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Sanat giderek kavramsallaşır, kavramsal özün biçim olarak da ba-
şarıyla ortaya konulması önemsenir. Aristoteles felsefesindeki gibi, 
bireyselleşme ilkesi özdek olarak ortaya konulur: giderek, resimden, 
ressamın kim olduğunu anlamak olanaklı olur. 

Aristoteles ile Platon arası yolculuğun süreklilik kazanması anlam-
landırma kapasitesini artırır. Anlama ve anlamlandırma kişinin ken-
disi ile olan ilişkisinden bağımsız değildir. Hatta kendini anlama ça-
basında olan kişi, felsefe kapısının aralığını daha geniş bulur. Anlam 
insana dışardan değil içerden gelir, tam da bu nedenle edimlerden 
bağımsız değildir. Yukarıda sözü edilen kapı aralığının açıklığını, so-
yutta kalmışlığımız değil, ereğe sınırlanmışlığımız belirler. Böylece, 
bir sanat yapıtını anlamak, aslında, kendimizi anlamamız ile orantılı 
olarak derinleşir. Hatta esere dışarıdan yüklediğimiz, kendi iç anla-
mımız, sanatçının eseri ile ilgili anlayışını da aşabilir. Böyle olma-
sı gerekir, olmalıdır da çünkü sanat kadimdir, dirimlidir. Sözkonusu 
dirimliliğin bir yansıması olarak, yaklaşık dört yüz yıl önce Rubens 
tarafından yapılan “Delila ve Şimson” isimli tablonun tinselliğinden 
söz edilebilir; bu yapıtın dile getirdiği kadın erkek ilişkisinden, ama 
önce herkesin kadınlarından söz etmeli: Salome ve Yudit’ten.

Salome ve Yudit, Delila gibi Kitab-ı Mukaddes’te geçen, cinsellik 
vurgulu öykülerde yer alırlar. Hedeflerindeki erkeklerin, yaşamla-
rını yitirmeleri ortak kaderleridir. Bu kadınların hikâyeleri kimlerin 
tuvalinde canlanmamıştır ki! Titian, Giorgione, Solari, Caravaggio, 
Rubens, Reni, van Dyck, Gentileschi, Vasari ve daha niceleri. Hikâ-
yelerin ayrıntılarına girmiyorum, gerekli bilgiye kolaylıkla ulaşılabi-
lir, ayrıca bu konular birçok yazarın kaleme alıp yorumladığı konu-
lardandır. Kutsal kitapta, Salome, Vaftizci Yahya (Salome and John 
the Baptise) ile; Yudit, Holofernes (Judith and Holofernes) ile; Delila 
ise Şimson (Delilah and Samson) ile olan birlikteliklerinde cinsiyet-
leri ve cinsellikleri ile taçlandırılmış, ucube Femme(s) Fatale(s) ka-
rakterlerdir. Sonuç olarak, uçuşan kellelerle dolu, günümüzde dahi, 
müstehzi bir gülümsemeye gark olan belirli bir anlayış için neredeyse 
erotik ve erotik olduğu ölçüde, erkeğe ayağını denk almasını öğüt-
leyen öykülerdir. Seks ile gelen tehlike! Kadının işe en çok yaradığı 
yasak bölge! 

Bu yazıya, yan tutarak, feminist bakış açısını sürdürerek devam edip, 
konuyu Aristoteles’in felsefî yargılanmasına ya da sanat alanında kal-
maya devam ederek, Guerilla Girls’ün sanat dünyasını sigaya çeken 
haklı isyanına götürebilirim ama götürmeyeceğim. Hakikat açısından 
bir irdeleme yapmaya yelteneceğim. Konuyu kişinin kendisi ile olan 
ilişkisinde bir öteki olarak kaleme almaya çalışacağım. 

Tanrı’nın sevgili kullarından, Hz. Yahya’nın kellesini alan Salome, 
yüzeyde olandır, derinliksizdir, maşa olarak kullanılabilendir. Sınır-
larımızı zorlayarak, yalan kavramının tam da kendisi olduğunu bile 
düşünemeyeceğimiz denli çiğ bir varoluştur. Annesi bir beden olarak 
anılır, bu bedenin ilişki kurduğu bedenin, diğerlerine göre konumu, 
ağır bir zina içinde olması, kızını maşa olarak kullanmasına neden 
olur. Hz. Yahya, zina konusunda, kendisini uyarır, ancak kendisi ile 
yüzleşemeyen, cezayı, hakikati dile getirene kesen kıt anlayışımız 
gibi, o da hakikatin ortadan kaldırılmasını uygun görür ve bir plan 
yapar. Dayanağı bayağılık olan Yedi Tül Dansı ile kandırılan kral, 
koca, erkek, amca yani irade alt doğaya râm edilir ve Hz. Yahya’nın 
başı kesilir. Salome’nin tiksindirici eyleminde şeytan yoktur, o bile 
masum kalmıştır! Bu haksızlığın anlatıldığı her resimde usta bir ses-
sizlik hüküm sürer, anlatılacak ne vardır? Bir kesik baş, bir tepsi, ha-
inler… Strobel’in, Prada’da sergilenen kalabalık eserinde ise kesik 
baş önemsiz bir ayrıntı gibi durur. Birlik ve beraberliğin vurgulanma-
dığı kalabalık bir resimdir; birbirinden kopuk olan farklı pek çok ruh 
hâli gözlemlenir.  

Ucuz bir hile ile gövdesinden ayrılan başın ne önemi olabilir; o 
baş dirimli olduğu hâli ile sayısız başyapıtı süslemiş, günümüz-
de, en prestijli müzelerde Hz. Meryem ve Hz. Îsâ ile beraber hâlen 
sergilenmektedir. 

Yudit’in kurbanı ise daha ilkesel bir kelle alma törenine katılmıştır: 
Vatanın kurtarılması. 

Ustaların resimlerinde, Yudit şaşkın ya da üzgün değil, genellikle eril 
bir bakışla resmedilmiştir. Nasıl baksın? Tabii ki Logos’un gözleri ile. 
Oysa Eros olma niyetiyle girmiştir çadıra, lâkin Holofernes’in şarabı 
kaçırması, Holofernes’ten bağımsız bir sonuç değildir, irâdîdir. Şarap 
olmasaydı Holofernes teslim alınabilir miydi? Bu soru önemsizdir ve 
vatansever Yudit bu bilinçle bakar etrafına. 

Ya kadın Yudit? Cinsel cazibesinin etki alanını, şarap ile paylaşmanın 
getirdiği ve her ne kadar yüce bir amaç için gerçekleştirilmiş olsa da 
bir insanın kandırılması temasının etrafında gelişen bu olayın, içsel 
bir parçalanmışlığın sonucu olmasının getirdiği parçalanmışlık duy-
gusu hep hizmetçisine düşer. Bu farkındalıksızlık, yani hizmet ettiği 
amacı tanımayan, âmirinin kim olduğunu bilmeden yaşamını sürdü-
ren bir yeti gibi, hizmetçinin bakışı hep şaşkındır. Özellikle Caravag-
gio’nun hizmetçisi.

Delila ve Şimson’un öyküsünün çocuksu saflığını, okuyanlar hatırlar: 
bir görev üstlendiklerini bilen ama görevin ne olduğunu unutan iki 
yetişkin gibidirler. Rubens’in Samson and Delilah isimli eserinde, şu 

Yazı yazmak için oturup yarım bırakanlarda-
nım. Her oturuşumda iki davetsiz misafirim 
olur: Platon ve Aristoteles. Konuşmadan, 

beni esir alırlar. Platon olanaklı olduğu ölçüde 
soyut olanda kalmamı, İdeal olanı vurgulamamı 
önerir: 

“Veciz olanı, lakonik ifadeyi anlamayanla işin ne?” diye 
sorarak baskı kurar. Aristoteles ise tüm bağlantıları gös-
termemde, bir dizge oluşturmamda ısrar eder; analitik 
ve mükemmeliyetçi yanımı esir alır. Onları anlamaya 
çalışıyor olmamdan dolayı, beni böylesine teklifsizce 
ele geçirmeyi kendilerine hak görmelerine içerlememle, 
yazma girişimim son bulur. Aslında yanımdan hiç ayrıl-
madıklarını bilirim de, bakmayın, şımarırım işte! Bugün 
kahvemi Platon’la içiyorum.

Aslında, felsefenin bu iki devi, söz konusu sanat olun-
ca bile kenara çekilmezler, sanat tarihinden izlenebilir-
ler. Örneğin Platon, İdeal olanın imlendiği, soyut olanın 
vurgulandığı, öznesiz Doğu Sanatıdır. Özneye doğru bizi 
sürükleyecek bir ipucu dahi yoktur. Bütünselliğin kav-
ranamadığı durumlarda bu ilkellik olarak algılanabilir. 
Oysaki Sokrates’ten Aristoteles’e sıçrayamazsınız. Sez-
gi, bilgiyi, bilgi de kavramı izler dememiş miydi Hegel? 
Platon Sokrates’i, Platon’u da Aristoteles. Doğu Sanatın-
da konu her şey olabilir ama vurgu orada olmayana/ola-
mayanadır. Tanrı’ya. Perspektif yoktur ve bunun bilinçli 
bir tutum yani bir tercih olduğu düşünülür. Perspektifin 
bulunmasıyla, Avrupa’da bireyselleşme sürecinin başla-
dığından söz edilir. Resim sanatına ise derinliğin vurgu-
lanması; görülenin, bakış açısına göre değişmesi; nesnel 
olana göre temanın ortaya çıkışı gibi yenilikler getirir. 

SALOME, YUDIT
VE DELILA

Gülgün Türkoğlu

 Caravaggio, Judith Beheading Holofernes, 1599–1602, Tuval üzerine yağlıboya, 145 × 195 cm, Ulusal Antik Sanat Galerisi Koleksiyonu, Roma

 Bartholomäus Strobel el Joven, The Beheading of Saint John the Baptist and Herod’s Banquet, 1630-1633, Tuval üzerine yağlıboya, 280x952 cm.
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ünlü kelle alma ve kelle verme meselesi kemâle erer. Kelle alan acı-
masız femme fatale yoktur artık. Tablo oldukça ayrıntılıdır, buna rağ-
men bütünlük duygusu kaybolmaz. İlâhî hükmün yerine gelmesinden 
başka bir şey olmamıştır; her şey yerli yerindedir; huzurlu bir yansı-
ma vardır. Kapıda bekleyen Filistinli askerler saygılı ve ölçülüdür; 
Şimson’un saçını kesen adam zariftir; Rubens’in ışığı kadife gibidir; 
hizmetçi, hizmet ettiği amacı tanır, farkındalık kazanmıştır ve bu ona 
derin bir anlayış verir.

Ah Delila! Keşke alamasaydın kellesini, değil mi? Onu birazdan gö-
türecekler, gözlerini oyacaklar, yaşamı onu terk edecek. Sevdin onu, 
oyun olduğunu bile bile sevdin. Sırtına koyduğun elin, uyanmasın 
diye oynatamadığın bacağın, şefkatle öne eğilmiş başın ve kucağında 
ona sunduğun huzur… Ne kadar da çok kandırdı seni! Sen ise hiç 
kandırmadın, açıkta kalan memelerin kadar çıplak bir ruhla sevdin 
onu. Niyetini hiç gizlemedin. Flört ettin, sorumluluğunu aldın. Kendi-
ni tanımayan Salomeler flört edip kaçar; ilkeldir güdüleri; av peşinde, 
hayvanın peşinde koşarlar. Sense açık açık sordun, belli ettin niyetini, 
saklanmadın. Üzülme! Şimson sana bile bile teslim etti o güzel başını. 
Seninle birlikte olduktan sonra hiç aynı kalabilir miydi? Karanlıkta 
olduğu için artık görebiliyordu, bunu ona senden başka kim verebilir-
di? Senin şefkatli kucağından, anlayışlı gözlerinden başka… O güç-
le, ebediyete giderken, seni tanıyıncaya kadar yarattığı tüm ötekileri, 
binlerce düşmanı da beraberinde götürdü kurtuluşa, onları kendinden 
ayrı bilmedi. Ah Delila bir bilsen!

Bakmayın siz aksini söyleyene, sevişmek erkek için çileli bir iştir. 
Kadına sahip olan, kadını teslim alan erkek yoktur. Aksine, erkek 
spermleriyle, cinsel organıyla kadına sığınandır, kadın onları teslim 
alır ve neslin devamı konusunda, emanete ihanet edilmediğini döl 
alarak gösterir. Muktedir olmaya esir, biçare erkek kendinden geçme-
diği, kendisini tamamen kaybetmediği takdirde, canlılık nasıl devam 
etsin? Ne tezat! İşte, kendisinde olamadığı, o en hassas olduğu yerde, 
kadın erkeğini Delila gibi şefkatle, tam bir kabulle alabilmeli. Muzaf-
fer orduların komutanları gibi değil.

Rilke, Salome’ye yazdığı bir mektupta, kendisini, gündüz güneşini 
tam anlamı ile alabilmek için açan, ancak gece olunca kapanamayan 
bir çiçek (anemon) gibi hissettiğinden söz eder. Bu yersiz ve zaman-

sız açıklığın kendisini nasıl parçaladığını anlatır. Bunu duyup ağla-
mayan var mıdır? 

Rubens’in Delila’sı da böyledir. Tutkuyla bağlananlar töze biçim ve-
rirler ki daha sonra, onu, düşünürler düşünebilsin, sanatçılar duy-
gularıyla birleştirebilsinler. Delila, önüne amaç olarak konulan Şim-
son’a tutkuyla bağlanmayacaktı da ne yapacaktı! Tutkulu insanın 
tercih hakkı olabilir mi? Tutkusuna bağlanan insan, her seferinde, bu 
bağın, kendisini yaşama bağlayan temel bağdan daha güçlü olduğu-
nu deneyimler. Âşıklar o nedenle sessiz olurlar, mesele ölüm kalım 
meselesidir onlar için. Aşktan yana yakıla söz edenler ise kaçanlardır 
çoğunlukla, korkanlar. O nedenle âşık azdır, “Gerçek âşık” demedim, 
hakikat Aşktır Zâten; öze duyulan iştiyaktır şiddetini belirleyen. Öl-
çüsü her daim Ölümdür, değişmez. Deneme, sınanırsın. Söylemedi 
deme, sonra babasına yalnızca bir gece yalvardığı için Îsâ’nın ne ka-
dar şanslı olduğunu anlarsın. 

