünkü dünyanın bütün 
güçlerini ve sonsuz yaşamını kendim gibi du-
yumsuyorum, dünya bu anda benim bedenim, 
çünkü kaslarına ve organlarına kendiminki-
ler gibi dalıyorum, en derindeki sinirleri be-
nim sinirlerim gibi benim keyfime ve talebime 
göre hareket ediyor. En ufak bir sarsıntı olsa 
bu kucaklaşma savrulup gider ve ilk önce 
ayrı bir biçim olarak görünümü karşımda 
durur, bu biçimi ölçtüğümde kollardan kaçan 
sevgilinin delikanlının açık gözündeki imgesi 
gibi açık ruhta yansır ve ilk olarak şimdi duy-
gu içeriden tırmanır. Ve utancın ve arzunun 
kızarması gibi yanakta yayılır. Bu an, dinin 
en yüksek çiçeklenme anıdır.”[5]                         

 Bu tip esrimelere dönemin felsefî termino-
lojisinde özne- nesne ilişkisinin kaldırılması 
adı verilirdi. Duygu, doğada nesnenin özni-
teliklerini keşfeder ve onun içinde erir. Bu 
doğaya yakın mistisizmin öncülüğünü, bütün 
yaşamla bütünleşme aşkı duyan Herder’da 
ve Genç Goethe’de bulmak mümkündür. 
Safranski şöyle devam eder:

“Bu mistisizm aynı zamanda, Hernnhuter 
Tarikatı’nda yetişen Schleiermacher’in aşi-
na olduğu Pietist usulü de dâhil olmak üze-
re Batı mistik geleneğinin de çizgisindedir. 
Schleiermacher’in ussalcılığın etkisi altın-
da kendisine bazen kuşkulu görünmüş olan 
bu mistik deneyimi yeniden coşkuyla ruhsal 
yaşamın merkezine oturtma ve buradan yeni-

[4]  Rüdiger safranski, Romantik, s: 141.
[5]  Rüdiger Safranski, a.g.k, s: 149.

lenmiş dinini geliştirme cesaretini romantik 
hareket içinde buldu.

Din öğretisinin beş yönü romantikler ara-
sında bilhassa güçlü etki uyandırdı. Tanrıy-
la birlik, daha doğrusu Tanrısallıktan pay 
alma, ölümden sonraki yaşamın işi değildir. 
Bu birlik, göksel bir kanun koyucu varsayı-
mını da şart koşmaz. Bu birlik daha ziyade, 
burada ve şimdi sonsuz yaşama katılmadır. 
Schleiermacher’in açıkladığı üzere bu ölüm-
süzlük, sonluluğun orta yerinde sonsuzlukta 
bir olmak ve bir anda edebi olmaktan başka 
bir şey değildir”.[6]  

Bu çeşit bir derin hislenme gizli bir bilgeliği 
içerir. Böyle birisi ancak kendini anlayabile-
cek kişilerle iletişim kurabilir. Romantikler 
arasındaki yakın temasın kaynağı da bu or-
tak mizaçta bulunur. Özkan Eroğlu “Sanatta 
Derin Hislenmenin Felsefesi” isimli eserin-
de, derin hislenmenin önemli ayaklarından 
birinin, dış dünyayı kavramanın iç dünyayı 
kavrayabilme yeterliliği ile koşut olduğunu 
söyler. İşte bu bilge kişinin duyuüstünün göz-
lemcisi olarak yalnızca ruhsal/tinsel dünyaya 
değil, sözlerini bütün insanlığa yöneltebile-
ceğini iddia eder. Yönelttiklerine yönelme-
yenlerin bırakın sanatı, “insan oluşa” bile 
evrilemeyeceklerini de ekler. Eroğlu şöyle 
devam eder:

“Gerçeği her insan duyup anlayabilir. Her 
sağlıklı ruhta uyanmayı bekleyen “anlama” 
da bulunan kimse ancak daha sonra başka 
yüksek kavrayışlara yönelecektir. Başlangıç-
ta çok fazla bir gelişme kaydedilemez; fakat 
“tin” in gözünü açmaya mutlaka yarar ve 
bir tinselliğin dolanıma geçmesine neden 
olur. Ruh bu durumda henüz göremez, ancak 
canlanan duygusuyla gerçeğin gücünü duyar. 
Gerçek giderek ruha yaklaşır ve ruhun “yük-
sek duyu” sunu uyandırır. Bundan sonra dev-
rede olacak olan, “şeylerin farkına varmak” 
olarak nitelendirilebilecek bir durumdur. 
Böylece varoluşun ve insan yaşamının mistik 
boyutlarına yaklaşım gösterebilir. Bu bağ-
lamda yaratıcı sanat yapıtlarının hepsi, çeşit-
li derecelerde de olsa mistik boyut içerir ve 
bu boyut üzerinden anlaşılmayı bekler. Bu an-
lama, gerçek sanatı dolayısıyla sanat tarihini 
ve sanat felsefesini de anlamak demek olaca-
ğından taşıdığı değer oldukça büyüktür”. [7]

Wilhelm Worringer ünlü eseri “Soyutlama 
ve Özdeşleyim” de Eroğlu’nun bir tetikleme 
olarak paranteze aldığı “derin hislenme”nin 
uzantısı olarak “özdeşleyim[8]“ üzerinde du-

[6]  Rüdiger Safranski, Romantik, s: 149- 150.
[7]  Sanatta Derin Hislenmenin Felsefesi, Özkan 
Eroğlu,s: 53. 
[8]  Özdeşleyim: Temelini 1906’da doktora tezinde 
Wilhelm Worringer’in atmış olduğu soyutlama mantığı 
ile birlikte kullanılan Sanat bilimi kavramı. İngilizce 
ve Almancada empathi diye karşılık bulmakta. 
Fakat duyumsama içerdiği için sadece “anlama” da 
kalmamaktadır. İçten duyma. Kendi duygularının 
nesnelere aktarma. Kendini bir başkasının tasarımsal 
dünyasının içine yerleştirme. Kendini bir başka varlığın 
örneğin bir manzaranın ya da sanat yapıtının içinde 

rur. Fakat bu özdeşleyime soyutlama yoluyla 
varılmaktadır ki kendisi ilkel budunlarda ve 
Doğu uygarlıklarında gözlenmektedir. Grek-
ler ve öbür batılılarda ise sadece özdeşleyim-
le yetinilir. Worringer, Caspar David Freidri-
ch’in resimlerinde bolca hissedilen dış dünya 
ve insan arasındaki karşılaşmaya “büyük tin-
sel uzay korkusu”[9] adını vermektedir. Wor-
ringer şöyle devam eder:

“Şimdi, soyutlama tepisinin psişik koşulları 
nelerdir? Bu koşulları, sözü geçen budunların 
evren duygusunda, evren karşısında aldıkları 
ruhsal tavırda aramalıyız. İnsanla dış dünya 
olayları arasında panteist bir içtenlik gibi 
mutlu bir ilgi, özdeşleyim içtepisinin koşulu 
olduğu halde, soyutlama içtepisi, insanın dış 
dünya olayları karşısında duyduğu büyük bir 
iç huzursuzluğun gösterir ve kuvvetle trans-
cendantal bir renge bürünen düşünceleriyle 
dinsel bir ilgi kurar. Bu duruma biz “büyük 
tinsel uzay korkusu” diyoruz. Titbull’un “Pri-
mum in mundo fecit deus timor” (Tanrı evren-
de ilk olarak korkuyu yarattı) dediği gibi, biz 
de sanat yaratmasının kaynağı olarak aynı 
korku duygusunu kabul ediyoruz. Maddi mey-
dan korkusu denen ve bazı insanlarda has-
talık olarak görülen korku ile bu tinsel uzay 
korkusunu -akla geldiği gibi- karşılaştırırsak, 
tinsel uzay korkusu denildiğinde ne anla-
şıldığını daha iyi açıklamış oluruz. Meydan 
korkusu, basit olarak insanın normal geliş-
me basamağından artakalan bir artık olarak 
açıklanabilir; bu söz konusu normal gelişme 
basamağında bulunan insan önünde uzanan 
uzay karşısında güven duymak için, henüz 
kendini bütünüyle görme izlenimlerine bı-
rakmayıp, dokunma duyumlarının sağladığı 
güvene ihtiyaç duyar. İnsan, iki ayağı üstüne 
kalkıp da yalnız bir göz insanı olunca, onda 
hafif bir güvensizlik duygusu artakalır. Ancak, 
daha ileri gelişmesinde alışkanlık ve zihinsel 
düşünme yardımıyla, geniş uzay karşısında 
duyduğu bu ilkel korkudan kurtulabilir.”[10]                             