Bedensel boyutta yaşanan, hakikatte yani Tinsellikte farklı yaşantı-
lanmaz. Salome, Yudit ve Delila arasında gider geliriz. Tepside, za-
ferimiz olarak sergilediğimiz her kesik baş, kendimize olan uzaklığı-
mıza işaret eder: birisini alt etmiş olmanın yavan zaferine. Cinsiyet, 
yaş, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin yetişkinlerin arasında gelişen her 
ilişkide, alınıp verilen kelleler vardır. İnsan kendini, kendi-başkasında 
tanır, öteki yoktur. Jung’un belirttiği gibi öteki kendini tanımanda bir 
araç, yaşamsa kendini tedavi sürecindir. İlişkilerde kendimizden, yani 
hakikatten kaçtığımız her sefer kellemiz gider, yani dirimliliğimiz. 
Dürüst olmadığımız/olamadığımız her an karşımızdakinin torbasına 
girer başımız, ilişki ya dirimlilikten vazgeçilip rutine girilerek sürdü-
rülecek ya da bitirilecektir; rutin o nedenle ölüdür, öldürür. 

Torbalarınızdaki kellelerimi geri koyabilecek kadar gözyaşım aktı; 
bilirsiniz, her kesik baş ancak sahibinin gözyaşları sayesinde gövde-
siyle yeniden birleşebilir. Yoksa neden vermeyeyim bugüne dek yer-
yüzünde kesilen her başa yetecek kadar göl olan gözyaşlarımı! Göz-
yaşlarım yanaklarını ıslatmıyor mu?

Ve son olarak minik bir sırrımı paylaşmalıyım: kellesini alamadığım 
bir sevgilim var, onu sınadığım, denediğim her mekânda ve her za-
manda diri olarak karşıma çıkan…

Paskalya’nın (Surp Zadik’in 40. Günü) 
Kristos’un Göğe Yükseliş (İsa’nın Göğe 
yükselişi) olarak geçer. Bu tarihlere denk 
düşen ilk Pazar gününe kadar yapılan 
kutlamaya “Can Gülüm” denilmektedir. 

Ermeni kültüründe Vicag (niyet) ismi ile de anılan bu ge-
leneğin eski zamanlarda nasıl karşılandığı ve kutlandığına 
dair Sarkis Seropyan şöyle diyor;

“O dönemlerde bahara giriş bir başka neşe, bir başka coş-
ku ile kutlanırdı. Hampartsum’da dağ taş, yayla vadi, her 
yer coşkulu gençlerle şenlenir, ışıldardı. Kızlar kır çiçek-
leri, özellikle kardelen ve papatyalar derleyip birbirlerini 
süsler, güzelleştirirlerdi. Çeşitli maniler, dörtlükler, niyet-
ler söylenir, oyunlar, barlar oynanırdı. 

Köye bezirgân gelmiş,
Harman yerine inmiş,
Altun kazığın çakmış,
Kısmetimi getirmiş.

Bugün Harpartsum gelmiş,
Kızlara soru sormuş,

Her kız bir buse vermiş,
Hoş dünya mı yıkılmış.

O gün akarsulara, derelere, cennetin ölümsüz nektarından 
damlalar karıştığına inanılır; bu nedenle gecenin bir ya-
rısında insanlar bu sulara atlamaya gider, böylece çeşitli 
hastalık ve rahatsızlıklardan arınacaklarına inanırlar.

Kutsal Haçkarlara, Tukh-Manuk adı verilen adak yerlerine 
ve ulu çınarların dallarına genç kız ve erkekler çiçekler ve 
giysi parçaları bırakır, bu adakların onları bazı dertlerin-
den arındırdığı gibi, ileride evlenecekleri eşlerini seçmele-
rine de yararı olacağına inanırlardı.

Hampartsum’um geleneksel yemeği samir’dir (Pancar ya 
da pazı yaprakları –ağtzan-, bulgur, tereyağı ve sütle ha-
zırlanmış bir aş). Kırlarda ve yaylalarda ise dabgotz (tava-
da kızartılmış) en gözde yiyecek sayılırdı. 

Hampartsum sabahı, güneş doğarken yedi kız, yedi avuç 
dolusu su doldurdukları testilerine yedi çeşit çiçek ve 
yedi değişik yaprak katar, daha sonra evden eve dolaşarak 
kızlara ait yüksük, küpe, düğme gibi ufak tefek eşyaları 
atarlardı içine. Bu desti daha sonra çekilecek niyetlerin te-
meli olur, şarkılara her ara verildiğinde rasgele bir mani 
söylenir ve bir niyet çekilirdi. Daha sonra niyet sahibi bir 
diğer arkadaşı için manisini okur niyet çekerdi. Gençlerin 
yemeği ise, bir birlerine atıp kırdıkları yumurtalardan arta 
kalanlara sebze ve yeşillikler katarak tereyağında kızart-
tıkları dabgotz denen bir çeşit omlet olurdu. 

Kızların oyunlarını delikanlıların dostça güreşleri izlerdi. 
Gelenek, birbirinin sırtını yere getirmek olmayıp genelde 
güreşin dostça, berabere sonuçlanmasıydı.”

Anadolu’da Türkmenler arasında halen devam eden Hıdı-
rellez geleneklerini andıran Anadolu Ermenilerinin Ham-
partsum (Can Gülüm) geleneğini anlatan Hovannes Tu-
manyan’a ait ve ilk Ermeni operası olarak bilinen “Anuş” 
şiirinin bir bölümünde şöyle deniyor;

“Bu niyet çarkıdır, hep böyle döner.
Kızlar, başlarında çiçekten taçlar,
Genç yüreklerde can gülüm başlar,
Yeşil dağlar da birlikte söyler…”

Kaynak: Can Gülüm Anahit ve Kazben, Sarkis Seropyan, 
Belge Yayınları, İstanbul, 2003

Can Gülüm
(Hampartsum)

Alıntılayan: Ayşe Acar

Peter Paul Rubens, Samson and Delilah, 
1577-1640, Tuval üzerine yağlıboya, 185x205cm.
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“Bir zamanlar, Gökler, denizler ve kayalar, 
Birbirlerinden ayırt edilemeyecek halde 
imişler. Fakat birdenbire ortada bir musi-
ki ötmüş; Gökler ve denizler gene bir kâi-
nat teşkil etmekle beraber birbirinden ay-
rılmışlar. O esrarengiz mûsıkî, Kybele’nin 
doğduğunu ilân ediyormuş. Onun sembo-
lü de ay imiş.”

İlk insan topluluklarının anaerkil düzende bir yaşantılarının 
olup olmadığı 19. yüzyıldan günümüze dek hâlâ tartışılmakta 
olan bir konudur (1). Bachofen, 1861 yılında yayınladığı “Ana-
lık Hakkı” (Das Mutterrecht) adlı eserinde, insanlık tarihinin 
başlarında, kan bağının yalnızca anne üzerinden kurulabildiğini 
ve bu sebeple de annenin bir otorite ve yasama merkezi oldu-
ğunu öne sürer (2). Aynı şekilde, insanların yerleşik hayata ve 
tarım toplumuna geçtiği Neolitik çağda, en temel görevler olan 
toprağı ıslah etme ve topraktan ürün alma görevlerinin, kadının 
görevleri arasında olması sebebiyle kadının statü ve erk sahibi 
olduğu ileri sürülür (3). Bachofen’e göre anaerkil kültün özün-
de, kan bağı, toprak bağı ve doğaya karşı bir teslimiyet vardır; 
ataerkil kültte ise kanuna saygı, akılcılık ve doğaya egemen 
olma daha yaygındır (2). Erich Fromm’a göre Bachofen’in ince-
lemeleri ve çalışmaları, Zeus bağlantılı Olimpos kökenli Yunan 
dininden önce bir Ana Tanrıça’nın varlığını ve kadın kahraman-
lara dayanan bir dinin sürdürüldüğünü ispatlar niteliktedir (2). 
Bachofen’in tespitleri, Amerikalı bilim adamı Lewis H. Morgan 
tarafından da onanmıştır fakat hem Bachofen’in hem de Mor-
gan’ın kuramları birçok antropolog tarafından reddedilir (2) 
ve anaerkil düzenin varlığına yönelik varsayımlara yöneltilen 
keskin eleştiriler günümüzde de varlığını sürdürür. Tanrıça kül-
tünün tarihsel bulguları, arkeolojik çalışmalar sonucunda dün-
yanın birçok yerindeki kazılarda ortaya çıkarılan ve “Venüs” 
olarak adlandırılan farklı şekillerdeki kadın figürlerine dayanır 
(4). Figürler, kimi zaman abartılı kalça ve göğüslere sahip veya 
yabani hayvanların yanında bulunduğu bir tahtta otururken kimi 
zamansa çocuk doğuran ya da emziren, muhtelif yaşlardaki ka-
dınlar olarak biçimlenir (4). Figürlerin şişman olmaları, üreme 
ve beslenme organlarının abartılı biçimi, kadının doğurma ve 
besleme gücüne dikkat çekildiği kanısını doğurur. Kalkolitik 
Çağ’da ise Ana Tanrıça’yı temsil eden heykelcikler daha stilize 
bir şekilde karşımıza çıkar (6). Ana Tanrıça’ya, Yunanistan ve 
Roma’ya ait şiirlerde, övgülerde ve dinsel anıtlarda rastlanma-
sına rağmen onun asıl yurdunun Anadolu olduğu ifade edilir 
(3) ve hem ismine hem de tasvirlerine ilk olarak Anadolu’nun 
merkezinde yer alan Frigya’da rastlanır. Kültepe tabletlerinde 
adı Kubaba, Lidya’da Kybebe, Frigya’da Kybele olarak geçer. 
Hitit kaynaklarındaysa kendisine “Hepat” denir (4).

Halikarnas Balıkçısı’na göre ise Sümer mitolojisinde Tanrı anası olan 
Ki, Mezopotamya’dan Anadolu’ya gelip Kibele adını alır (12). Ana 
Tanrıça Anadolu’da, çağ ve toplumlara göre, Vuruşema, Kubaba, 
Kybele, Lat, Ma, Hepat, Marienna, Rhea, Artemis adıyla anılır (3). 
Anadolu’nun bilinen en eski yerli halkı olan Hattilerin baş tanrısı, 
bir tanrıçadır. Anadolu’da görülen ana tanrıça inancının son halkası 
Efes’te Artemis’tir. Artemis’e yönelik bağlılığın, yıllar sonra Hıristi-
yanlık inancının doğmasıyla inancın belki de en önemli figürü, Tanrı-
sal varlığının annesi olan Meryem Ana’ya duyulan bağlılığa döndüğü 
öne sürülür (3). Bazı araştırmacılara göre tanrıça kültü; kimi zaman 
Yahve’nin eşi olarak “Astarte”, kimi zaman “Shekhinah”, kimi zaman 
“Hikmet (Sofia)” gibi farklı şekillere bürünerek varlığını devam et-
tirmiştir. Halikarnas Balıkçısı, Arap inancının merkezî ibadethanesi 
denilebilecek Kâbe’nin adının da Hübel’den, Kıble’nin de Kybele’den 
geldiğini söyler. Kibele, Romalılar tarafından Magna Mater (Ulu Ana) 
adıyla İtalya’ya götürülerek, bütün Avrupa’da bu adla saygı görür ve 
Kibele’nin Roma’ya aktarılışı, tanrıçaların siyâsî gücüne işaret etme-
si açısından önemlidir. Eliade’ye göre, Frigya tanrıçasının Roma’ya 
aktarılışında Kibele’yi barındırdığına inanılan kara taş, kültün kadim-
liğini kanıtlar. Çünkü kaya, toprak ananın en eski simgelerindendir. 
Annelerin koruyucusu olarak kabul edilen ve ‘toprak ana’ olarak da 
tapınılan tanrıça, Roma’da “Tanrıların, Devletin ve Yaşamın Anası” 
olmuştur. Kybele kültü, Romalı resmî makamların karşı çıkışlarına 
rağmen, İmparatorluk sonuna değin yaşar ve bu dönemde tanrıçanın 
koruyuculuğuna büyük saygı duyulur (4 ).

Kybele kültü, Roma’ya girmeden önce Yunanistan’da yayılır ancak 
kanlı ritüellerinden dolayı aşağı bir konuma itilir. Yunan dünyasında 
Kybele’nin karakteri biraz daha değişir ve buraya hem Aphrodite hem 
de Artemis olarak geçer. Tapınağının bulunduğu Atina’daki resmî ar-
şivlerde, Mısır’daki Maat ve Sümer’deki İnanna’da olduğu gibi, Ki-
bele’ye de adalet imajının atfedildiği görülür. Kibele, Anadolu’dan 
Mezopotamya’ya, Suriye, Lübnan ve Filistin’e, Ege adalarıyla Girit’e 
kadar bütün Akdeniz kıyılarını kapladığı gibi, Yunanistan ve İtalya’da 
da yayılır, ayrıca kuzeyde İskandinav ülkelerine dek sokularak iz bı-
rakır (4). Freud tanrıçalara bağlılığın anneyle yeniden birleşme şek-
lindeki çocuksu bir arzuyu temsil ettiğini ileri sürer. C.G. Jung ise, 
dişi prensibi, insan psikolojisinde etkin olan kalıtsal bir dizi evrensel 
arketipten biri varsayar (4). Jung’a göre anne arketipinin tezahürleri; 
kişisel ve büyük anne; üvey anne ve kayınvalide; ata ve bilge kadın; 
tanrıça; Tanrı’nın anası; bakire Meryem; Kybele; kurtuluş arzusunun 
hedefi (cennet, Tanrı krallığı); Kilise; ülke; toprak; akarsu; madde; ma-

ğara; bahçe; vaftiz kabı vb.dir. Keza Jung’un öğrencisi olan Neumann, 
Büyük Anne’yi bir arketip olarak ele alıp inceler. Ana Tanrıça’nın Ni-
telikleri Ana Tanrıça, “Yaratıcılığı, bereketi, cinselliği, doğumu, çocuk 
büyütmeyi ve gelişme döngüsünü temsil eden analık simgesi” olarak 
tanımlanır (3). Anadolu’da Ana Tanrıça, dişil ilkeyi ve özellikle ana-
lığı kendinde tecessüm ettirmesi sebebiyle, dişil ilkenin niteliklerinin 
taşıyıcı sembolü olarak değerlendirilir. Annelik olgusunu bir arketip 
olarak değerlendiren ve her arketipin bir aydınlık bir de karanlık yüzü 
olduğunu söyleyen Jung, Anne arketipi içinse şunları söyler: “Aklın 
çok ötesinde bir bilgelik ve ruhsal yücelik; iyi olan, bakıp büyüten, 
taşıyan, bereket ve besin sağlayan; sihirli dönüşüm ve yeniden doğuş 
yeri; gizli; saklı; karanlık olan, uçurum, ölüler diyarı, yutan, baştan çı-
karan ve zehirleyen, korku uyandıran ve kaçınılmaz olan.” (9) Preston, 
tanrıçaların temsil ettiği tipolojileri “Bakirelik, annelik, eşlik, koruyu-
culuk, yeryüzü tanrıçalığı, doğurganlık, şifa vericilik” ve son olarak da 
“Şiddet ve kızgınlık” olarak sıralar (4). Ayrıca, diğer tüm büyük tanrı-
çalar gibi Kibele de ölümün bekçisi, bereket ve vahşi yaşamın tanrıçası 
kabul edilir (6). O, “Hayatın rahmi” olarak tasvir edilir (4). Doğanın 
anası olarak aslında yaşamın sahibi olan, yaşamın döngüselliğini dü-
zenleyen, onun sürüp gitmesini sağlayan, yaşam verme kudretine sahip 
olan Ana Tanrıça, aynı zamanda sunduğu yaşamı geri alma kudretine 
de sahiptir. Yaşamı bahşeden, onu pekâlâ da geri alabilir. “…Kybele 
hem hayat verir hem de hayat alır” (6). Kibele, Batı Anadolu’daki İda 
Dağı’nın hanımıdır ve doğurduğu tanrıları hep mağarada doğurur. Ta-
pınaklarında Kibele’ye, çok ve çabuk üremesinden dolayı dişi domuz 
kurban edilirdi. Yine, sabanla toprak ananın bağrını yararak onun döl-
lenmesini sağlayan boğa da değerli bir kurban sayılırdı (4). Ana Tanrı-
ça’nın simgelerinden biri olan Ay, yaratılışın tüm yönlerini düzenleyen 
ölüm ve yeniden doğuşun sürekli değişen ve döngüselliğin sembolü 
olarak yorumlanır (4). Baring ve Cashford, yılan sembolünün de ilk 
olarak (M.Ö. 10.000-3500) yıllarında ana tanrıça olarak göründüğü ve 
aynı zamanda rahim ve yeniden doğuş prensibi olarak fallus etrafında 
halka çizdiğini ifade ederler (4). Aslan Ana Tanrıçasının simgesi olan 
hayvandır (6). Aslanın, genellikle kudret, irade ve adalet ilkelerinin 
sembolü olarak kullanılmalarından hareketle, Ana Tanrıça’nın bu nite-
likleri de temsil ettiğini söyleyebiliriz. Eski toplumlarda bir kadının ya 
da hayvanın hamileliği veya şişmanlığı, yeryüzünün bahardan önceki 
gebeliği gibi kutsal kabul edilirdi. Bu açıdan toprak ananın yeryüzün-
deki temsilcisi olan kadın ile tarım arasında gizemli bir ilişki olduğu 
söylenir. Eliade bunu şu şekilde ifade eder: Toprağın bereketi kadın 
doğurganlığıyla uyumludur; dolayısıyla mahsulün bolluğundan kadın-
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lar sorumlu olur; çünkü yaratımın “sırrını” onlar bilmektedir. Burada 
dinsel bir sır söz konusudur; çünkü hayatın kökenini, besini ve ölümü 
yönetmektedir. Toprak, kadınla özdeşleştirilir. Daha ileri tarihlerde, 
saban keşfedildikten sonra, tarım çalışması cinsel birleşmeyle özdeş-
leşecektir. Ama binlerce yıl boyunca toprak ana partenogenez (döllen-
meden üreme) yoluyla tek başına doğuruyordu (4).

Literatürde Kibele’nin kimi heykellerinde görülen kucağındaki çocu-
ğun onun hem sevgili hem de oğlu olduğu ve Ana kültü toplumların-
da oğlu/sevgili mitinin yaşatıldığı ifade edilir. Kadın ve toprakla ilgili 
inançların dünyaya hâkim olmaya başladığı M.Ö. 10.000- 3500 arası 
dönemde, Campbell’in de ifade ettiği gibi, “Bütün mitoloji ve inancın 
odak kişisi, yaşamın annesi ve besleyicisi ve ölüleri yeniden doğmak 
üzere kabul eden cömert tanrıça Toprak’tır” (4). Toprağın bahar ve yaz 
aylarında verimliliğinin artması ve sonrasında kış mevsiminde yok 
olup tekrar canlanması döngüsünün kadın bedeniyle sembolize edil-
mesinin, dönemin yaygın inanç sistemi olduğu düşünülür(1). Eyüboğ-
lu, “Toprak, tanrıçadır; insanları yaşatan, çoğaltan, besleyen, geçindi-
ren güçlerin kaynağıdır,” der. Toprak, Kibele’nin egemenliği altında-
dır (7) ve insan yeniden doğmak istiyorsa toprağa girmek zorundadır, 
fakat toprağa ihanet ettiği müddetçe toprak onu kendi bedenine almaz 
(4). Nitekim Eski Yunan’da karşılaşılan bir kıtlık halinde tanrıçanın 
kızdığına ya da hastalıklara neden olduğuna inanılır ve yine şifa ver-
mesi için ondan yardım istenir (4). Çoğu mitolojik öyküde “Toprak 
ana” ve onun eşi olan “Yüce tanrı gök” imgesi mevcuttur; bu, “Kutsal 
evlilik” arketipine yapılan bir göndermedir. Tanrıça kültünde, her ken-

le’nin başrahibi de kanlı bir törenle kendi eliyle kendini hadım etmek 
zorundadır. Attis efsanesinde simgelendiği gibi akan kan ve yitirilen 
erkeklik gücü daha evrensel bir nitelik kazanarak bereket ve canlılığın 
daha geniş bir alana, bütün doğaya geçmesini sağlar (11). Ana Tanrıça 
kültü toplumlarında bu mite bağlı olarak gelişen ritüellerde, ilkbahar-
da ormandan bir çam ağacı kesilir ve Kibele tapınağına getirilir ve 
orada bu ağaca bir tanrı gibi muamele edilir. Attis için o gün ya da 
gece yas tutulur, sonra da saygıyla gömülür. Törenin son gününde ise 
Attis’in dirilişi kutlanır (4). İngilizce’deki kurban “sacrifice” sözcüğü 
Latince “bütünleştirmek” ya da “kutsal yapmak” anlamlarına gelen 
“sacer facere”den türer. Bozulmuş dengenin yeniden inşası için kan 
dökmek gerektiğine inanılmış olması, kanın yaratıcı gücü sayesinde 
dengenin yeniden kurulabileceğine inanılmasındandır (12). Bu iğdiş 
etme eyleminin, tanrıçaya olan bağlılığı yitirme korkusuyla yapıldığı 
ileri sürülür (4).

Pessinus’ta iki yüksek rahip bulunuyordu: Bunlardan biri Attis’in adı-
nı taşıyordu ve emri altında gallus denen rahipler vardı; gallusların 
erkeklikleri giderilmişti ve bu ameliyatı dinsel tapınmanın coşkun-
luğu içinde kendi kendilerine uygularlardı. Galluslar’ın bu hareketi, 
Attis’in kendi erkekliğini gidermesini taklitten başka bir şey değildi. 
Bu vahşi olayla tanrıçanın bahar bayramı kendine özgü bir biçim alırdı 
(10). Tanrıça Kibele için kutlanan bayram on beş Mart’ta başlıyordu. 
Bir hafta Attis’in ölümü için yas tutulurdu. 21 Mart’ta rahipler bir çam 
ağacı keser, ağacı bandajla kaplarlar, ardından üzerine küçük Attis 
heykelleri astıktan sonra ağacı Kibele’nin rahmini simgeleyen tapına-
ğa ya da mağaraya götürürlerdi. Bu, tanrının yeniden doğmasını sağ-
lamak içindi. 24 Mart’ta bazı rahipler Attis’in acısını paylaşmak için 
omuzlarını ve kollarını keserek akıttıkları kan ile çam ağacını sular-
lardı. 25 Mart’ta seher vaktinde genç tanrı yeniden canlanır ve Kibele 
heykelinin önündeki tören yatağına uzanırdı” (12). Bir elinde yaşam 
gücünü bulunduran Ana Tanrıça, diğer elinde öldürme yani yaşamı 
sonlandırma gücünü bulundurur. Freud’un tanımladığı anlamda, Eros 
ve Tanatos, Ana Tanrıça’nın sahip olduğu tek bir gücün, iki ayrı ifade 
ediliş yoludur. Ana Tanrıça sahip olduğu o tek bir gücün Eros kanalı ile 
yaşamı yaratır ve devam ettirir; Tanatos kanalı ile de onu sonlandırır. 
Temsilcisi ve koruyucusu olduğu dişil ilkelerin sağlıklı işleyişine en-
gel olan etmenlerle karşılaştığı zamansa saldırganlık ile karşılık verir. 
Freud, saldırganlık dürtüsünü ölüm içgüdüsü Tanatos ile birleştirerek 
saldırganlığı ölüm içgüdüsünün bilinç aşamasındaki yansıması olarak 
tanımladığı için, burada, “Ana Tanrıça, Tanatos enerjisi ile karşılık 
verir” yani “saldırganlaşır” da dememiz yanlış bir çıkarsama olmaz. 
Saldırganlığın, “Birine yardım etmeyi reddetmek” (13) şeklindeki ta-
nımından hareketle, Ana Tanrıça’nın kızdığı zaman bereketi kesmesi 
de kızdığı zaman saldırganlaşması olarak yorumlanabilir.

Kibele-Attis mitinde, Attis’in kendini hadım etmesi, ilk bakışta At-
tis’in ölüm içgüdüsünden hareketle kendindeki etkin eril nitelikleri 
edilgin hale getirmesi olarak yorumlanabilir. Fakat Attis kendini ha-
dım ettiğinde bir kanama başlar ve bu kan toprağa dökülür. Attis’te 
görünüşe çıkmış eril nitelikler kan misali akarak, yeniden hayat bul-
mak üzere toprakla buluşur. Nitekim bu eril nitelikler yeniden hayat 
bularak bir çam ağacı olarak topraktan yeniden doğar. Çam ağacının, 
toprağın yani dişil ilkenin gücüyle hayat bulmuş fallus olduğu söyle-
nebilir. Evet, Attis dirilmiştir fakat bu sefer bir bitki olarak Ana Tan-
rıça’nın iradesi altındadır. Kendini hadım ederek yani fallusundan, 
dolayısıyla iradesinden vazgeçerek Ana Tanrıça’ya kurban olur. Artık 
Ana Tanrıça’nın hizmetindedir. Ritüellerin sembolik değerleri vardır 
ve Ana Tanrıça kültünde görülen kendi kendini hadım etme ritüeli, 
sembolik açıdan, kişideki başlıca eril nitelikler olan irade, kudret ve 
aklın, başlıca dişil nitelikler olan anlayış (hikmet), uyum (kosmos) 
ve sezgiye teslim etmesi olarak yorumlanabilir. Freudyen açıdan At-
tis, kendini hadım ederek en büyük haz kaynağından mahrum kalır 
diyebiliriz. Keza Ana Tanrıça kültündeki rahipler de bunu tekrarlar. 
Freudyen açıdan bu davranışı gerçekleştirmekteki gizil arzunun, anne 
ile bir olma arzusu olduğu ve anneyle bir olma arzusunun da erkek-

tin kraliçe veya prensesi tanrıçayla özdeşleştirildiğinden kral olan eşi 
de tanrıyı temsil eder. Tanrıça kültünde, bu inanışa dayanan bir ritüel 
olarak tanrı kralın kurban edilmesine rastlanır. Campbell’in tanrı kra-
lın kurban edilmesi ritüeline, “Yüce Tanrı ölmelidir; yaşamını yitirme-
li ve yeraltı dünyasına, dağa kapanmalıdır. Tanrıça, kendisini öldürme 
işlemi bittikten sonra yeraltına, onun yanına iner ve onu kurtarır,” söz-
leriyle getirmiş olduğu açıklama, tanrıça mitlerindeki döngüselliğin bu 
uygulamadaki anlamını ifade etmesi açısından önemlidir. Campbell, 
tanrıça kültünün öteki biçimlerinin insan kurban etmeyi ve hatta etinin 
yenmesini de içerdiğini, büyüsel güç kazanma amacıyla yetenekli bir 
yoginin gece yarısı mezarlıklarda veya bir cesedin üstünde oturarak 
idamların yapıldığı yerde tefekkürde bulunmasının gerekebildiğini de 
anlatır (4). Tanrıça kültüyle ilgili uygulamalardan biri olduğu iddia edi-
len “iğdiş etme” uygulamasına Anadolu’da sık karşılaşıldığı söylenir. 
Eski Sümer’de, Babil’de, Kenan’da ve özellikle Eskiçağ yazılarının 
tanrıçalara hizmet eden iğdiş edilmiş erkek sayısının belirli kentlerde 
neredeyse beş bine ulaştığı belirtilir (4). Ana Tanrıça, Frig uygarlığın-
da Kybele adıyla anılır (3). Friglerin en eski ve en kendine özgü kültü, 
Ana Tanrıça kültüdür; bu tanrıça Frigler tarafından Agdistis olarak da 
tanımlanırdı. Frig kabartmalarında Kibele’nin başında kuleye benzer 
yüksek bir taç vardır; bu taç onun, kentlerin ve tarımsal ürünlerin tek 
egemeni sayıldığının simgesidir. Bu nedenle ona “Mater turrigera” 
(kule taşıyan ana) da denirdi. Bu kuleler sayılarına göre tanrıçanın 
koruyuculuğu altında bulunan kenti, ya da kentleri temsil ederdi. Ka-
fasında bir kule ile canlandırılan tanrıçanın elinde sürekli bir anahtarı 
vardı. Tanrıçanın en büyük tapınma yeri Sivrihisar yakınlarındaki Pes-
sinus’ta idi. Pessinus’ta tanrıçaya bir idol biçiminde tapınılırdı ve bu 
idol gökten düştüğü ileri sürülen bir meteorit, bir kara taştı. Pessinus’ta 
şimşek, topuz ve çift ağızlı baltayla simgelenen tanrıça, burada daha 
çok bir savaş ve zafer tanrıçası karakterine sahiptir (4).