duyma. Bu anlamda özdeşleyim estetik yaşantının 
temelidir.   
[9]  Büyük tinsel uzay korkusu: Özdeşleyim ihtiyacın-
dan doğan natüralist stil, organik-güzel canlılığın taklit 
edilmesiyle bizde bir mutluluk duygusu uyandırır. Natü-
ralist stile yönelmiş topluluklarda insanın tabiat ile pan-
teist bir uyum içinde olduğu görülür. Buna karşın soyut 
sanatın dayandığı evren-duygusu tabiat karşısındaki iç 
huzursuzluğu ve tinsel uzay korkusudur. Bilgice geliş-
memiş yabanıl topluluklar, tabiata hâkim olamadıkların-
dan Doğunun uygar budunları ise dış dünyanın görünü-
şünde yalnız maja’nın parlak örtüsünü gördüklerinden 
ve tüm varolanların göreli olduğuna dair içgüdülerinden 
ötürü bu tinsel uzay korkusu ve evren karşısında iç hu-
zursuzluğu duyarlar ve bu nedenle geometrik stilin sert 
kanunluğunda belirginlik ve düzen ihtiyaçlarını gide-
rirler. İnsanın ilk yarattığı sanat soyut sanat olmalıdır. 
Nitekim bu sanat tarihi yönünden de böyledir. Bununla 
birlikte yalnız aşağı kültür basamağında bulundukları 
sırada değil, yukarı kültür basamaklarında bulundukları 
sırada da uluslar soyut sanat biçimleri yaratırlar. (Tunalı, 
1975) Worringer bu engeli yine bir içtepi ile aşar. Ona 
göre, bilgisizliğinden ötürü doğa karşısında yitik olan il-
kel insanda “kendiliğinden şey” içtepisi güçlüdür ancak 
dış dünyaya egemen olmayla bu içtepi gittikçe körelir. 
(Nil Göksel)
[10]  Wilhelm Worringer, Soyutlama ve Özdeşleyim, 
s: 24-25.



6 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 7 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Freidrich’te “büyük tinsel uzay korkusu” 
aşılmış, yeryüzü özdeşlenebilinen, dost, ama 
bir o kadarda yeni keşif ve gizemlere gebe 
tanıdık bir yer halini almıştır. Bu da Röne-
sans, Reform ve Aydınlanma dönemleriyle 
süregelen düşünsel ve yaşamsal alışkanlık-
ların işletilmesi, yenilenmesi, edinilmesi, 
geliştirilmesi ve değiştirilmesiyle başarılmış 
zengin bir sürecin ürünüdür. Dünya insan 
için artık açıklanamaz bir yabanilik değildir. 
Caspar David Friedrich’in resmine ilk görü-
nüşte yakıştırılan doğanın insan karşısındaki 
gücü, ölümcül tehditkârlığı vs. tarzı okuma-
lar kaynaklarını daha çok yukarıda da değin-
diğimiz insanın gelişimiyle ilgili bir acziyet 
durumundan almaktadır. Aslında bu yabanıl 
ve görkemli kudretin geçitvermezliği üzerine 
sanatçıda düşünmektedir. Fakat biraz daha 
derinlemesine bakıldığında bu tip bir oku-
manın üstün körü ve kısmi kaldığı, ressamın, 
Schleiermacher’in kilisenin dogmalarından 
Hıristiyanlığı arındırıp Tanrı’yla kişisel bir 
bağ kurma duygusunu uyandırmasına ben-
zer biçimde tanrısal, tinsel ve transandantal 
olanı, Hıristiyan ikonografisinin geleneksel 
konularına başvurmadan yansıtmak gibi bir 
kaygısı olduğu kendini açıklar. Zeynep İnan-
kur bu konuya şöyle devam etmektedir:

“Hıristiyan ikonografyasının kutsal sınırları 
dışında kalan cismani dünyayı betimleyerek 
Tanrısalı hissetmeye çalışmıştır. O doğadan 
yalnız ayrıntılarla ilgili taslaklar yapmış, 
resmini atölyesinde gerçekleştirmiştir. Sa-
natçı manzaralarında hep belirli yöreleri 
tasvir etmiş ve bunları genellikle ay ışığın-
da, alacakaranlıkta, siste ya da sonbaharda 
vermiştir. Çoğunlukla kahverengiler, griler 
ve koyu yeşillerden oluşan ağırbaşlı bir palet 
kullanan Friedrich’in manzaralarında res-
min ön planına egemen olan koyu ve saydam 
renkler yukarı doğru yoğunlaşır, aydınlanır 
ve pastele dönüşür. Doğayı adeta dondurup 
cansızlaştıran aşırı bir doğa öykünmecili-
ğine karşın bu manzaralarla atmosfer ve 
ışık etkileri gibi doğal olaylarda önem taşır. 
Manzaraların çoğunda gökyüzünün resmin 
yarısından fazlasını kapsaması da bunun bir 
belirtisidir.”[11] 

Friedrich için doğa Tanrısal ruhun bir yansı-
masıdır. Hıristiyan sanatının ve mimarlığının 
gotik kiliseleri, manastırları, yitirilmiş inanç-
ların terk edilmiş mekânları anlatısallığında 
büyük rol oynar. Üstelik Friedrich bu yakla-
şımıyla resim sanatı tarihine de unutulmaz 
görüntüler kazandırmıştır. 

Özellikle her şeyi yutan zamanın, yaşamın 
boşluğunun ve yok oluşun simgelendiği Go-
tik yapı kalıntıları ve en önemli esin kayna-
ğı Elena’da ki 16. yy kalıntısı manastırdır. 
Ressamın “Meşe Ormanında Manastır” adlı 
resminde karlı bir kış akşamında bu ma-
nastır kalıntısına doğru yürüyen keşişlerin 
oluşturduğu cenaze alayı adeta bilinmeyen 
bir evrene geçerek yaşamdan ölüme geçiyor 

[11]  Zeynep İnankur, a.g.k, s: 38. 

gibidir. Bu konuda Zeynep İnankur şunları 
söyler:[12]

“Friedrich renkleri de melankolik bir hava 
yaratmak için kullanmıştır. Gerçekdışı izle-
nimi veren ışıklı alan ile ölümü hatırlatan 
gölgeli ve karanlık alan arasında güçlü bir 
karşıtlık söz konusudur. Çıplak ağaçlar, me-
zar taşları, manastır kalıntısı, tabut gibi tüm 
figüratif öğelerin yaşamın geçiciliğini ve ölü-
mü simgelediği bu tablo, Alman Romantik şa-
iri Theodor Körner’in deyimiyle bir “ölüler 
manzarası”dır. Bu tablo 1810’da Berlin’de 
ki Akademi sergisinde sanatçının “Deniz Kı-
yısında Fransız Keşişi” tablosuyla birlikte 
sergilenmiştir. 1809 ile 1810 yılları arasın-
da yapılan bu resim sanatçının doğa düşle-
mi temasını işlediği resimlerden en yalın ve 
bir bakıma en modern olanıdır. Sola doğru 
genişleyen grimsi sarı renkte dar bir kıyı şe-
ridi, sonsuza uzanan koyu renkli bir deniz ve 
resmin beşte dördünü kaplayan gökyüzünün 
oluşturduğu birbirine paralel ama aynı za-
manda da bağımsız üç yatay planın tek düze-
liğini ve durağanlığını bozan tek şey doğayı 
seyre dalmış olan bir keşiş figürüdür. Evrenin 
büyüklüğü karşısında adeta cüceleşmiş bu 
figür seyircide onunla özdeşleşmeye ve bu 
doğa düşlemine çağırır gibidir.” [13][14]

Özdeşleyim konusu Freidrich’in eserlerinde 
en hassasiyetle öne çıkan temel meseleler-
den birisidir. İnankur’un da üzerinde dur-
duğu gibi özellikle “Deniz Kıyısında Keşiş” 
tablosu diğer kısım eserlerinde olan günlük 
yaşamın sert, gerçekçi ve titizlikle resmedi-
len ve bu yaklaşım üzerine yaptığı gönder-
melerle ancak tinselleşebilen tarzını tersine 
çevirmiş, soyutlamayı o derece ileri götür-
müştür ki ressamın keşişin yanına koyduğu 
bir teknenin dahi sonradan üzerine kapattığı 
bilinmektedir. Friedrich’in yaptığı soyutla-
mayla konuyu bu derece olgusallaştırması 
kendisinden sonra gelen kuşakları etkileye-
cek denli çarpıcı olmuştur. Bu konu ile ilgili 
tekrardan Worringer’in soyutlamacılığına 
dönecek olursak yazar, Friedrich’in keşişini 
doğrularcasına şunları söyler:

“ İnsanla dünya arasında bozulmuş olan 
ilginin ölçüsü, dini tasavvurların, sonuçla-
rıyla beraber transcendent bir renge bürün-
mesidir, yani ruh ve maddenin, bu- yanın ve 
öte - yanın düalist bir görüşle birbirinden 
ayrılması. Doğayla çocuksu duyusal bir-ol-
manın yerini, bir parçalanma, insanla dünya 
arasında bir korku ilgisi, nesnelerin yüzü ve 
görünüşü karşısında duyulan bir şüphe duy-
gusu alır, bunların dışında nesnelerin en son 
nedeni, en son bir hakikat aranır. Gerçekliği 
ile bu- yan, yaratmanın bilinmezliği ve bütün 
görünüş sorunu ile ilgili derin iç tepiyi tat-

[12]  Resim 1: “Meşe Ormanındaki Manastır” 
Tuval Üzerine Yağlıboya, 110x171 cm, 1809-10, Alte 
National Gallery, Berlin
[13]  Zeynep İnankur, a.g.k, s: 39.
[14]  Resim 2:“Deniz Kenarında Keşiş”, Tuval 
Üzerine Yağlıboya, 110x 171,5cm, 1808-10, Alte 
Nationale Gallery.

min edemez. Transcendent düşünce yönünde 
yürüyen uluslar, bu iç tepi ile bir öte- yan 
yarattılar. Bütün transcendent dinler, doğası 
gereği az veya çok açık olarak kurtuluş (ne-
cat) dinidirler; onlar, insan varlığının şart-
lılığından, görünüş dünyasının şartlılığından 
kurtulmayı arıyorlar. Bu temperature d’a-
me’ın bütün sanat etkinliğini bir soyut sanat 
etkinliğine dönüştürdüğünü kanıtlamak için 
fazla söze lüzum var mı?” [15]

Caspar David Friedrich, “Umudun Kırılışı” 
adlı resminde buz dağlarının arasında sıkışa-
rak, kırılan ve kısmen batan bir gemiyi an-
latır. İnsanın doğa karşısındaki küçüklüğünü 
de anlatabileceği düşünülen bu resim için 
sanatçının bizzat buz kütlelerinin etütlerini 
yaptığı bilinmektedir. Resmin merkezinde ki 
büyük kırılmanın az ilerisindeki belli belir-
siz dağ kütlesinin kara olup olmadığı belir-
sizidir. Ziya Gürel konuya özgün bir yorum 
getirir:[16]

“Romantik çıkışın önde gelen sanatçıların-
dan olan Caspar David’in öyle pek hazır- 
lokma öykülerle uğraşmayacağını düşünür-
sek, “kırılan umut” belki de yalnızca bir ge-
minin adıdır, kuzeydeki bir deniz kazasında 
yok olan o teknenin adı… Ama asıl büyük 
kırılma; hani o kahredici önünde durulama-
yan parçalanma, ne kuzeyin fiyordların da, 
ne de güney denizlerinin kara ile kucaklaştığı 
falezlerde yaşanır; böylesine güçlü bir ufa-
lanmaya neden olan şey, olsa olsa iç dünya-
larında apansız kopan, “bütün” olma umut-
larını elimizden alan bir kasırgadır... Artık 
kimliği aşan alanlarda, her şeyi sıfırladıktan 
sonra her şeye yeniden başlamaktan başka 
çare kalmamıştır. Bunu başaramazsak, nede-
nini bilemediğimiz boğucu bir sıkıntıyı (me-
lancholy) çağrıştıran kutupların o bungun 
ışığı altında, titreyerek geceyi özleriz”[17]                     

Diğer bir önemli eseri olan “Bulutların Üs-
tünde Yolculuk” ya da “Sis Denizinde Amaç-
sızca Dolaşan Adam” kendi tarzının tam bir 
örneğidir. Genç bir adam kayalıkların üze-
rinden, uzanıp giden manzara eşliğinde sis-
lere bakmaktadır. Sırtı izleyiciye dönüktür. 
Michael Edward Gorra’nın yorumuna göre 
tablonun temel mesajı adamın sis denizine 
bakarken Kant vâri bir kendi üzerine düşünü-
şü gerçekleştirmesidir. Başka birçok şekilde 
yorumlanan eser efsanevî bir yorum zen-
ginliğine sahiptir. Kendi üzerine düşünme-
si olasıdır. Ama beden dili ve dinçliği hiçte 
bir amaçsızlığa ve boşluğa oturan bir duru-
şu sergilememektedir. Tablonun anlamı, Al-
manca özgün ismi olan Wanderer über dem 
Nebelmeer’in nasıl yorumlanacağına göre 
de değişebilir. Buradaki wanderer sözcüğü, 
amaçsızca dolaşan kişi ya da doğa yürüyüş-

[15]  Wilhelm Worringer, a.g.k, s: 106.
[16]  Resim 3: “The Sea of Ice” (Umudun Kırılışı), 
Tuval Üzerine Yağlıboya, 96,7x126,9cm, 1823, 
Kunsthalle- Hamburg, Almanya
[17]  Ziya Gürel, Tutkunun Kaba Güce Başvurmayan 
Dışavurumu: Doğa Görünümleri, Türkiye’de Sanat, 
sayı: 32, s:63.

çüsü anlamlarına gelebilir. İlk anlama göre 
resimdeki adam kaybolmuş olabilir. İkinci 
anlama göre ise önceden belirlediği bir yere 
gitmekte olabilir.[18]                           

Caspar David Friedrich’in her biri günümüz 
sanatı açısından çok çarpıcı bir sinematogra-
fiyi taşıyan birçok güçlü eseri vardır. Resim 
tarihine katkıları ve sonraki etkileri vazge-
çilmezlik taşır. Biyografisinden anlaşıldığı 
üzere birçok sanatçı gibi o da verdiği ışıkta 
kendi feda olmuştur. Resimlerinde dünyanın 
sessizce izlediği ya da ona şahit olunduğu iz-
lenimi hissedilir. Kurgular öyle ayarlanmıştır 
ki ressama dair hiçbir şey hissedilmez. Çün-
kü görüntünün kendini iletişi oldukça güçlü-
dür. Ressam sadece bir kadrajın üzerinde ki 
örtüyü bize kaldırmış gibidir. Bu, dünyanın 
bir sunumu olduğu gibi aynı zamanda izle-
yici için bir deneyim ve bir karşılaşmadır da. 
Bu karşılaşmalar gecenin bir vakti de olabi-
lir, akşam saatlerinde bir kuytuda olabileceği 
gibi günbatımında da gerçekleşebilir. Ama 
asla tedirginlik verici bir boyutta değildir. 
Büyük bir insanî hâkimiyet ve güven duygu-
suyla kuşatılmışlardır; son derece de vital(-
yaşamsal)dir. Ayrıca bu noktadan hareketle 
bakıldığında ressamın “karşılaşma” duygu-
sunu da çok sık kullandığını görüyoruz. Son 
olarak sanatçının eski Avrupa ile yenilenen 
Avrupa arasında oluşu bütün açıklığıyla ele 
alındığı gibi, romantiklere özgü bir eskiye 
özlem ya da kaçış yoktur. Figürlerin ayağı 
yere sağlam basar ve güçlü bir “buradalık” 
hissi duyumsanır. Ama buna rağmen yine 
de büyük kalyonlar dışında medeniyete bir 
uzaktan bakış söz konusudur.      