Kibele’nin Doğumu “Bir zamanlar gökler, denizler ve kayalar, birbir-
lerinden ayırt edilemeyecek halde imişler. Fakat birdenbire ortada bir 
musiki tınlamış, gökler ve denizler gene bir kâinat teşkil etmekle be-
raber birbirinden ayrılmışlar. O esrarengiz musiki, Ürinom’un (yani 
Kybele’nin) doğduğunu ilân ediyormuş. Onun sembolü de ay imiş. 
Bütün Kâinatın yüce tanrıçası ıssız dünyada, boş sular, çıplak topraklar 
ve gökte dönen yıldızlar arasında yapayalnız kalmış. Avuçlarını sü-
rüştürmüş ve avuçlarının arasından büyük yılan Ofiyon kayıp çıkmış. 
Kybele, merak dolayısıyla onunla âşıkdaşlık etmiş. Bu sevgi ve kavuş-
manın yuvarlanış sarsıntılarıyla, topraklar devrilip dağlar olmuş, sular 
fışkırıp nehirler akmış, göller toplanmış, birçok sürüngen mahlûklar 
peyda olmuş. Ettiğine utanan ve pişman olan Kybele, yılanı öldürüp 
gölgesini –yani ruhunu– yeraltına göndermiş. Kybele, kendi nefsine 
karşı da âdil davranarak, Hekat adıyla kendi bir kısmını da yeraltına 
göndermiş. Ölü yılanın ortalığa savrulan dişlerinden çoban ve sığırt-
maç gibi insanlar peyda olmuş. Bunlar toprağı sürmesini biliyorlarmış. 
Ceviz, incir ve üzüm gibi ağaç yemişleri ile geçiniyorlarmış. Maden-
leri tanımıyorlarmış. İşte bu, taş devriymiş. Kybele gökte, denizde ve 
karada yaşamaya devam etmiş. Karada adı Rhea olmuş. Soluğu taze 
çalı ve çiçek kokuyormuş. Gözleri elâ (glaukopis) imiş. Rhea olarak 
Girit’i ziyaret etmiş. Yalnızlığı dolayısıyla güneş ve buhardan, sevgili 
olarak, Kronos’u yaratmış. Analık duygusunu ve özleyişini doyurmak 
üzere, her yıl İda dağının Dikte mağarasında, bir güneş oğlu doğurur-
muş. Kronos, çocukları kıskandığı için, onları öldürüyormuş. Kybele, 
bu işe öfkelenmiş, Kronos’un sol elini istemiş, beş parmağını keserek 
onlardan Daktiller yani beş parmak tanrısı yaratmış. Kybele, altın-
cı olarak doğurduğu tanrıya Zagreus adını vermiş” (5). Kibele-Attis 
Miti Tanrıça, Attis (Agdistis) adında bir delikanlıya tutkundur. Onu, 
Pessinus kralının (kimi kaynaklarda kral Midas’ın) kızıyla evlenmek 
üzereyken düğün yerinde birden karşısına dikilerek çıldırtır ve kendi 
kendini hadım etmesini sağlar. Attis kendi kestiği hayalarından akan 
kanla toprağı sular, bitkilerin fışkırmasına yol açar ve bir çam ağacına 
dönüşür (11).

Attis erkekliğini keserek kendini nasıl tanrıçaya kurban ettiyse, Kibe-

likten vazgeçerek, tıpkı anne gibi fallussuz olarak gerçekleştirilmeye 
çalışıldığı söylenebilir. Ana Tanrıça arketipinin günümüzde Meryem 
Ana’da görünüşe çıktığı fikrinden daha önce bahsedildi. Peki, başka 
hangi figürlerde kendini gösterir Ana Tanrıça? Bu yazıda öne sürülen 
fikir, Ana Tanrıça arketipinin temsilcilerinden birinin de İslamiyet dini 
peygamberi Muhammed Mustafa’nın kızı Fatıma olduğu yönündedir. 
Fatıma’ya yönelik anlatılan mit şöyledir: “Tanrı kâinatı yarattığında, 
daha kara parçaları yokken, yer ve gök su iken, Kandilde bir Nûr par-
ladı. Bu nûr’un içinde bir kadın gözüktü. Başında bir Taç, iki kulağın-
da iki Küpe, belinde de bir Kemer vardı. Cebrail Nûr içinde Kadın’ı 
görünce hayrete düştü. Hakk’a niyaz etti, kim olduğunu bilmek istedi. 
Hakk’dan bir nidâ geldi; dedi: “Ey Cibril, O, Cennetin Seyyidesi Fa-
tıma-tüz Zehra’dır.” Cibril sual etti: “Ey Tanrım, ne kadar güzeldir.” 
Tanrı buyurdu: “Biz O’nu nûr âlâ nûr’dan yarattık.” Cibril sual etti: 
“Ya Rab, başındaki nedir?” Tanrı buyurdu: “Başındaki Taç, Tac-ı Dev-
lettir ki bu Muhammed Mustafa’dır.” Cibril, belindekini sual eyledi. 
Hakk buyurdu: “Ya Cibril, belindeki de Kemer olup, Fatıma’nın helâli 
olan Ali’dir.” Cibril sual etti: “Kulaklarındaki nedir?” Hakk buyurdu: 
“Şebber-ü Şübber (Hasan ve Hüseyin) Cennetin Efendileri.” Bu mitik 
anlatımda Fatıma, başında tacı ile bir kraliçe olarak tanımlanır. Nasıl 
ki Meryem Ana’ya cennetin kraliçesi denir, aynı şekilde Muhammed 
Mustafa da Fatıma’nın cennet kadınlarının efendisi olduğunu söyler. 
Babası Muhammed Mustafa ona ayrıca “Ümmü Ebîha” yani “Ba-
basının Annesi” lakabını verir. Ayrıca Muhammed’in soyu “kevser” 
olarak nitelenen Fatıma’dan devam eder ve kâh bereket kâh şifa için 
“Fatıma’nın Eli”nden yardım istenir. Bu benzerlikler ve niteliklerden 
hareketle Ana Tanrıça arketipi ile Fatıma arasında bir bağ kurulabile-
ceği öne sürülür.

Kaynakça 

1- Sümer, G., Anadolu’da Neolitik Dönemde Tanrı Ve Tanrıça. Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi, 2007. 
2- Fromm, E., Rüyalar ve Mitoslar. Arıtan Yayınevi. 
3- Aydoğdu Yılmaz, H., Ana Tanrıça’nın Anadolu’da Biçimsel Deği-
şimi ve Günümüz Türk Heykel Sanatına Yansımaları. Eskişehir Ana-
dolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans tezi, 2010. 
4- Kurt, M., Tanrıça Kültü ve Hıristiyanlıktaki Meryem Figürüne 
Etkileri. Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans 
tezi, 2010. 
5- http://htcelik.com/ismet_zeki_eyuboglu_tanri_yaratan_toprak_
anadolu.html 
6- Özen, M., Günümüz Sanatında Ana Tanrıça Kybele’nin Plastik 
Değer Olarak Kullanılması. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü yüksek lisans tezi. 
7- Kanışkan, E.; Anadolu’da Tarih Öncesi Çağlardan Helenistik 
Döneme Kadar Bulunan Ana Tanrıçalar ve Günümüzdeki Seramik 
Yorumları. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
yüksek lisans tezi, 1998. 
8- Aslan, A., Steatopijik Ana Tanrıça Heykelcikleri ve 20. yy. Heykel 
Sanatına Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitü-
sü, 2010. 
9- Jung, G., Dört Arketip, Metis Yayınları, 2012. 
10- Güngör, M.; Antik Çağda Frygia Bölgesi ve Bölgedeki Ana Tan-
rıça Kültü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek 
lisans tezi, 2007. 
11- Erhat, A., Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi, 2012. 
12- Çimen, Ü., Eski Yunan Dramalarında Anaerkil İzler. Arkeoloji 
ve Sanat Yayınları, 2011. 
13- Budak, S., Psikoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları, 2000.



10 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 11 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Tarih boyunca  dünyayı, canlı-cansız varlıkları, evreni anlamaya ça-
lışan bütün çabalar; mitolojik, sanatsal, dinsel, felsefi, … özünde in-
sanın ne olduğunu; zamanın, mekanın, varoluşun sonsuzluğu içinde 
yerinin ne olduğu arayışıdır.  Bu sonsuz akış ve döngü içinde bir an-
lam, bir merkez sorgulamasıdır. 

Hint Mitolojisinde yarı erkek yarı kadın olan yaratıcı tanrı Şiva’ya 
karısı Devi’nin sorduğu gibi; ‘Ah Şiva, gerçekliğin nedir? Bu hari-
kalarla dolu Evren nedir? Tohumu ne oluşturur? Evrensel çarkın 
merkezinde kim var? Biçimleri istila eden biçim ötesindeki bu ya-
şam nedir? KUŞKULARIMI GİDER.”

Kuşku tinsel bir olgudur ve sadece insana özgüdür. Kuşkudan doğan 
gerçeklik arayışı, bilince ait tüm üretim ve yaratımların merkezinde 
bulunur. Kuşkuyu aşmak aslında bilinmezi bilinir kılmak, karanlık 
olanı aydınlığa çıkarmak, belirsizliğin korkusundan güvenliğin ferah-
lığına ermektir. Ancak bu çaba asla son bulmaz, dolayısıyla arayışlar 
bitmeyecek, kuşku-eminlik döngüsü -diyalektiği- dirimselliğini kay-
betmeyecektir.

Merkezi soran merkezde olandır, “…kimi” soran kendini arayandır, 
yaşamın ne olduğunu soran yaşamı inşa edendir, ve kuşkuyu duyum-
sayıp soran kuşkuyu aşandır… 

Bu sorulara yanıt arayışları insandır ve insan bu arayışlarında ne kadar 
derine gitmişse kendine o kadar yaklaşmış ama en az bir o kadarda 
uzaklaşmıştır. Kendine yaklaştıkça kendisi olmayanlarla arasındaki 
ayrımı görmüştür. Ayrımlar belirginleştikçe sınırlar ve ilişkilerde daha 
yakından anlaşılmıştır. İnsanı inceleyen, (biyolojik değil, antropolo-
jik olarak) anlamaya çalışan her yöntem ve alan ─mitoloji, din, ahlâk, 
felsefe, sanat- hayvan ve Tanrı kavramını da ele almak durumunda 
kalmıştır. Hayvan ve Tanrının varlığının anlamını sorgulamak insanın 
varlığının anlamını sorgulamaktan geçer. Tersi bir ifadeyle hayvanın 
ve Tanrının varoluş içindeki yeri ele alınmadan insan anlaşılamaz.

Neden? Çünkü insan bir yanıyla doğa, bir yanıyla tinseldir; bir ya-
nıyla hayvan, bir yanıyla tanrısaldır. Bedeniyle, yani biyolojisiyle do-
ğaya bağımlı ve oraya aittir, tinselliği-düşüncesi ile doğaya aşkındır. 
Bu nedenle Tasavvuf terminolojisinde ‘Berzah’ (ara) varlığı olarak 

nitelenir. O bir Nefs varlığıdır, yani bilinciyle, bedensel-içgüdüsel 
uyaranların birliğinden oluşan potansiyel bir öznedir. Her insan bu 
ikili birliğin en alt aşamasından yaşamaya başlar. Ama orada kalıp 
kalmaması seçimlerine ve eylemlerine bağlıdır.  İbn-i Arabî bu du-
rumda, potansiyel  olanı ‘İnsan Hayvanı’ olarak isimlendirir. Nefsanî 
arzuların baskın olduğu bir benlik düzeyinin algıları, ilgileri, değerle-
ri, düşünce işletimi, doğruluk ölçütü, hayata katılma biçimi kendine 
özgüdür: İçgüdüsel dürtüler, bencillikler, hoyrat ve kaba davranış hal-
leri ‘insan hayvanı’nı belirleyen niteliklerdir. 

‘Doğru’nun ölçütü olarak konulan dolaysız bilgi, … bütün boş 
inançlar ve tapınışların doğru diye kabul edilmesi gerektiği sonucuna 
götürür: Böylece en haksız, en ahlâksızca eylemler bile haklı kılın-
mış olur…  Arzular, doğal yönsemeler kendiliklerinden bilinçte yarar 
gözetici birtakım hareketler doğururlar, suçlu düşünceler de bilinçte 
dolaysız bir tarzda doğar’ (Hegel: Seçme Parçalar, Onur Yay. S.69)

Bu ikili yapı insanın doğasını belirleyen temel kutupsallıktır. Onun 
hep arayışta olması, sınırının ötesine geçmeye çekilmesi, kuşkudan 
doğan gerilimi ve onu aşma çabası bu ikili yapısından kök alır.

İnsanın yapıp-etmeleri onun kendini var etme sürecidir ve insanı bu 
süreç üzerinden anlayabiliriz. Onun her eylemi bir sonrakine temel 
olmak üzere ilerler. Böylece tarihe katılır, kendini inşa eder ve tarih-
sel bir varlık olur.  Tarihsel olanı insan üzerinden, insanı ise tarihsel 
sürece bağlı olarak anlayabiliriz. Bu sonsuz bir süreçtir, çünkü tarih 
tinin bir açılımıdır. Ama Doğanın bir tarihi yoktur: Biçimler başkala-
şır, doğa olayları değişir, ama onları içten hükmü altında tutan doğa 
kuvvetleri, doğal yasalar değişmeksizin varkalırlar. 

Varolanın bir sureti bir de süreci vardır. Süreç kendini görüngü bi-
çiminde dışlaştırırken, sürecin kesintisizliğini sağlarlar. Süreç dedi-
ğimiz bir iç bağlantılar örgüsü, zorunlu aşamalar silsilesi, “Kapsa-
yıp-aşma” biçimindeki bir değişimlerin olduğuna işarettir. Bu deği-
şimler, ortaya çıkan görüngüler geçici olduğu için bilme-anlama buna 
aşkın olmalıdır, geçicilik içinde kalıcı olan bulunmalıdır. Ancak o 
zaman görüngüler anlamlı bir bütünlüğe kavuşmuş, bilinip-anlaşıl-
mış olur.

Her şey bilmeye konu olabilir. Şu anlamda; 
hiçbir şey bilincin önünde bilinmez olarak 

kalamaz. Bilen özne olur ve bu evrensel 
özne olan tek varlık insandır.

Bir şeyin bilinebilirliği onun halden hale geçmesine bağlı. Ama bu “geçişlerin” 
bir sistemi, zorunlu iç bağlantıları ve süreçleri olduğuna da bağlıdır. Bilme bu 

dönüşümlerin, süreçlerin ve zorunlu bağlantıların açığa çıkarılmasıdır. Öte yandan 
bunun gerçekleşmesi bilinçli öznenin yani insanın eylemini gerektirir. İnsan eylemliliği 

ile önüne aldığı her “şeyi” etkileyip-dönüştürürken kendini de dönüştürmüş olur. 

Bilen özne kendini kendine konu edinmekle öz-bilincine varır, “Ben” bilincini oluşturur. 
İnsanı bilmek onun eylemleri ve tarihi üzerinden mümkün olabilir. Ama biyolojik 

olarak değil; düşünen -konuşan- özgür irade sahibi, tasarımlayan, sorgulayan, kendisiyle 
kendisi olmayan arasına ayrım koyabilen bir özne olarak.

Bilmeden
İdeolojikleşmeye

Mustafa Alagöz
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Güvenlik kavramı daha çok korumaya, elde edileni saklamaya ve tu-
tunmaya yöneliktir. Peki! Bu gereksinim nerden doğuyor? Yaşamın 
doğasından. Çünkü sürekli bir dönüşüm, halden hale geçiş, varolanı 
terk edip yeniyi karşılamak zorunluğu var. Bu varoluşun yasasıdır, 
ilahi bir kudrettir; varlıktan yokluğa, imkandan mümküne kendi üze-
rine katlanarak süregiden bir akış var.

Bu akışın durdurulamaz, dönüşümün önüne geçilemez olması, varo-
lan her şeyin elden gidebileceği gerçeği insanı tedirgin eder, geleceğe 
dair kaygılar üretir.

Oluşan her yeni durum insana bir sorudur, bir meydan okumadır, bir 
sorumluluk yüklenmesidir. Toplum halinde yaşamanın otoritesine 
uymak, gereksinimlerini karşılamak, kendi yetilerini gerçekleştir-
mek gibi sonu gelmez sorunları göğüslemekle yüz yüze gelir: Seçim 
yapmak, karar vermek, kendine bir yön vermek ve bunu bizzat kendi 
eylemleri ile yaşama geçirmek ve sonuçlarına katlanmak zorunda ol-
duğunu fark eder.

İşte burası insanı tutunup kalmak ya da seçimleri ve eylemleriyle 
varlığını gerçekleştirmek için karar vermekle yüz yüze geldiği ayrım 
noktasıdır. Yakından baktığımızda bu “anın da” daim olduğunu gö-
rürüz. “En güzel ölçüde yaratılmış” olmakla, “Esfeli safiline atılma” 
ikileminin oluştuğu durumdur. “Biz insanı en güzel biçimde (ahseni 
takvim) yarattık, sonra da onu düşkünlerin en düşüğüne/aşağıların 
en aşağısına attık. İman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlar 
müstesna” (Kuranı kerim. 95/ 4-6)

Seçimlerimizde özgürüz, ama seçtiklerimize bağımlıyız. Seçimleri 
değiştirebiliriz, ama her seçim de yine seçtiklerimize mahkûmuz: se-
çimlerimiz kaderimize dönüşür.

“Seçmek” yaşamın akışına kendi özgünlüğümüzle katılmak, onu et-
kilemektir; söz konusu adımı bilincimizle, özgür irademizle ya da 
sürüklenerek, “sığınarak”, “tutunarak” yaparız: inandıklarımızdan, 
alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden, … vazgeçmek istemeyebi-
liriz. Ancak yaşamın akışı böylesi sınırlı, varsayımsal, keyfi seçim ve 
kabullere bakmaz, bu yapay dirençleri er-geç kırar, tutunup-yapışma-
ları çözer. Varoluşun evrensel yasaları kendi hükmünü sürdürür.

Dönüşümün hükmünün gücü karşısında dirençler, yaşamın her ala-
nında ortaya çıkar. Bu karşı çıkışlar kaçınılmaz olarak güvenlik mer-
kezli anlayış ve tutumları doğurur. Başka bir açıdan söylersek, güven-
lik odaklı anlayışlar her türlü değişimi tedirginlikle karşılar. Değişim, 
varolanı bir anlamda ‘tehlikeye’ atma halidir, güvenliğin kaybedilme-
si olasılığıdır.

Ancak bir olgu kendi karşıtıyla vardır ve onunla karşılıklı bağımlılık, 
“muhtaçlık” içinde güvende olabilir. Güvenlik özgürlükle kendini dö-
nüştürüp kapsamını genişletir, donup kalmasını bu yolla esnetip canlı 
kalabilir. Özgürlükte bir keyfilik, düzensizlik, sorumsuzca dağınıklık 
içinde yozlaşıp çürümekten ancak “Güvenlik” gücüyle kendini ko-
ruyup geliştirebilir. Bu denge yaşamın doğal eğilimidir, ancak farklı 
yönelimli iradeler, çıkarlar, iktidar hırsları bu eğilimi tek yönlü olarak 
bozmak isterler. O zaman da karşıt kutbun direncini harekete geçirmiş 
olurlar. “Güvenlik” ne kadar çoksa özgürlük o kadar azdır, özgürlük 
ne kadar “çoksa” güvenlik o kadar az. 

Güvenlik özgürlük yoluyla süreğenlik, kalıcılık kazanırken özgürlük-
te güvenlik yoluyla gerçeklik-nesnellik kazanabilir. 

***

İnsan doğayı kendi gereksinimleri için dönüştürüp kullanmaya başla-
dığında artık doğaya aşkındır. Doğaya aşkınlık doğanın da olanakları-
nı kullanarak yeni bir doğa yaratmaktır; bu kültürdür. 

Doğayı dönüştürmek, toplu halde yaşamak zorunda olan insan top-
lumsal yaşantıya özgü olgular, yaşam biçimleri; gelenekler, dinler, 
bilim, sanat …yaratırlar. Bu olgular hem insanın yaratımı hem de 
kendisinin yaratılmasının nesnel-tinsel ortamı ve koşuludur. 

Bu olguların gerçeklik kazanması; yaşama katılması, kendini yenile-
mesi gerekir. Yaşama daha geniş alan açmak, bireyin kendini gerçek-
leştirmesi, toplumda güven ve özgürlüğün varlık kazanması için “bu 
ikinci doğanın” güçlendirilmesi, üretken kılınması zorunludur. 

Yaşamsal süreçlerin anlaşılması akılsal bir edim olarak düşünce üre-
tilmesidir; onun inşa edilmesi ve yönlendirilmesi ise düşünsel sistem-
ler, projeler, yeni fikirler oluşturulasını gerektirir. Dönüştürücü irade 
eylem aittir; eylemler dönüşümün fizikî temeli, düşünceler ise onun 
ruhu, yönlendiricisi, aklı gibidir.

Bütün bunlar bir geleceğin olması gerçeğinden ve onun dayatmasın-
dan dolayıdır. Şimdi olmayan, ancak mutlaka gündem olacak gelece-
ği tasarlamak, düşüncenin öngörülerde bulunmasını, projeler oluştur-
masını, kendini sistemli hale getirmesini gerektirir. Sistemleşme pek 
çok bileşenin ve olanağın uyumlu kılınması demektir. 

Düşünce her türlü eyleme eşlik ettiği için onun özgür ve özgürleşmiş 
olması önemlidir. Eylem dönüştürücü kudret olarak düşünsel ilke, bi-
linçli amaç ve yöntemin birliğidir. Düşünsel ilke eylemi bilinçli-far-
kındalıklı, amaç onu kararlı, yöntem ise disiplinli kılar.

Toplumsal yaşamın inşası söz konusu olduğunda bu söylediklerimize 
varoluşsal bir ilkenin zemin oluşturması gerekir; bu Adalettir. Adalet 
bir ilke olarak farklı olanların birbirleri karşısında haklarının korun-
masının yoludur.

Her eyleme eşlik ettiği için aslında en yüksek, en kapsamlı eylem dü-
şüncedir. Ancak o kendisini tek yanlı, öznel bir temele; çıkara, inanca, 
etnik, ideolojik, geleneğe bağlı olarak işletirse nesnelliğini-objektif-
liğini kaybeder. Daha başlangıçta tikel bir zemine, sınırları önceden 
belirlenmiş bir inanca bağlanmış olan düşünsel bir yolculuk, anlayış 
asla hakla buluşamaz, onun edimlerinden adalet doğmaz. Kendini 
baştan belli sınırlara hapsetmiş düşünsellik ideolojikleşir. 

İdeoloji bütünlüğü dışlayan, sınırlı bir zeminde temellenmiş, kendini 
bu yolla bütünlüğe dayatan, hayatın her alanına yönelik kesin doğru-
ları olduğunu ileri süren ve buna göre gelecek ütopyası sunan sistem-
leşmiş düşünsel bir çatıdır. İdeolojik bir akıldan özgür düşünsel üret-
kenlik çıkmaz, buna izin veremez. Çünkü o dogmaları, tasarımları, 
nasıl düşünülmesi gerektiğinin çerçevesini önceden belirlemiştir. Bu 
bağlamda dayatmacı olmak zorundadır, farklı düşünce ve anlayışların 
varlığına tahammül edemez. Çünkü sorgulamaya açık olamaz; anla-
yışını, ideolojik dogmalarını, donuk kurallarını yaşamın canlı akışına 
giydirmeye çalışır.

Sorgulamaya dayanamayacağı için her türlü eleştirel yaklaşıma düş-
man kesilir, karşıtlarını, eleştirenleri kolayca hain, akılsız ve kötü ni-
yetli olmakla suçlar.

Düşüncelerin birbirlerini sorgulayarak, irdeleyerek, eleştirerek kendi-
lerini test etme olanağının olmadığı yerde ucuz kahramanlık söylem-
leri, öznesi belirsiz düşmanlar yaratılır.

İdeolojikleşmiş bir akıl (anlayış) sorun çözerken de doğasına uygun 
yöntemler uygular: ikna etmek, rıza oluşturmak yerine güç kullanmak 
temel yöntemi olur. Sonuç olarak buradan da gerginlik, farklı olana 
karşı güvensizlik ve kutuplaşmak kaçınılmaz olur.

Özgürce fikir üretiminin olmadığı, fikirlerin birbirini tetiklemediği; 
evrensel değerlerin işletilmediği, farklı olanların rızasına saygı duyul-
madığı bir ortamda insânî değerler canlanamaz. 

İnsan davranışlarını ve eylemlerini “İçinde bulunduğu hal, niyeti ve mi-
zacına göre” gerçekleştirir. Ancak bu hakikatin derinine indiğimizde birer 
sabite olarak varoluşsal-evrensel çatışkı odaklarını görürüz:  Bilinçaltı-bi-
linç, geçmişin deneyimleri ve belirliliği ile geleceğin belirsizliği, ve Gü-
venlik-Özgürlük kutupsallığı.

Bilinçaltı-Bilinç karşıtlığı insanın farkındalık derecesini gösterir. Aslında 
bilinçaltı ve bilinç diye iki ayrı olgu yoktur. Bir ve aynı enerjetik olgunun 
kendi içinde iletişimsizlik yaşamasıdır, bir kısmının kendi kendine kapalı 
halde olma durumudur.

Geçmiş-gelecek karşıtlığı kendini anda gösterir. Etkiler, gerçeğin kendisi 
hep andadır, an daimdir: sadece ana müdahale edilir, anda etki alınır, an 
duyumsanır ve an deneyimlenir. Geçmiş hafızada saklanır, deneyim yoluy-
la tinselliğimizde içselleşir. Bilinçaltı buradan beslenir, başka bir ifadeyle 
geçmiş bilinçaltının evidir. 

İnsanın bir geleceğinin olmasını bilmesi onun geçmişle olan ilişkisini diri 
tutar. Bu durum onu hem kaygılandırır hem de umutlandırır. Kaygılar in-
sanda geçmişe, geleneğe sığınmaya; ümit ise dine, ideolojiye ve boş hayal-
lere de yöneltir. Duygu olarak geçmişten özlem ve pişmanlık, gelecekten 
ise ümit ve korku gelir. Her iki durumda yaşanan duygu kendi karşıtıyla 
beraber gelir. Bu, insanın kuşku duyan, “Berzah”da bir varlık olmasını gös-
teren belirtidir aynı zamanda.

Üçüncü olarak Güvenlik-Özgürlük karşıtlığıdır. Bu olgu varoluşsaldır; 
yani iradeyle oluşturulup iradeyle, gayretle ortadan kaldırılamaz. Diğer 
ikisi tinseldir. Şunu demek istiyorum; insanın bilinç işletiminin ve bilinç 
durumunun kendi yaşamı üzerindeki hükmü bizzat insanın kendi kavrayışı 
gücü ve sorgulayıcı çabasıyla kırılabilir. Başka bir ifadeyle iradenin hükmü 
altına alınabilirler. Diğer ikisi bu olgunun yansımalarıdır. Göstergesini şöy-
le ifade edebiliriz: eğer Güvenlik-Özgürlük karşıtlığı olmasaydı, insanda 
bilinçaltı olur muydu, gelecek kaynaklı tedirginlikler, geçmişe dair duygu-
lar yaşam şansı bulur muydu? Aslında gerçek olan şudur; sadece bir enerji 
döngüsü ve onun yaşamın belirli yönlerde tezahürü var.