Biraz samimi paylaşımlarda bulunmak isti-
yorum. Ben onların varlıklarının ne büyük 
armağanlar olduklarını tez aşamasında fark 
etmiştim. Çünkü yüksek lisans, lisansta top-
lanılanlar üzerine derinleşilen bir süreç oldu 
benim için. O’na dikkat ettiğimde, Worrin-
ger’in kuramlarına ve Safranski’nin Schlegel 
ve Novalis üzerinden alıntıladıklarına kendi-
mi daha yakın buluyorum. Çünkü benim de 
alanım olduğu için meseleyi “hâl” olarak da 
deneyimlemenin anısı var. Bu, unutulmayan, 
kendini de unutturmayan ve geliştiren bir 
şey. Hatta onların çoktan sustuklarını daha 
yeni anlıyorum. Picasso’nun resimlerin an-
laşılmasıyla ilgili sözleri “İnsanların neden 
resimleri anlamaya çalışıp, kuşların ötüşünü, 
çiçeklerin renklerini anlamaya çalışmadığı” 
üzerinedir. Bu ve benzeri ifadeler çoğaltıla-
bilir. Aslında “resmin neyi anlattığı” başlı 
başına bir sorunsaldır. Şu sıralar, sanatında 
neredeyse tamamen çağdaş- romantik bir re-
feransı taşıyan Türk ressamı Utku Varlık’la 
ilgileniyordum. Bazı resimlerindeki imgeleri 
birbiriyle ilişkilendirip resmin anlatısallığına 
vâkıf olduğumu gördüm. Sürpriz oldu benim 
için, çünkü bu zamana kadar sadece imaj ola-

[18]  Resim 4: “Bulutların Üzerinde Yolculuk”, Tuval 
Üzerine Yağlıboya, 98,4 x 74,8 cm, 1818, Kunsthalle- 
Hamburg, Almanya    

rak bakmışım. Ama bu ne kadar neyin belir-
leyicisi oldu; onu da bilemiyorum. Kendim-
de dikkat ettim; zamanla gerçekten, sadece 
görüntüler kalıyor, görüntülere gidiliyor ve 
bağlar kalıyor. Vardır ya da yoktur, kurulur 
ya da kurulmaz... Âcizâne ifade etmem ge-
rekirse Friedrich’in ki gibi bu derece manevî 
gücü yüksek eserlerin ya da izleklerin insanı 
götürdüğü yer böyle bir yer... Çok kişisel bir 
şey ama hatta biraz ironik olacak, bir şeyler 
söylemeye çalışmak biraz erkânsızlık gibi 
de geliyor. Çünkü onun doğası böyle değil. 
Yüksek sanat eserleri insanda bir şeyi yerin-
den oynatır, ona maruz kalınır. 

Yine yüksek lisans derslerinde olurdu; -ben 
alanımın dışında, kuramsal bir bölümde te-
zimi yazdım- resimlerle ilgili eser çözümle-
meleri ve analizleri, bunlara uygulanan ku-
ramlar, çok sığ gelirdi. Bu bir eleştiri değil. 
Bunlarda o alanın emektarlarının işi. Ayrıca 
öğrencilerin hepsi de ressam değildi. Ben 
de derslerimde başarılıydım. Ama bunların, 
yapıtın verdiğini vermeye yetmediğini his-
sederdim. Benim için unutamadığım, şaşırtı-
cı bir karşılaşma ve deneyim olmuştu. Çok 
kaba bir ifadeyle ben “bilirdim”, insanlar öğ-
renmeye ya da anlamaya çalışırdı. Tabii kim-
seye bir şey de diyemiyor insan... Bakardım, 
meselenin o kadar uzağında gelirlerdi ki; 
hoca da dâhil. Özdeşleyim bende daha baskın 
kalırdı. Bu yüzden eğitim sürecimin önemli 
bir kısmı deneyimlerimi kuramsal olarak te-
yit etmekle geçmişti. Allah’tan zamanla bu 
böyle devam edebildiği gibi bunların eser-
lerin ışıltısını da arttırabildiğini görmeye 
başlamıştım. Kendi süreçlerimde entelektüel 
ilgilerin sanatla nasıl olacağı, ne yönde yü-
rüyeceği ile ilgili çekinceli bir ara dönemim 
olmuştu. Sonra bunun birçok sanatçıya oldu-
ğunu duydum. Ama zamanla bunlar, özellik-
le “yaşadıkça” büyük bir kendiliğindenlikle 
yön bulmaya başladı.  

Yazılarımda kendim konuşmamaya, met-
ni konuşturmaya çok özen gösteriyordum. 
Bu sefer biraz böyle oldu. Bu yazıyı yılbaşı 
gecesi bitirdim. Herkese iyi seneler dilerim. 
Çoktan susmuşlarla...

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulutlar%C4%B1n_%-
C3%9Czerinde_Yolculuk

http://blog.kavrakoglu.com/tag/deniz-kiyisindaki-kesis/ 
http://www.ressamlar.gen.tr/caspar-david-friedrich-kim-
dir-hayati-biyografisi/

Copleston Felsefe Tarihi (cilt 7) Çağdaş Felsefe Alman 
İdealizmi (Fichte,Schelling, Schleiermacher), Çev:Aziz 
Yardımlı.

19.yy Avrupası’nda Heykel ve Resim Sanatı, Zeynep 
İnankur, Kabalcı Yayınevi.

Sanatın Tarihi, Özkan Eroğlu, Tekhne Yayınları.

Kuram Eylem Birliği olarak Sanat, Schelling Felsefe-
sinde Bir Araştır, Ömer Naci Soykan, Felsefe Dizisi, 
Kabalcı yayınevi.

Türkiye’de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Ocak/Şubat, 
1998, Sayı:32.

Sanatta Derin Hislenmenin Felsefesi, Özkan Eroğlu, 
Tekhne yayınları.

Romantik (Bir Alman Sorunsalı), Rüdiger Safranski, Ka-
balcı Yayınları.

Soyutlama Ve Özdeşleyim, Wilhelm Worringer, Çev: İs-
mail Tunalı, Remzi Kitabevi.

Romantizm Sanat Ansiklopedisi, Francis Claudon, Rem-
zi kitabevi.

Sanat Tarihi Ansiklopedisi 3, Görsel Yayınlar.

Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi.

Argos Dergisi, “Caspar David Friedrich’in Bitmeyen 
Romantizmi”, Henri- Alexis Baatsch, Çev:Kaya Özsez-
gin, Sayı:33, Mayıs 1991.

http://www.erisi.com/ana/felsefe/f-SCHILLER.html

http://www.nedemeko.com/ozdesleyim-397998

https://agraphadogmata.wordpress.com/tag/worringer/
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Yazar Kaan Demirdöven’in dördüncü 
kitabı, ilk romanı olan “Mabedin 
Sırrı”, aslında bir anlam arayışı yol-

culuğu... Platon’un İdealar’ı, Aristoteles’in 
Töz’ü, Spinoza’nın Amor Entellectus’u, 
Kant’ın A Priori’leri, Hegel’in Saltık Tin’i, 
Hermes’in kitabı, Kabala’nın gizemleri, mis-
tik yazarların yaşamları, kadim bir cinayete 
ipucu olabilir mi? Bir dedektif, felsefe ve 
tasavvuf tarihinin içinde işlenecek bir cina-
yetin sırlarını çözebilir mi? Bir cinayet, Ma-
bedin Sırrı’nı deşifre edebilir mi?