 ***
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ce duyular önüne gelmeyen sanat, ancak sanatçının kendisi için ve zo-
runlu olarak ancak sezgilerde belirgin olmayan, puslu bir şekilde durur. 
Öyleyse tek başına ilham, sanat olma niteliği taşımaz ve sanatçı ilhamı 
dışlaştırmak ve nesnel bir gerçeklik kazandırmak zorundadır.

Ancak, ilhamın bir fenomene dönüşmüş olması da onu sanat yapmaz. 
Sanatsal ifade kendini güzel olarak ortaya koymak durumundadır. Çün-
kü sanat güzel olan bir şeyin ifade olmayıp, bir şeyin güzel olarak ifade-
sinde bütünlenir.[2] Görünüşe çıkışın bir fikrin ortaya konuluşu olarak 
bir deneme veya eskiz olması sanatın zorunluluğu açısından yetersizdir. 
Nihayetinde eskizin duyusal açıdan hoşa gitmesi ve izleyicide güzel 
olarak algılanması da yetersizdir. Zira sanatçı, ifadesinde tam uygun-
luğu aramalıdır. Eskiz ise tam uygunluğun kendisi değil, arayıştır. Ve 
sanatçı arayışta değil, buluşta tatmin olur. Sanatın ifadesi açısından 
“arayış” bir eksikliktir. Eskizi, eskiz yapan arayış, yani eksikliğin ik-
tizâsı nihayetlendiğinde eserin yaratımına geçilecektir. Eskiz daima bir 
kâğıt üzerinde olmayabilir. Eskiz ile ortaya konulan arayış, bulunacak 
olanın sezgisini taşır. Ve yine bu arayış sanatçıyı esere taşıyacak olan 
bir yol haritasıdır. Eskizin sanat eseri olarak değerlendirilmesi müm-
kün değildir. Yine de eserden kopuk olduğu da söylenemez. Eskizin 
tamamlanması ile tuvale ilk vuruş arasında sanatçı ara durumdadır. Bu 
durumdayken sanatını icra etmeye ne başlamıştır, ne de henüz başla-
madığı söylenebilir.

Taş yontulmaya, tuval boyanmaya, notalar duyulmaya başlandığında 
etkinlik başlar. Ancak sanat burada henüz bir faaliyettir ve kendini bü-
tünlememiştir. Sanatsal ifadenin gerçekleşme süreci vardır ve süreç ta-
mamlanmadığında tuvalden bir sanat eseri olarak söz edilemez. Çünkü 
onda işlemekte olan ilham veya fikir henüz bütünlenmemiştir. Bu süreç 
tamamlanıp eser kendini ortaya koyuncaya dek ancak eskiz olarak var-
dır. Sanatın bu anda bir olgusallık kazandığını yine de söyleyemeyiz. 
Çünkü etkinlik sürmektedir ve olması beklenen henüz olmuş değildir. 
Şüphesiz eserin ortaya çıkma süreci sanatsal bir etkinlik olarak doğum 
sürecidir. Ancak doğum gerçekleşene kadar kadına anne denilmediği 
gibi, sanatçı da ilhamı bir fenomen; dışsal bir gerçeklik olarak ortaya 
koyuncaya dek sanat eseri var değildir. Dolayısıyla bu aşamada henüz 
sanat gerçekleşmiş olmaz.

Öyleyse “Sanatın doğumu, onun tamamlandığı anla sınırlıdır” sonucu-
na ulaşmış olurum. Hâlbuki sanat şüphesiz bir etkinliktir ve onun yara-
tım süreci tamamlandığında artık onda bir etkinlik kalmamıştır. O artık 
sanatçıdan bağımsızdır. Sanatçıya işaret eder, ancak bu işaret dolaylılık 
içerir. Sanatçı eserinde ancak dolaylı olarak vardır. Ve sanat eseri, sa-
natçının kendisi değildir. Eğer eserden yola çıkarak müessiri bulabile-
ceğimiz iddiasını güdersek, her sergi bir empati seansına dönüşür. Ve 
eserin kendisine Tanrısal bir ifade olarak bakamayız. Onu anlamanın 
yolunun sanatçının zihnini okumaktan geçtiği yargısı oluşabilir. Bunun 
ise tutarsız bir yönelim olacağı kanaatindeyim. Çünkü eserin müessirini 
anlamak ondaki bilinci ve sanatsal farkındalığı kapsamayı gerektirir. 
Bu ise çok yüksek bir iddiadır. Çağdaş Sanatın, eseri izleyiciyle yalnız 
bırakan ve izleyicinin onu anlamak istediği gibi anlamasına izin veren 
keyfiyet Romantik sanat ve öncesinde bulunmaz. Romantik döneme ait 
eserlerde izleyici için bir tüketilemezlik vardır. Romantik sonrası ise 
eleştireldir ve sanatçı eleştirdiği durumu açıkça ifade eder. Bu ifadesiy-
le o sanatının önünde durur. Sanatçı, eserini anlayabilmenin kolay bir 
yolunu sunar izleyiciye. Ve bu kolaylık sanatın anlaşılması için gereken 
önbilgiyi ve sanatsal şuuru dışarıda bırakır. Yine bu nedenle Modern 
Sanat tarihsizdir. Çünkü onun yapıtları şu anda ve burada olmaktadır. 

[2]  Saliha Özcan Erden. AAV Toplantıları, 2 Ocak 2017.

Önceleyen bir bilgi, bilinmesi gereken bir sanat tarihi olmamalıdır; iz-
leyici onu eve taşımamalı, o anda dâhil olmalı ve o anda tüketmelidir.

Böyle olduğunda bir sanat eserinin bütünlenmesini izleyicilere borçlu 
olduğunu; anlaşıldığı ve o anda izleyiciyle buluştuğu zaman tamamlan-
dığı sonucuna ulaşırız. Yine de izleyici bir neticeyi görmektedir. Güzel 
sanatlar içinde sanatın doğum anını izleyiciyle buluşturabilen bir ifa-
deye rastlamak güçtür. Resim gibi heykel de, izleyiciyle ancak sanatçı 
onu tamamladıktan sonra buluşabilmektedir. Bir şiir okunması veya 
müzik eserinin icraatı her ne kadar ortaya canlı bir etkinlik koysa da, 
yine önceden tamamlanmış olan eserin yeniden icrâ edilmesiyle sınır-
lıdır. Belki tüm sanat etkinlikleri içinde caz müziği, tam bir doğaçlama 
(improvÎsâtion) ile icrâ edildiğinde performans olarak değerlendirile-
bilir.

Happening veya performans sanatı, sanatın doğum anını izleyiciye 
yaşatmayı hedefler. İlkin Allan Kaprow ile ortaya koyulan bu sanat-
sal ifade, özünde teolojik bir durumun yansımasını da taşır.[3] Dinsel 
olarak happening veya performans aynı şeyler değildir. Happening bir 
doğuşun, anlık bir oluşumun ifadesini taşır. Performans ise o “Bir anlık 
durumun” dışavurumu olarak ifadedir. Happening yaşantı, performans 
yaşamdır. Sanatın, dini anlamanın anahtarı olduğu unutulmazsa[4], bu 
ifade biçimlerinin kutsal metinlerdeki ilk durumlarını yakalamak ko-
laylaşır.

İncil’de Pavlus’un Şam’a yaptığı yolculuk sırasında yaşadığı deneyim 
bir happeningdir. Pavlus’un yaşadığı deneyim, bu yolculuğa çıktığında 
taşıdığı amaçla ilgisizdir. Deneyim kendi beklentilerine aksi olarak ve 
hiç beklemediği bir anda olmuştur. Pavlus’un bu güçlü deneyim sonra-
sındaki tüm hayatı bu deneyimin performans olarak değerlendirilebilir. 
Pavlus, Îsâ’yı arzulamaz, onu aramaz ama onu doğrudan deneyimler.[5] 
Ve o anda Pavlus’un yanında bulunanlar kendisine ne olduğunu an-
lamazlar. Çünkü happening sanatçının kendi karanlığında gerçekleşir. 
Performans ise, Pavlus’un veya sanatçının kendi içsel deneyimini ifade 
etme etkinliğidir.

Muhammed’in vahye ilk mazhar oluşunda yaşadığı korku dolu dene-
yim happeningdir. Ardından titreyerek eve koşmasıyla başlayan ve son 
nefesine kadar süren yaşamı ise onun performansıdır; Hacca gidişi, sa-
vaşları, vaazları, hicret... İnen her âyet happeningin bir devamı niteli-
ğindedir. Asr-ı Saâdet[6], müminler (izleyiciler) için bir performanstır. 
Bu nedenle performansın tamamlanması vefat olarak adlandırılır. Zira 
vefat, ahde vefâ göstermektir. Ahit ise kendisine fıtratıyla ihsan edileni 
gerçekleştirmek sûretiyle tamam olur.

Happening ile performans arasındaki bu ayrım İbn’ül Arabî’nin termi-
nolojisinde ahit ve akit olarak ayrılır.[7] Yine bu ayrıma göre sanatın 
doğuşu kazâ (başa gelme) sûretindendir. Ve onun iktizâsı olan kader, 
yani sanatın ifade aracı olarak sanatçının üslubu bir biçimdir. Buna 
göre happening kazanın iktizâsı olarak ahittir. Ve performans sanatçı-
nın (mukadderin) kaderi yani kendisini ifade biçimi olarak sergilediği 
etkinliktir. Ve bu etkinlik sanatın doğum anına bağlı olarak biçimlen-
diğinden ahde binaen akit iledir.

[3]  Allan Kaprow, The Legacy of Jackson Pollock.
[4]  Metin Bobaroğlu, AAV Toplantıları, Aralık 2016
[5]  İncil, Resullerin İşleri 9:1-7
[6]  Asr-ı Saâdet, Hz. Muhammed’in yaşadığı döneme verilen isimdir.
[7]  Muhyiddin İbn’ül Arabî, Fusûsü’l Hikem. İsmail Bahsi 

Sanat ne zaman gerçekleşir? İlk sezgi sanatçıya 
ulaştığında mı? Bu sezgilerin bir eskize dönüşme-
sinde mi? Tüm eskizleri unutup sanatını icra ede-
ceği araçlarının önüne geçtiğinde mi? Eseri hayata 
geçirme anında mı? Yoksa eser tamamlandığında 
mı? Hatta Marksist bir tavırla eserini sergilendiğin-
de ve izleyici onu kendine ait kıldığında mı? Çünkü 
bir eserin toplumsallaşma yoluyla değer kazanması 
bu anda olacaktır. Bir sanat eseri, sanatçının hangi 
durumunda doğum/yaratım evresinde olur?

Eğer sanat eseri, bir peygamberin vahye mazhar olduğundaki 
gibi, sanatçının kalbine ilk ilham olduğu anda olup bitmekteyse, 
ilham olunanın görünüşe çıkması sanat açısından bir önem ta-
şımayacaktır. Zira sanat, bir etkinlik olarak sanatçının kalbinde 
olmuş ve bitmiş kabul edilecektir. Oysa güzel sanatları, felsefî 
düşünme etkinliğinden ayıran tahayyülde henüz sezgi duru-
munda bulunan bir ilhamın veya fikrin gerçeklik olarak, sanat 
eseri olarak dışlaşmasıdır.

Bu dışlaşma sanatçının malzeme kullanımında yetkin olduğu 
ve kendini en dolaysız şekilde ifade edebildiği biçimde olacak-
tır. Bir mermerin heykele, tuval ve boyaların resme, notaların 
müziğe vb. dönüşmesinde olduğu gibi. Sanatın, bir eser olarak 
dışlaşma mecburiyeti vardır.[1] Zira sanat ifade kazanmak zo-
rundadır. Sanat, sadece bir fikir veya ilham olarak kaldığında, 
sanat olma niteliği taşımaz. Çünkü güzel, sanatçının ifadesi ve 
onu ortaya koyması (dışlaştırması) ile gerçeklik kazanır. Böyle-

[1]  G.W.F. Hegel, Estetik Dersleri. Cilt 1.

Happening ve
Performans

İzzet Erş
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Bu bağlamda Felsefe; varlık, anlam ve nelik sorunlarının, eleştirel bir 
yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli (dizgeli) bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik düşünce etkinliğidir.

Felsefe, var olan, düşünme ve dil arasındaki ilişkileri ve bu alanların 
her birini kendince inceler. “Var olan” son derece geniş kuşatımlı ol-
duğundan felsefe her şeyi konu edinir. Eş deyişle, anlamlı olan her şey 
felsefenin konusudur.

Felsefe, önce aklın sorularına yanıt bulmak, sonra sorun çözmek, daha 
sonra da etkinlik olarak uğraş vermiştir.

Felsefe, bir bakıma soru ve sorunlara her dönemde değişik yanıt ve 
çözüm bulma denemeleri ve bu denemelerin yol açtığı yeni soru ve 
sorunların topluluğudur. Giderek felsefe kendi kendisini de konu alır 
ve felsefenin felsefesi ile de uğraşır.

Üretilen düşünceler devirden devire bir süreklilik gösterir, böylece dü-
şünce tarihi oluşur ve her yeni düşünce akımı tarihteki diğer felsefe 
akımlarına karşı eleştirel olarak kendini ortaya koymak zorunda kalır. 
Bu da felsefenin tarihselliğini ve bütünselliğini oluşturur. Düşünce ha-
reketi onu üreten filozoftan bağımsızlaşarak felsefeye, bir bilgi ya da 
düşünce disiplini (düzeni) olarak girer ve diğer düşüncelere bakış açısı 
kazandırır.
Felsefi düşünüş birleştiricidir ve varlık hakkında birleştirilmiş olan bu 
bilgiye sistem, “felsefe sistemi” ya da “dizge” denir.

Felsefe sistemi demek, evreni, varlığı tümüyle açıklamaya çalışan, 
birleştirilmiş, kendi içinde mantıkça tutarlı olan bir varlık görüşü de-
mektir. Bu bağlamda felsefenin asıl günde mini, var olanın mantığı-
nın kavranması oluşturuyor denebilir.

Kant’a göre, felsefeyi değil, felsefe yapmayı öğrenmek; fikirleri değil, 
düşünmeyi öğrenmek çalışmanın amacı olmalıdır.

Sonuç olarak felsefe, sürekli bir arayış sorgulama ve eleştirme, doğ-
ruları akıl yoluyla bulmaya çalışan, bilgiyi ve bilgeliği elde etmeye 
yönelen özgür bir çabadır. Felsefe, düşünce yoluyla varlığın yapısallı-
ğına, oluş süreçlerine ve özüne inmeye çalışan, bilinçli, bilgili ve an-
lamlı bir yaşamı amaçlayan kişilerin sorunudur ve asla herkesin işi 
değildir.

Nesnel İlişkinlik Kuramı
Çağımızın en yetkin ve devrimci kuramlarının başında ünlü fizikçi A. 
Einstein’ın açıklamış olduğu ve İngilizce deyişle “The Theory of Re-
lativity” olarak bilinen kuram gelmektedir. Bu kuramın temel kavramı 
olan “Relativity”,dilimizde görelilik, görecelik, görecelilik, bağıllık, 
bağıntılılık ve ilişkinlik gibi birçok sözcükle karşılanmış, eski dilde 
de izafiyet olarak ifade edilmiştir.

Özel Kuramın tanıttığı birinci olgu şudur: Tüm devim görelidir, saltık 
devimden asla söz edemeyiz. Genel olarak bir nesnenin, şu ya da bu 
hızda olduğu değil, o nesnenin bir başkasına göre, şu ya da bu hızda 
olduğu söylenebilir.

İkinci olgu, bir gözlemciye göre ışık hızının “değişmez” oluşudur. Eş 
deyişle, ışığın boşluktaki hızı tüm gözlemciler için aynı olup, gözlem-
cilerin deviniminden bağımsızdır. Bir başka deyişle ışık, kendisini 
yayan kaynağın deviniminden bağımsız olarak, boşlukta belirli bir C 
hızıyla yol alır ve gözlemciye göre ışık hızının değeri daima 299.792,5 
km/sndir. Gözlemci ile ışık kaynağının birbirlerine göre çok hızlı ya 
da çok yavaş yaklaşıp uzaklaşmaları ışığın hızını etkilemez.

Newton fiziğinde öngörülen “aynı yönde devinen dizgelerde hızlar 
birbirleri üzerine eklenir” kuralına karşın, Einstein, “hangi dizgede 
ölçülürse ölçülsün, ışık hızı değişmez” demiştir. Işığın hızı bir dizge 
içinde ne ise dışında da odur ve dizgenin hızı ile birleşerek ne azalır ne 

Felsefe tarihini oluşturan olumlu olumsuz tüm 
çözüm denemeleri, hep bu arada kalmışlığı kavra-
maya çalışmış, bu temel durumdan hareketle pek 

çok felsefi görüş öne sürülmüş ve çok çeşitli düşünce 
disiplinleri oluşmuştur.

Felsefe, insan kültürünün kökenlerinde yer alan ve onun-
la birlikte ortaya çıkmış bir olgu değildir. Oldukça geç 
dönemlerde ortaya çıkmış ve insan kültürüne sonradan 
katılmıştır. Bir başka deyişle felsefe; insan kültürünün 
belli bir aşamasında, insanın kendisini, evreni, içinde 
yaşadığı çevreyi bilmek ve anlamak için duyduğu ge-
reksinimi karşılamak üzere başvurulan bir düşünme ve 
yansıma olarak ortaya çıkmıştır.

Var olanların varlığı, anlamı ve nedeni üzerine sorularla 
başlamış, önceleri dinin ve söylencelerin (mitos) yanıtla-
dığı bu sorular, eleştirel bir düşünce ve gözlemin konusu 
yapılınca felsefe doğmuştur.

“Felsefe” sözcüğü Grekçe kökenlidir ve asıl anlamlarını 
günlük (pratik) yaşamda bulan iki sözcükten oluşur.

• “Sophia” her şeyden önce beceri, yapabilme gücü ve 
zekâ anlamlarına gelir. Onun taşıdığı “bilme” ve “bilge-
lik” anlamları ikincildir.

• Greklerin “Sophos”tan ilk anladıkları şey “beceri ve 
iktidar sahibi kişi”dir.

• “Sophist” öncelikle “yaşam deneyimi olan yetkin 
kişi” demektir ve giderek “bilge kişi” anlamını da ka-
zanmıştır.

• “Philos” ise, dost, arkadaş, “seven” demektir.

• Birleşik olarak da “Philosoph” (filo-zof), öncelikle 
deneyimli olmaya istekli, sonra da (yapabilmek için) 
bilmeye sevgi ve ilgi duyan kişidir.

• Düşünce hareketi eş deyişle Felsefe “Philo-Sophia”, 
günümüzde “Bilgi severlik”, “Bilgelik sevgisi” ve “Bil-
gi dostluğu” olarak da kullanılmaktadır.

Günümüzde “Felsefe” kavramının genel ve bağlayıcı bir 
tanımı yoktur. Felsefe olarak anlaşılan şeylerin toplamı-
na bakarak da ortak bir tanım üzerinde uzlaşma sağla-
namamıştır. Ancak felsefenin, insanın sonsuz olanı, her 
şeyin “köklerini ve nedenlerini” kavrama ve elde etti-
ği her şeyi sorgulama yolunda sürekli bir arayış içinde 
olma çabası olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle felsefe; olup biteni, var olanı ve o var ola-
nı kendine özgü koşulları içinde çözümleyip anlamaya 
çalışmaktır denebilir.

Platon’dan günümüze insanı felsefe yapmaya yönelten şey, onun kendisini bir aradurum 
içerisinde görmüş olmasıdır. İnsanın, kendisini çevreleyen doğa ile kendisini aşan son-
suzluk (Tanrı) arasındaki sıkışık konumu, Plato ve Aristoteles’ten beri hep bir şaşkınlık 
ve merak konusu olmuştur. Aynı merak, nesne, olgu, olay ve giderek evren bilmecesi 
karşısında olduğu kadar, insanın kendi iç dünyasına yönelik olarak da duyulmuştur.

de artar. Bunun böyle olduğu deneylerle kanıtlanmıştır ve bilim çevre-
lerinin bu konuda herhangi bir kuşkusu yoktur. Bu durum sağduyuya 
ve alışkanlıklarımıza uygun gelmediği için yadırganmaktadır.

Özel Kuram’ın temel ilkelerinden Einstein’ın elde ettiği en ünlü ba-
ğıntı “kütle” ve “enerji” ile ilgilidir. Devinen cisimlerin kütlesi arttı-
ğına göre ve devim de bir çeşit enerji (çabukluk erki- kinetik enerji) 
olduğuna göre, devinen cismin kütle artışı, onun enerjisinin artışından 
ileri gelmektedir.

Özel Kuram, oldukça küçük bir nesnenin olağan üstü büyüklükte bir 
enerjiye (erk niceliğine) eşdeğer olduğunu öngörür. Bu erk, kütle ile 
ışık hızının karesinin çarpımına eşdeğer bir erk olup, E = mc2 denk-
lemi ile gösterilir.

Bir başka deyişle, E = mc2 denklemi, herhangi bir nesnenin kütlesi, 
geride hiçbir kütle kalmayacak biçimde enerjiye çevrildiğinde, elde 
edilecek erk niceliğini belirler.

Klasik Fizik’te evrende özdek ve enerji olarak iki ayrı temel yapı ka-
bul edilmişti.

• Özdek; durağan, dokunulur ve kütlesi olan,

• Enerji ise, devimli, görünmez ve kütlesi olmayan olarak tanımlan-
mıştı.

Einstein bu ikisinin bir ve aynı şey olduğunu ve özdek adı verilen ya-
pının, özünde “yoğunlaşmış enerji/erk” olduğunu tanıtlamış ve arala-
rındaki ayrımın yalnızca birbirlerine dönüşüm olduğunu göstermiştir.

Einstein doğanın bütünselliğine ve armonisine yürekten inanıyordu. 
Bu nedenle yaşamı boyunca fiziğe ortak bir temel bulmak için çalıştı. 
Özel Kuram’ında, bir başkasına göre değişmez bir biçimde devinen 
“ivmesiz” nesne ve dizgeleri veya hiç devinmeyen “sıfır, değişmez” 
hızları incelemiş ve Newton’un devim, kütle, süre, erk vb. ile ilgili 
fiziksel yasalarını kökten değiştirmişti.

Bu durum Klasik Fiziğin yapısını birleştirmiş, zaman ve uzay gibi 
kavramlar yeni anlamlar kazanmıştı. Kurama göre artık uzay (mekan) 
üç-boyutlu değil, zaman da bağımsız bir varlığa sahip değildi. Mutlak 
zaman ve mutlak uzay kavramları yerlerini uzay-zaman denen dört- 
boyutlu sürekliliğe bıraktılar.

Ancak bir kuramın genel ve evrensel bir nitelik kazanabilmesi için 
fiziksel olguların tüm sorunlarını tüketmesi gerekiyordu. Bu nedenle 
İlişkinlik Kuramı’nın da Newton’un Evrensel Çekim Yasasını, kendi 
modeli içinde açıklayabilmesi bir zorunluluk olmuştu. Bunun yanında 
uzay-zaman kavramının iyi anlaşılabilmesi de evreni birarada tutan 
kütleçekiminin (gravitasyon) bilinmesine bağlıydı.

1915'de Einstein Özel İlişkinlik Kuramı’nı kütlesel cisimlerin kar-
şılıklı yerçekimini de içine alacak şekilde genişletti. Einstein bu 
çalışmasında bir başkasına göre hızlanan ya da yavaşlayan “ivmeli” 
nesne ve dizgeleri ele aldı. (Bu bağlamda kütle, yerçekimsel kuvvetin 
nicel yönü olarak tanımlanır.)

Genel İlişkinlik Kuramı, devinim (hareket) ile kütleçekimi (gravitas-
yon) arasındaki ilişkiyi açıklamıştır. Hızı değişen bir hareketin mut-
laklığı yoktur. Uzayda devinen cismin doğurduğu olaylar kütleçekimi 
etkisinden ayrılamaz.

Bir başka anlatımla uzayda yerçekimi kuvveti ile ivmeli hareketin et-
kisi eşdeğer olup birini ötekinden ayırmak olanaksızdır. Bu duruma 
uzayın geometrik yapısal özelliği neden olur. Büyük kütlelerin olduğu 
yerlerde uzay düzlüğünü kaybeder ve çekim alanı oluşturur. Yerçe-
kimsel kuvvetin uzay-zamanı eğdiği (büktüğü) öngörülünce eğilmiş 
uzayda artık Öklid Geometrisi’de geçersiz olmuştur.

Özel İlişkinlik Kuramı nasıl ayrı sanılan zaman ve uzayı uzay-zaman 
kavramı ile birleştirmişse, “Kütle Çekim Yasası” olarak bilinen Gene 
l İlişkinlik Kuramı’da ayrı sanılan yerçekimi kuvveti ile eylemsizlik 
etkisini (süredurum) çekim alanı denilen bir kavramda birleştirmiştir.

MODERN FİZİK ve FELSEFE
M. Bülent Gürkan
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Benzer şekilde Niels Bohr’da ışığın raylar üzerinde giden bir tren gibi 
olmayıp, zıplayan bir kanguru gibi hareket ettiği savını öne sürmüştü.

Bu açıklamalar sonucu “doğada süreklilik vardır” yerleşik görüşü gi-
derek yerini “doğada süreklilik yoktur” görüşüne bıraktı.

Şimdi elektron ve fotonların kuantum mekaniksel olarak nasıl davran-
dıklarını görmek için Young’un çift yarık deneyini foton ve elektron-
larla bir kez daha yineleyelim.

Tek renkli çok zayıf (her defada bir foton) bir ışığın S kaynağından, 
D’deki algılayıcıya gidişini inceliyoruz. Kaynakla alıcı arasında yine 
üzerinde çok küçük iki delik bulunan bir perde var. S D

Bu deneyde tek tek foton atan düşünsel ışık tabancamızla ateş edince 
algılayıcıda çıtırtılar başlar. Bu demektir ki foton delikten geçip algı-
layıcıya çarpmıştır. Eş deyişle foton ya da elektron belli bir büyüklüğü 
olan ve tek bir anda tek bir yere gelen tanecikler biçiminde gelmek-
tedir. Delikler, ikisinden biri kapalıyken aşağı yukarı aynı miktar ışık 
geçirirler. İki delikte açıkken ikisinin toplamı kadar ışık geçmez. Gi-
rişim olmuştur.
Deliklerden biri açıkken aydınlık alan bölümünde çıtırtılar yapan fo-
ton diğer delik açılınca karanlık alanda kalacak ve hiçbir ses duyulma-
yacaktır. Yinelersek her iki delik açık iken karışım vardır ve bu alan bir 
karanlık bandın ortasında kalmıştır.

Burada sorulacak soru ilk deneydeki fotonun ikinci deliğin kapalı ol-
duğunu nasıl bildiğidir. İki delik birden açıkken ekranda karanlık ve 
aydınlık alanlar birlikte oluşmaktadır eş deyişle fotonların asla gitme-
diği alanlar vardır. Aksi halde hiç karanlık alan olmaması gerekirdi.

Deliklerden biri kapatılınca girişim olmadığından karanlık alan kaybo-
lur ve tüm ekran aydınlanır.

Burada foton ilk delikten geçerken eğer ikinci delikte açık olsaydı ka-
ranlık alana gideceğini nasıl bilmektedir? Ya da diğer deliğin kapalı 
olduğunu nasıl bilmiştir?

Buradan çıkan sonuç; foton ya da elektronlar tanecikler olarak gelir; 
ancak bu taneciklerin gelme olasılıkları dalga şiddetinde olduğu gibi 
saptanır.