Kahramanımız Hâfî, kendisine epistemik de-
dektif diyor. Bir gece otel odasında uyanıyor, 
neden otel odasında uyandığını, oraya ne za-
man geldiğini, oraya gelinceye dek kimlerle 
görüştüğünü, ne yapması gerektiğini, anıla-
rını, geçmişini, hayallerini tek tek anımsa-
yarak, fonda Göbeklitepe’nin keşfi, onunla 
ilgili bulgular ışığında, adını bile bilmediği 
bir kadının, gölgesi gibi peşinden ayrılmayan 
bir soytarının ve ebedî dostu Galip’in kendi-
sine bıraktığı notların yardımıyla Mabedin 
Sırrı’nı çözüyor. Aslında Kâinatın Sırrı’nı 
çözüyor. Ama çözen kendisi mi, yoksa yerine 
geçtiği kişi mi? Taklit ettiği kişi bir Usta ise, 
o zaman Hâfî gerçekte kim? İşte tüm bunlar 
olurken, Urfa’da Göbeklitepe’yi keşfeden 
Profesörün esrarengiz ölümüne de değinen 
roman, okuru bir anda metinlerden oluşan 
bir girdabın içine çekiyor. Bu girdabın adına 
epistemik çöküş diyor ve çöküşün sonunda 
bizi bir patlama bekliyor: Kuantum Bom-
bası. Hâfî’nin dediği gibi, “İlk kez iyilerin 
patlatmasını istediği bir bomba bu!” Peki, ya 
sonra? Sonrası sizi Mabedin Sırrı’ında bekli-
yor. İyi seyirler dilerim. #mabedinsirri

Yazar Kaan Demirdöven ile Göbeklitepe’nin 
gizemlerini anlatan Mabedin Sırrı adlı ro-
manı hakkında minik bir söyleşi...

S: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 
K: Adım Kaan Demirdöven. İstanbul’da 
yaşıyorum. 40 yaşındayım. 23 yıldır felsefe, 
mitoloji, sinema ve tasavvuf üzerine yazılar 
kaleme alıyorum. Bugüne kadar üç kitabım 
yayımlandı. Bu dördüncü kitabım, bu ilk 
romanım… Adı Mabedin Sırrı... Nesil Ya-
yınlarından çıktı. Göbeklitepe’de bulunan 
dünyanın en eski tapınağının gizemlerini 
araştırıyor.

S: Göbeklitepe’de ne gibi gizemler olduğuna 
inanıyorsunuz? 
K: Bana soracak olursanız, en büyük gizemi 
dünyanın en eski tapınağı olma özelliği… 
Bu da şu ana kadar bize öğretilen tek mer-
kezli ve tek biçimli düşünce disiplinine bağlı 
olarak oluşturulmuş tarih anlayışının yıkılıp 
yerine yenisinin yazılacağı anlamına geliyor.

S: Bu tam olarak ne demek? 
K: Bu aslında tam da felsefe yeni başlıyor 
demek. Kafalar düşünecek, sorgulayacak… 
Sorgulama olmazsa felsefe olamaz.

S: Kahramanınız Hâfî, bir dedektif ama aynı 
zamanda bir felsefeci… 
K: Evet, Hâfî, bir felsefeci, daha doğrusu bir 
bilgesever… Ama bir yandan da karanlık bir 
tip… Kim olduğu belirsiz, biraz okura bı-
raktım onun kim olduğunu… Felsefede de-
rinleşmiş, mistik ilimlerde derinleşmiş, tuhaf 
bilgileri olan, epistemik bir Hâfîye…

S: Epistemik ne demek? Epistemoloji ile 
ilgisi nedir? 
K: Epistem, tasarımdan arındırılmış bilgi 
demek… Yani saf bilgi. Kendinde Bilgi… 
Gerçeklik… Epistemoloji de bilginin bilimi 
demek. Hâfîyemiz, kendisine gelen işleri 
bilgi bazından yorumlayıp deşifre ediyor, 
işinde çok iyi… Fakat başka sorunları 
var. “Ben kimim, nereden geldim, nereye 
gidiyorum?” gibi… Peşinde kendisine 
benzeyen bir başka dedektif var. O karanlık 
biri… Tedirgin ediyor Hâfî’yi.

S: Aşk var mı? 
K: Olmaz mı? Bir kadına âşık oluyor, adını 
bilmiyor kadının, asla da öğrenemiyor. 
Kadın bir hayal ürünü mü? Gerçek mi? Belli 
değil. Ona Lilith adını veriyor.

S: Neden Lilith? 
K: Hâfî, otel odalarında yaşayan biri… 
Elindeki son vak’ayı çözümlerken kaldığı 
otelin adı Gradiva. Karaköy’de butik bir 
otel… Gradiva hayat ağacı veya hayatın 
kadını anlamlarına gelen bir sözcük… O 
otelde tanıdığı için, kadına bu ismi veriyor. 
Malum, Lilith, en temel ezoterik bilgilerden 
biridir, hayatın kadını, ilk insan kadın mıydı, 
erkek miydi? Dinin ortodoks tarafı ilk insanı 
erkek yapar ama ezoterik öğretilerde ilk 
insan imgesi kadındır.

S: Mabedin Sırrı romanını ne kadar 
zamanda yazdınız? 
K: 18 ay sürdü yazmak...

S: Araştırma da dâhil mi? 
K: Hayır, Göbeklitepe’yi ve efsanelerdeki 
mabet kavramını yedi senedir araştırıyorum.

S: Romanınızın en etkili cümlesi sizce 
hangisi? 
K: Bunu söylemek zor ama romanı şu 
önerme üzerine inşa ettiğimi söyleyebilirim: 
“Bir tesadüf daha! Her şey bir tesadüf ama 
ben tesadüflere inanırım.”

S: Hikâyenin geçtiği yerler, isimler gerçek... 
Peki, kahraman Hâfî gerçek mi? 
K: Gerçekle kurmacanın bir araya geldiği 
bir kaç karakterin toplamı Hâfî...

S: Neden romanın merkezine Göbekitepe’yi 
yerleştirmeyi seçtiniz kendinize? 
K: Çünkü anlatacağım her şeye öncelik 
teşkil eden bir şey olmasını istemiştim. 
Göbeklitepe üzerine konuşabileceğimizi 
şeylerin hepsinden önce...

S: Peki, sırada ne var? 
K: Sırada “Ay Krallığı” adını verdiğim, 
Anadolu Bilgeliğini orta dünya fantazyası 
içinde kaleme alacağım bir destan var… 

 
Yazar hakkında; 
Kaan Demirdöven, 1975 yılında 
Almanya’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da 
tamamladı. Gençliğinde sanat, din, felsefe 
ve sinemaya, tasavvuf bağlamında ilgi 
duydu.

‘Us ve Düşün’ dergisinde Anadolu Felsefesi 
üzerine yazıları yayımlandı. Anadolu Sûfîzm 
Felsefesi ile Batı Aydınlanması’nın temelini 
oluşturan ‘Akılcılık Felsefesi’ arasında 
karşılaştırmalı okumalar yaptı. 
2009 yılında Sinemanın Simyası adında 
kitabı yayımlandı. 
2011 yılında Felsefenin Düşüşü, Sinemanın 
Yükselişi adında kitabı yayımlandı. 
2013 yılında Mecnun Delirmedi adında 
kitabı yayımlandı. 
2015 yılında Mabedin Sırrı adlı ilk romanı 
yayımlandı.

Eskrim sporunun yanı sıra editörlük yapan, 
yapım firmalarına senaryo danışmanlığı 
hizmeti ile özel yazarlık dersleri veren 
yazar, ‘İstanbul Edebiyat Çetesi’ başlığı 
altında sûfî ve mistik edebiyat toplantıları 
yapmaktadır. 

Yazara ulaşmak için:
kaandemirdoven@hotmail.com
#şehirhafiyesi

Göbeklitepe’nin Sırları
Roman oldu:

Mabedin Sırrı
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Tanrı'nın 
Bağışlaması 
Üzerine
İzzet Erş

... İnsanın Tanrı’ya karşı olan kabahatleri 
Kefaret Günüyle bağışlanır; insanın baş-
kasına karşı kabahatleri Kefaret Günüyle 
bağışlanmaz, meğerki öncelikle o kişinin 
gönlünü almamış olsun. [1]

Kutsal metin anlatımlarında tartışılmaz en 
yalın olarak bilinen ama anlamı sorgulan-
dığında en bilinmez ve karmaşık olan yapı/
kavram/olgu vs. Tanrı’nın kendisidir. Tan-
rı’nın sözlerinin veya Tanrısal olan sözlerin 
mahiyeti ve erekselliğini anlama üzerine har-
canan çaba ve elde edilen neticeler, Tanrının 
kendisini anlama konusunda yetersiz kalır. 
Böylece Tanrı dolaysız olarak herkesin bildi-
ği ama düşünce dolayımına sokulduğunda en 
belirsiz olanı ifade eder. 

Varoluşun(un) taşıdığı sınırsız gizem ve anla-
şılması yolundaki karmaşıklık kişiyi ister is-
temez bir bilinmezliğe sürükler. Tüm bilinir 
yanlarına karşın, özündeki bilinmezlik bilinir 
olan her şeyin şüphe edilir olmasına neden 
olur. Bundan dolayı insan belki de bilinme-
si en zorunlu gerçeğin hakkını veremeyerek; 
Tanrıyı veya kendi asıl varoluşunu bileme-
yerek günahkârdır ve tüm insanlık bu günah 
altında eşittir. En nihayetinde Tanrı, zâtı ba-
kımından bilinmez olduğundan tüm günahlar 
masum birer hataya dönüşür. Tam bu noktada 
soru şudur; İnsanı bu zorunlu günahkârlığın 
elinden kurtaracak “Tanrısal bağışlanmanın” 
sınırları nedir?

İnsan tinsel/ruhsal varlıktır. Ne olursa olsun 
ruhun bir tecellisine göre etkindir ve ona göre 
eylemdedir. Tinselliğin insandaki en yalın ve 
kapsayıcı görünüşü bilinçtir. Bilincin farklı 
görünüşleri ve işlevine göre farklı seviye-
leri olsa da, insan kaçınılmaz olarak bilinç 
varlığıdır. Bu da bilincin tüm eylemlerine 
eşlik ettiği anlamına gelir. Böyle olduğunda 
bilinçsiz veya istem dışı meydana gelmiş bir 
suçtan söz edilemez. Öyle ki her eyleminde 
bilinçli olan insan, işleyeceği her nevi suçtan 
da sorumludur.

Yine de ciddiyet arz eden suçları zararsız ba-
sit suçlardan ayırma gerektiği, suçu bir hiye-
rarşi altında tanımlama gereği duyurmuştur. 

İbrahimî dinlerin mitsel anlatımlarında anı-
lan ilksel günah, basit bir itaatsizliğin neden 
olduğu ağır kayıpları ortaya koyar. Havva 

[1]  Talmud, Yoma Risalesi 85a-85b. (Emmanuel 
Levinas, Dört Talmud Okuması. s.23)

kendisine bildirilmeyen bir buyruğa tabi ol-
mayarak hata işler. Öyle ki, kendisine doğru-
dan bildirilmeyen bu buyruk, ona eşi tarafın-
dan bildirilmiştir. Teolojik varoluş hiyerar-
şisine göre Havva Yaratıcının (Halik) değil 
ama mahlûkun sözünü dinlemiştir. Yasak 
olana karşı kendisinde uyanan meraka yenik 
düşerek buyruğu ihlal ettiğinden bu bir ha-
tadır. Lakin Âdem’in durumu böyle değildir. 

Havva ile aynı eylemde bulunmadan evvel 
hatalı olan eylemi görmüş, onun yanlışlığı-
na tanıklık etmiş ve bilerek, isteyerek aynı 
eylemde bulunmuştur. Dolayısıyla bu bir 
hata değildir. Hata en azından o anki anlık 
bilinçsizliği gerektirir. Âdem ise Havva’nın 
bilinçsizliğini taşımaz. Âdem hatalı değil, 
suçludur. Zira Tanrı ile aralarındaki anlaşma-
yı ihlal etmiştir.

Bu suç toplumsallığa, hukuksal bir zemine 
işaret eder. Her suç bir düzen ihlaline işaret-
tir. Yine de suç, günaha göre daha bir konum-
dadır. Hukukun belirlenmiş olduğu sınırların 
dışına çıkmak ve o sınırları ihlal etmek suç-
tur. Karşılığı vardır ve cezası çekildiğinde 
veya tanzim edildiğinde hükmü kalkar. Gü-
nah ise varlıksaldır. Âdem’in hikâyesinde ya-
sak meyveyi yemesi günaha değil, suça işaret 
eder. Âdem şöyle der: “Yanıma verdiğin ka-
dın o ağaçtan bana verdi, ve yedim”. Tanrının 
kendisine bu suçu neden işlediğini sorması 
üzerine, suçun müsebbibini Havva ve onun 
yaratanı olduğunu söylemesi ise günahtır.

İnsan, tüm eylemlerinin bilincindedir ve bu 
bilinçliliği ile de günahkârdır. En bilinçsiz 
görünen durumlarda dahi kendinde meydana 
gelen davranışların temelini kabullendiği ve 
karakterine dönüşmesine izin verdiği için bi-
linçli ve suçludur.

Lâkin her nevi suç veya günah dışarıdan, ol-
gunun dışında kalarak bakıldığında tanık olu-
nanın aksine tam bir bilinçsizliği de barındı-
rır. Bilinç her suça eşlik eder ama her suç en 
temelde insan bilgisini ve anlığını aşan daha 
derin bir bilgisizlik durumunu barındırır. 
Bu bilinçsizlik Tanrının; yani insanın varlık 
bütünlüğünün bilinmezliğindendir. Allah’ın 
zâtı bilinmez olduğundan, ondaki yaratımın 
ve varoluşun gizli ve aşkın planı bilinemez. 

Nihayetinde suç (ve kötülük) bilgisizlik ve 
bilinçsizliktir. İnsanın gerçekten suçlu ola-
bilmesi için Tanrısal planın tamamına ârif ve 
hâkim olmasını gerektirir. Bu nedenle güna-
hı, seçme hürriyetine sahip olan kâmiller ve 
ihtiyarlar işleyebilir. Sıradan insan ise günah 
işleyemez, ancak suç işleyebilir.

Tanrı (kutsal metinlerin bildirdiği kadarıy-
la) bağışlaması nihayetsiz olandır. Gaffar-
dır, Rahimdir vb. Ancak kutsal metinler bu 
bağışlanmanın Tanrı ile insan arasında vâki 
olacağının altını çizerler. Tanrı kendisine 
karşı işlenen suçları bağışlar. Bağışlanmanın 

yolunu işaret eder. Riyazet, oruç, tövbe vb. 
bir kefaret karşılığında Tanrı’nın koşulsuz 
olarak günahları bağışlayacağına işaret edilir. 
Üstelik bu temrinlerin günü, saati dahi belli-
dir. Tanrı o saat geldiğinde, ne olursa olsun 
kefaret takdimesini arz eden veya kendisi ke-
faret olanı affeder. 

Bu nevi bağışlamada Tanrı sınırsız rahmet 
gösterir. Ancak Tanrı insanın insana olan kö-
tülüğünü, suçunu vs. bağışlamada çaresizdir. 
Bu çaresizliği bir kulunun diğer kuluna üstün 
olmamasından kaynaklanır. Tanrının rahme-
ti adaletsizliğe vesile olmaz. İnsanın insana 
olan suçunu ancak mağdur kişinin kendisi 
kaldırabilir. O dahi tam bir bağışlama değil-
dir. [2]

Gerçekten bağışlanabilmenin yolu failin aynı 
suçun muhatabına dönüşmesiyle mümkün 
olur. Af dileyen kişi bunu gerçekten iste-
diğinde tüm kalbiyle günahın kendisinden 
kalkması için yakarmalıdır. Bu yakarış sa-
mimi bir mahiyette olduğunda, kişinin duası 
davete intikal eder ve şöyle demiş olur: “Bu 
suçumun muhatabına dönüştür ki ben, beni 
affedebileyim”. Ve bağışlanabilmek için bu 
zilleti kendi üzerine çeker. Bu felaket durum 
tümden bağışlanmanın yegâne yolu gibidir.

“... Rabi bir gün bir kasapla atıştı. Yom 
Kipur’un arifesinde bu adam onun evine 
gelmedi. O da dedi ki: “Ben gidip onun 
gönlünü alacağım.” Yolda Rabi Huna 
onunla karşılaştı. Ona “nereye gidiyorsun 
üstadım?” dedi. Biriyle barışmaya diye 
cevap verdi. O da dedi ki: “Abba birini 
öldürecek.” Yine de gitti. Kasap oturmuş 
bir hayvan başını çekiçle dövüyordu. 
Gözlerini kaldırdı ve onu gördü. Ona dedi 
ki: “Git buradan Abba, seninle işim yok.” 
Başı çekiçle döverken bir kemik fırlayıp 
boğazına saplandı ve onu öldürdü.” [3]

Levinas’ın Tora’dan yola çıkarak bulduğu 
mesihî tutum, ki Îsâ’nın söyleminin özü ta-
mamen budur; Tanrı’nın bağışlayıcılığına da-
yanır. Öyleyse kişi, kendisine karşı suç işle-
diği insanın bağışlamasını Tanrıdan diler gibi 
dilediğinde ve Tanrı’ya yakardığı gibi yakar-
dığı ve ona kefaret verdiği gibi verdiğinde, 
bunu gerçekten samimi bir kalple yaptığında 
orada tevekkül ettiği Tanrıdır. Bu durumda 
bağışlamayan Tanrı’ya karşı durmuş olur.

[2]  Bilindiği üzere şeriatta kısas esastır. Suç teşkil eden 
eylemin suçluya doğrudan aynı eylemin uygulanmasını 
gerektirir. Göz çıkaranın gözü çıkarılır, kol kıranın kolu 
kırılır. Bu durum suçu kaldırsa da suçluluğu kaldırmaz. 
Bunun için İslam Peygamberi Allah’ın kullarına şeriatın 
hak olduğunu ama yine de suçun kefalete dönüştürülme-
sinin Allah’ın indinde daha makbul olacağını bildirir. Bu 
tavsiyesi İbranî geleneğinde şöyle yer alır; Allah kulları-
nın zarar görmesini ve gözü çıkmış bir yerine iki kulu ol-
masını istemez. Muhammed bir adım da ileri giderek bir 
beklenti olmaksızın bağışlamanın mümin için daha ha-
yırlı olduğunu ve mükâfatın Allah’tan geleceğini bildirir. 
[3]  Talmud, Yoma Risalesi 85a-85b. (Emmanuel 
Levinas, Dört Talmud Okuması. s.24)

Washington Üniversitesi’nden biyoloji mühendisi Prof. Dr. Gerald 
Pollack su hakkında devrimsel denilebilecek bir teori ortaya attı. Son 
on yılını dünya çapında suyun aslında sıvı olmadığını dinleyicilerine 
anlatmakla geçirdi. 

Dr. Pollack, doktorasını 1968’de Pennsylvania Üniversitesi’nden aldı. 
Daha sonra Washington Üniversitesi’ne katıldı ve şimdi biyoloji mü-
hendisi. Dr. Pollack, yıllarca kasları ve nasıl kasıldıkları üzerine çalıştı. 

Kas moleküllerinin %99’unun su molekülü olmasına rağmen kas ka-
sılmasıyla ilgili genel fikirlerin su ile ilgili olmaması onu alanında tek 
yaptı.

Pollack, kendi laboratuvarındaki çalışmalarda, “Her ne kadar uygu-
lamalarla da ilgileniyor olsak da, hedefimiz daha çok temel, doğanın 
sırlarını açığa çıkarmak istiyoruz.” diyor. 

Su dâhil, doğanın sırlarının açılması konusunda Dr. Pollack, çalışanla-
rı ve öğrencileri en iyisini ortaya koydu. 

2001’deki kitabı “Cells, Gels and the Engines of Life,”  (Hücreler, Jel-
ler ve Yaşam Motorları) kitabında Dr. Pollack, hücrenin nasıl çalıştığı-
nı açıklar. Araştırma, hücre biyolojisinin çoğunun tek bir birleşik me-
kanizma-faz geçişi tarafından yönetildiği üzerinedir. Su, mutlak olarak 
her hücre işlevinin merkezindedir. Kas kasılması, hücre bölünmesi, 
sinir iletişimi vs… Bu kitabın vurguladığı fikir, hücre sitoplazmasının 
basit bir sıvı çözelti olmaktan çok jel benzeri olmasıdır. 

Dr. Pollack’ın hipotezinin açıklaması suyun özelliklerinde yatar. Su 
molekülleri, proteinlerin temsil ettiği gibi yüklenmiş yüzeylerle etki-
leştiklerinde alanlar veya katmanlar halinde yapısallaşırlar. Hücrelerin 
suyunun çoğu yapısallaşmıştır. Su, protein yüzeylerine emildiğinden 
hücre içinde tutulur. Yapılandırılmış su, hücrenin proteinlerine yapışır. 

Yapılandırılmış su, içme suyu ile aynı özellikleri taşımaz… Su, protein 
ve DNA gibi yaşam için en önemli moleküllerin taşıyıcısıdır.  “Cells, 
Gels and the Engines of Life” kitabında suyun, hücrenin her işlevi 
için gerekli olduğunun kanıtı yer alır. Hücrelerimizdeki su, bardak-
taki su gibi değildir. O gerçekte daha çok bir kristal gibidir. Buzun 
yaptığı gibi, parçacıkları dışlar ve oluştukça onları çözer. Oluşan alan, 
exclusion zone (EZ) (dışlanma bölgesi ) diye adlandırılır. 

Suyun Dördüncü Fazı  / EZ Water / Yapısal Su 
Suyun bu dördüncü fazına EZ dışlanma bölgesi denmesinin nedeni 
Dr. Pollack’ın takımının keşfettiği ilk şeyin bu suyun şeyleri tama-
men dışlamasıdır. Hatta küçük moleküller bile bu yapılanmış sudan 

dışlanır. Şaşırtıcı olan, yapılanmış suyun çok yoğun bir şekilde çoğu 
hücrelerimizin içinde bile görünmesidir. Hatta hücre dışı dokular bile 
bu tip yapılanmış su ile doludur. 

Bu dördüncü fazın doğası nedir? Niçin ilginçtir? Suyun değdiği her 
şeye uygulanır! Gökyüzünde ve bulutlardadır. Okyanuslarda, nehirler-
de, göllerde ve vücudumuzun içindedir.  

Yapısallaştırılmış su, altıgen tabakalar oluşturur. (Bal peteği) Bir son-
raki aşaması olan buza çok benzer.  Yapısallaştırılmış su, sıvı kristal 
H3O2, suyun dördüncü fazı, su ve buz arası geçiştir. 

Dr. Pollack’ın yeni kitabı “The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, 
Liquid, and Vapor” (Suyun Dördüncü Hâli: Katı, sıvı ve gazın ötesi) 
suyun yapılandırılmış (dördüncü faz) doğasını ve çeşitli uygulamala-
rını anlatır. Bu çok satan kitap, “Teknik İletişim Mükemmellik Zirve” 
ödülünü almıştır. 

Yapısallaştırılmış suyu nereden elde ederiz? 
Kaynak suyu – Basınç altında (toprağın derininde) yapısallaşır.

Buzun erimesi  – Buz erirken (EZ suya) döner.

Girdap – Girdap, doğada akıntılarda, nehirlerde, şelalelerde vs. olu-
şur. Girdap, bir çeşit mekanik karışıklık veya karıştırmadır. Girdap 
oluşumu, yapıyı geliştirmenin çok güçlü bir yoludur. Piyasada suyu 
karıştıran cihazlar vardır.

Sıkım – Bitki hücrelerinin suyu. Yapısal sıkım suyu. 

Antioksidanlar  – Bedenimizdeki çoğu dokular eksidir. Hücrelerimiz 
eksi yüklüdür, oksidanlar ise artı. Antioksidanlar eksi yükü korur.

Güneş ışığı  – Sağlığımız için çok önemli. Işık, EZ suyu oluşturur. 

Döngü  – Kırmızı kan hücreleri kılcal damarlar üzerinden çalışır; ışık, 
akışı yürütür. Işık fazlalaştıkça akış artar.  Kalp(basınç)den başka bir 
şey kanı yürütür. 

Kızıl ötesi ışını – Enerji her yerde üretilir. Bedenimizdeki süreçleri 
yürütür. 

Suyun Dördüncü Hâli *
Dr. Gerald Pollack
Çeviren: Suna Öztürk

* https://www.structuredwaterunit.com/articles/structuredwater/dr-gerald-pollack-and-structured-
water-science
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Olmak Cesareti
Paul Tillich, Çeviren: F. Cihan Dansuk
Okuyan Us Yayınları, 2014

Yirminci yüzyılda felsefe ve din 
hakkında yayımlanan neredeyse hiçbir 
kitap, Olmak Cesareti’nin etkisini 
yaratamadı. Kitap, hayatın anlamına dair 
ciddi bir tartışmaya onsuz girilmeyen, 
vazgeçilmez bir klasiğe dönüştü. Her-
kesin duyduğu ve kendisini okumak zo-
runda hissettiği bir “simge” kitap oldu. 
Hâlihazırda üniversitelerdeki okuma 
listeleri onsuz düşünülemez, kitabın adı 
dahi teolojik sohbetlerin terminolojisine 
girmiştir.

Az sayıda teolog Paul Tillich kadar modern dünyanın hayal gücünü 
yakalayabildi. Din adamları tarafından olduğu kadar içinde bulunduğu 
kültür tarafından da çok ciddiye alınan Tillich, bir ilâhiyat ve felsefe 
klasiği olan bu metinde modern insanın ikilemini tasvir eder ve kaygı 
sorununu yenmenin yoluna işaret eder.

“Kader, suçluluk ve ölüm korkusu; modern ruhu altüst eden üç 
kaygıydı. Kader, anlamı ve amacı tutsak etmişti; yaşayan bir ölü 
olmaktı. Ölüm ise hayatta anlamın olmayışının ve herhangi bir ödül 
ya da ceza ümidi olmadan anlamsızlık tecrübesinin ta kendisiydi.”

“Seneca der ki, “Korkunun kendisi dışında berbat olan hiçbir şey 
yoktur.” Epictetus ise şöyle der, “Korkunç olan ölüm ya da zorluk 
değildir, ölüm ve zorluk korkusudur.” Kaygımız bütün insanlara ve 
varlıklara korkunç maskeler takar. Onlardan bu maskeleri çıkartırsak, 
kendi yüzleri ortaya çıkar ve ürettikleri korku yok olur. Bu, ölüm için 
bile doğrudur. Her gün hayatlarımız azar azar bizden alındığı için, 
varoluşumuzun son bulduğu saatin kendisi ölümü getirmez, yalnızca 
ölüm sürecini tamamlar. Ölüm imgesinin maskesi düştüğü zaman, bu 
korkular da yok olur...”

(Tanıtım Bülteninden)

Beynin Gölgeleri
Saffet Murat Tura
Yayınevi: Metis Yayıncılık, 2016

“Öznellik problemine ayırdığımız bu 
uzun tartışmanın sonunda nöro-biyolo-
jik (nöro-bilimsel), nörolojik ve psi-
kiyatrik olgu durumlarına dayanarak 
şunu söylemiş oluyoruz: naif gerçekçi tutumumuzda diş ağrımızı, şu 
masanın üstündeki kırmızı domatesi, bilincimizi, bedenimizi, uzayı, 
uzak yıldızları, başka insanları, ağaçları ‘ben’ duygumuzu ve daha 
pek çok şeyi içeren bu dünya, beyinde onu kuran nöral faaliyetlerle 
ontolojik olarak özdeş fenomenal bir dünyadır. Beyin bir özne değil 
de biyolojik bir organ olduğundan kurucu öznesi olmayan ve fiziksel 
gerçekliği kendi sunum biçiminde temsil eden bu fenomenal dünya 
özdeş olduğu nöral faaliyetler üzerine hiçbir fiziksel-nedensel etkiye 
sahip olmadığı için epifenomenaldir. “

-Saffet Murat Tura-

(Tanıtım Bülteninden)

İbn Arabî’nin Fusüs’undaki 
Anahtar Kavramlar
Toshihiko Izutsu, Çeviren: Ahmed Yüksel Özemre
Yayınevi: Kaknüs Yayınları, 2008

İslam, Uzakdoğu ve Batı düşünce 
sistemleri konusunda araştırmalar yapan 
Japon Keio Üniversitesi, Kanada McGill 
Üniversitesi öğretim görevlisi ve Tahran 
İmparatorluk Felsefe Akademisi üyesi 
Toshihiko Izutsu’nun (1914-1993) 2 cilt-
lik abidevî eserinin bu ilk cildinde İbn 
Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’indeki temel 
anahtar-kavramlar semantik bir incele-
meye tâbi tutularak Üstad’ın Ontoloji’si 
ve buna bağlı olarak da “Dünya 
Görüşü”nün temelleri ve çerçevesi or-
taya konmaktadır.

İbn Arabî’ye tahsis edilen bu ciltte yer alan başlıklardan bir kısmı şunlar: 
Rüya ve gerçek, Metafizik hayret, İlâhî isimler, İlâhî tecellî, A’yân-ı 
sâbite, Âlem-i sagîr (Mikrokosmos) olan insan; Resûl, nebî ve velî.

İlâhî senaryoyu keşfedip anlamak demek olan hikmet’in, yine bir 
hikmet aşığı tarafından ortaya çıkarılan bir vechesidir bu kitapta yer 
alanlar. Uzakdoğu ve İslam felsefesiyle ilgilenenler için her an el 
altında bulundurulması gereken bir kitap...

Sanatçı: Eleştirmen, 
Yalancı, Katil
Estetik Ve Etik Üzerine
Oscar Wilde, Çevirenler: Esin 
Soğancılar, Kaya Genç, Fatih 
Özgüven, Türker Armaner
Yayınevi: İletişim Yayıncılık, 2008

Oscar Wilde modernist edebiyatın Baudelaire ve Mallarmé gibi 
öncüleriyle birlikte anılır. Ama o yalnızca edebiyatıyla değil, sanat 
ve edebiyat üzerine eleştirileriyle de 20. yüzyıl avangardı üzerinde 
etkili olur. Ayrıca, onun en önde gelen eseri kuşkusuz hayatıdır. 
Zaten dehasını hayatına kattığını, eserlerine ise sadece yeteneğini 
koyduğunu söyler. Bu derlemedeki yazılarında, Oscar Wilde’ın mod-
ernist sanat ve edebiyat düşüncesi kadar, çevresine meydan okuyan 
hayatını da izleriz. Kitabın ilk yazısı “Sanatçı Olarak Eleştirmen”de 
Wilde, bir sanat eserini yorumlamanın onu üretmekten daha yaratıcı 
bir etkinlik sayılması gerektiğini ve eleştirmenin en yetkin sanatçı 
olduğunu ileri sürer. “Kalem ve Zehir”de sanatın ve sanatçının 
her türlü ahlâkî yargıdan bağımsız olduğunu, “Yalanın Gözden 
Düşüşü”nde ise sanatın doğayı ve hayatı değil, hayatın ve doğanın 
sanatı taklit ettiğini savunur; ona göre gerçekliğe bağlılık ilkesi sanatı 
adeta zehirler. Kitaptaki son metni “Sosyalizm ve İnsan Ruhu”nda da 
Wilde, insanlığın diğerkâmlık ve hayırseverlik gibi erdem kisvesine 
bürünmüş iki sıkıcı yükten sosyalizm sayesinde kurtulabileceğini id-
dia eder.

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Behiye Bobaroğlu