Bu bağlamda Çağdaş Fizikte parçacıklar eş zamanlı iki farklı davranış 
biçimi ya da aynı anda hem dalga hem parça özelliği göstermekte-
dirler. Bir başka deyişle maddenin atom altı birimleri, ikili “dual” bir 
görünüme sahip olan tamamen soyut varlıklardır.

Bu nedenle Niels Bohr, hem parçacık hem de dalga fiziğini geçerli ka-
bul etmiş ve klasik kavram çiftleri arasındaki (dalga-parça) bağıntıyı 
kavramak için “bütünleyicilik” fikrini ortaya atarak parçayı ve dalga-
yı aynı gerçekliğin iki bütünleyici betimlemesi saymıştır.

1924’de Fransız Fizikçi de Broglie “cisimler hızlandıkça dalgaya 
dönüşür” görüşünü öne sürdü. Hızlanan kütlenin dönüştüğü dalga 
niteliği fizikte bilinen dalgalara benzemediğinden onlara “madde dal-
gaları” adı verildi.

Bu hipotezi 1927’de Thomson deneysel olarak doğruladı. Hızlandı-
rılmış elektronlar ince kristal filmlerden geçerek saçıldığında filmin 
arkasında dalga niteliğine özgü difraksiyon desenleri oluşuyordu. Dur-
gun kütlesi 9,11 ´ 10-28 gr. olan tanecik biçiminde ki elektronlar par-
çacık karakterini kaybetmiş, dalga görünümü kazanmışlardı.

1926’da Schrödinger “elektronların dalgasal olduğu” görüşünü 
hidrojen atomuna uyguladı ve bir denklemle gösterdi. Dalga ve par-
ça ikileminden kurtulmak için kuantaları, küçük bir yerde şiddetli bir 
yoğunlaşma ile toplanmış dalgalar olarak tanımladı ve onlara “dalga 
paketçikleri” adını verdi.

Bir başka deyişle L. De Broglie, gerçekliğin dalga ve parçacıkların her 
ikisini de kapsadığını ve bu durumun temel bir ikilik (dyade) oluştur-
duğunu kabul ederken, Schrödinger yalnız dalgaların esas gerçekler 
olduğunu ve parçacıkların ise bu dalgalar alanının özel bir yapısından 
ibaret olduğunu öne sürmüş oldu.

Bir taneciğe tam bir dalga niteliği kazandırmak için onu ışık hızına 
eriştirmek gerekir. Çevremizdeki hızlar ışık hızına göre ihmal edile-
bilir değerlerdir. Bu nedenle biz hareketli cisimleri parça ya da kütle 

Kuantum Kuramı
Kuantum kuramı ya da parçacıklar fiziği bu günkü anlamda ikinci dün-
ya savaşı sonrası gelişmiştir. 1930’lara gelindiğinde büyük evrendeki 
cisimlerin davranışlarını açıklayan Newton yasaları, küçük evrendeki 
cisimlerin davranışlarını açıklamakta yetersiz kalınca elektron, proton, 
nötron gibi atom ve atom altı düzeydeki cisimlerin davranışlarını açık-
layabilen Kuantum Mekaniği kuramı oluşmaya başladı.

Kuantumun sözcük anlamı Eski Yunanca’da “Miktar” Latince’de 
“Kadar” demektir. Bir “kuantum” bir şeyin “niceliği, özgül tutarı”-
dır. Mekanikler ise, hareketlerin araştırılması demektir. Dolayısıyla 
kuantum mekanikleri “niceliklerin hareketlerinin araştırılması”dır. 
Eşdeyişle, mikro alandaki parçacıklar, her zaman ve her koşulda hare-
ketli olduklarından kuantum mekaniği hareketli cisimler mekaniğidir.

Kuantum kuramı, doğanın parçacık niteliği gösteren enerji paketçikle-
rinden (kuanta) oluştuğunu ve kuantum mekaniklerinin bu fenomenin 
araştırılması olduğunu söyler.

Kuantum Mekanikleri Newton Fiziği’nin yerini almaz, onu içerir. 
Newton Fiziği, kendi limitleri içerisinde geçerli kalır. Newton Fiziği 
günümüzde çok geniş bir alanda başarı ile uygulanmaktadır. Ancak 
atom altı düzeyde geçerliliği yoktur.

• Newton yasaları anlaşılması ve tasarlanması kolay olayları tanımlar.

• Kuantum mekanikleri ise görülür hale getirilmesi olanaksız ve kav-
ramlaştırılmaya karşı koyan olguların olasılıklarını tanımlarlar.

• Newton yasaları günlük yaşantının gözlemlerine dayanırlar ve olay-
ları öngörürler.

• Kuantum mekanikleri ise atom altı alanda uygulanan deneylere daya-
nır ve olasılıkları öngörürler.

• Newton’un devinim yasaları devinen bir objede neler olduğunu ta-
nımlar. Kuramsal olarak devinim yasaları bilindiği ve yeterli bilgi ol-
duğu zaman devinmekte olan bir cismin geçmişi ve şimdiki durumu 
bilineceği gibi geleceği de öngörülebilir

• Kuantum mekaniklerine göre, kuramsal olarak dahi geleceği önceden 
bilebilmek için şimdinin yeterli bilgisine sahip olmak olanak dışıdır. 
Ve bu durum ölçüm aletlerinin yetmezliği ile ilgili değildir.

Tüm bu açıklamalardan birkaç yüzyıl önce İngiliz Thomas Young 
ışığın dalga olduğunu söylemişti. Bunun aksini Einstein dahil kimse 
kanıtlayamadı.

Bir parçacık “bir yerde olan” bir şeydir. Dalga ise “çevreye yayılan” 
bir şey. Birinci şekildeki gibi geniş bir limana vuran dalgalar içeri gir-

olarak algılarız. Onların dalgaya dönüşme oranı algılanamaz.

Doğada ışık hızıyla hareket eden parçacıklar sadece foton dediğimiz 
ışık enerjisi paketleridir. Bu nedenle fotonlarda dalga ve parça nite-
likleri aynı oranda belirgindirler. Bu özelliğinden dolayı fotonlara 
İngilizce’de dalga ve parçacık sözcüklerinden türetilmiş yeni bir ad 
olan “wavicle” (wave + particle) demektedir. Türkçe’de de (dalga + 
parçacık) sözcüklerinden türetilmiş olan “dalgacık” adı kullanılmak-
tadır.

Atom altı alanda elektronun hem dalga hem parçacık özelliğini W. He-
isenberg bir adım daha ileri götürerek “Belirsizlik İlkesi”ne indirgedi.

Bu ilkeye göre; bir parçacığın yerini bulduğumuzda hızını, hızını sap-
tadığımızda yerini aynı anda bilmek olanaklı değildir.

Bir başka deyişle atom altı alanda, bir parçacığın hem konumunu hem 
momentumunu (momentum; bir objenin ne kadar büyük olduğunun, 
ne kadar hızlı gittiğinin ve hareketinin yönünün bir kombinasyonudur) 
kesin bir duyarlıkla bilemeyiz.
Her ikisini de yaklaşık olarak biliriz. Fakat biri hakkında az bildiğimiz 
diğeri hakkında çok bildiğimizdir. Birini kesin olarak saptadığımızda 
diğeri hakkında hiçbir şey bilemeyiz.

Böylece Heisenberg’in deyimiyle, biz aynı anda bir dürbünle hem uza-
ğa hem de yakına bakamayız.

Bu Werner Heisenberg’in ünlü “belirsizlik ilkesi”dir. Ne kadar ina-
nılmaz ve sağduyumuzla çelişkili görünse de deneylerle tekrar tekrar 
doğrulanmıştır. Bu duruma göre mikro fiziğin doğa imajı bir belirsiz-
lik içindedir.

Belirsizlik ilkesi hareket eden bir parçacığın konumu ve hızı ile ilgili 
ölçümlerin en az Planck sabiti (h = 6,6 ´ 10-27 ) kadar bir belirsizlik-
le sonuçlanacağını göstermiştir. Atom-altı alanda çok önemli olan bu 
değer çevremizdeki cisimlerin kütlelerine göre ihmal edilebilir değer 
olduğundan makro düzeyde belirsizlik son derece azalmakta ve deter-
minist nedensellik geçerliğini korumaktadır.

Bu nedenle makro düzeydeki ilişkilerin mikro düzeydeki ilişkilerin 
bir limiti olduğu başka bir deyişle, determinist görünen klasik fiziğin 
aslında probabilist olan kuantum fiziğinin özel bir hali olduğu söyle-
nebilir.

Kuantum fiziği şu olguyu açığa çıkartmıştı: Bir elektron ya da foton 
ne bir parçacık ne de bir dalgadır. Kimi şartlarda parçacık gibi, kimi 
şartlarda dalga gibi davranış gösterebilir. Deneyler aynı gerçekliği 
farklı biçimde açıklarlar. Açıklamalardan hiçbiri kendi başına yeterli 
değildir. Bazen dalga bazen de parçacık kavramını kullanmak uygun 
olacaktır. Çünkü elektron ya da foton, deneyi yapana bağımlı olarak 
davranmaktadır. Yani deney sonuçları sorunun konuluş eş deyişle de-
neyin düzenleniş biçimine bağlıdır.

Bu bağlamda bir elektronu nasıl gözlemleyeceğime dair bilinçli kara-
rım bir dereceye kadar elektronun özelliklerini belirlemektedir.

Eğer ben ona parçacıkla ilgili bir soru sorarsam, bana parçacıkla ilgili 
bir yanıt verecektir. Dalga ile ilgili bir soru yöneltirsem bu kez dalga 
ile ilgili bir yanıt gelecektir. Elektronun benim zihnimden bağımsız 
özellikleri yoktur.

Atom Fiziği’nde “zihin ve madde”, “gözlemci ve gözlemlenen” ara-
sındaki kesin ayrım artık geçerli değildir. Sonuçta bilincimiz devreye 
girmeden doğadan kesinlikle söz edemeyiz.

Şaşkınlık verici bu durum karşısında kuantum fizikçileri şu sorulara 
yanıtlar aramaya başladılar.

• Momentumunu saptadığımız bir parçacık biz onun momentumunu 
ölçmek için deneye başlamadan önce de var mıydı?

• Yeri saptanmış olan bir parçacık biz onun yerini ölçmeden önce var 
mıydı?

• Biz onu düşünüp ölçmeye başlamadan önce herhangi bir parçacık 
var mıydı?

• Yoksa biz deneylediğimiz parçacığı kendimiz mi yaratıyoruz?

Princeton’daki ünlü fizikçi John Wheeler “Evrenin katılımcıların kat-

dikten sonra da aynı yönde devam ederler. Liman girişi dar ise dalga-
lar içeri girdikten sonra her yöne dağılarak ilerlerler. Dalga boyları ve 
liman ağzı genişliğinin neden olduğu bu harekete kırılma (diffraction) 
denir.
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Dalgalar, kendi dalga boylarından (dalga boyu; bir dalga tepesi ile ar-
dından gelen dalga tepesi arasındaki uzunluktur.) daha küçük bir giriş-
ten geçtiklerinde kırılırlar.

Işık kuramına göre ışığın kendisi de bir dalga fenomeni olduğundan 
aynı şekilde hareket etmelidir ve de yapar.

1803 yılında Thomas Young çift yarık deneyi ile ışığın karışımlar yap-
tığını eş deyişle dalga niteliğinde olduğunu kanıtladı.

Bir delikten gelen bir ışık kaynağının (o güneşi kullandı) önüne, 
üzerinde iki yarık olan bir perde yerleştirdi. Yarıkları sırayla kapatarak 
aydınlanmanın şiddetini saptadı. Beklenen, her iki yarık açıldığında 
ekranın her iki yarıktan gelen ışığın toplamı ile aydınlanmasıydı. An-
cak ekranda aydınlık ve karanlığın değişen bantları oluşmuştu.

Dalga mekaniklerinde girişim (interference) olarak tanımlanan bu olgu 
iki yarıktan kırılan dalgaların birbirine karışımı ile ortaya çıkmıştı. İki 
dalga tepesi üst üste binerek birbirlerini kuvvetlendirince ışık şiddet-
leniyor (aydınlık alan) birinin dalga tepesi diğerinin çukuruna denk 
geldiğinde birbirlerini yok ediyorlardı. (karanlık alan).

Genelde Kuantum Mekaniklerinin doğum yılı olarak düşünülen1900 
yılının aralık ayında Max Planck “siyah cisim ışıması” üstünde 
çalışırken yepyeni bir olgu ile karşılaştı.

Enerji değişimleri parçacık özelliği gösteriyordu. Planck doğadaki de-
ğişikliklerin devamlı ve düzgün olmadıklarını, ani sıçramalar şeklinde 
ve patlayıcı karakterde olduğunu keşfetmişti. Eş deyişle ışık, bir bo-
rudan fışkıran su gibi sürekli ve akıcı bir yapıda değil, tüfekten atılan 
kurşunlar gibi ayrı ayrı parçacıklar biçimindeydi. Bu enerji paketçik-
lerine “kuantum” adını verdi.

1905’de Einstein ışığın çok küçük parçacıklardan oluştuğunu açıkladı. 
Einstein’da ışık parçacıklarına “foton” adını verdi. Einstein’ın bu dev-
rimci foto elektrik kuramı; bir fotonun bir elektrona çarpması halinde 
ona, bilardo toplarının hareketleri gibi bir diğerine çarpacak şekilde 
yön değiştirtme olgusuydu.
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parça hem de dalga görünümünde karşımıza çıkmaktadır. Bu iki-
likten hangisinin geçerli olduğu o anki duruma bağlıdır. Bu alanda, 
enerji-madde, parçacık-dalga, durağanlık-devinim ve var olma ve yok 
olma kesinlikle saptanamaz, aynı anda vardırlar ve gözle m biçimine 
göre değişkendirler.

Kesinliklerin ortadan kalktığı, olasılıklar ve eğilimlerin geçerli olduğu 
bu dünya için

Upanişadlar şöyle der:

O hem hareket eder, hem etmez. O hem uzaktadır hem yakında. O her 
şeyin içindedir. Ve aynı zamanda her şeyin dışında...

Doğu mistikleri deneyim sonrası bilinçte bir genleşme oluştuğundan, 
uzay ve zamanın alışıldık algılanma biçiminin değiştiğini öne sürerler. 
Artık zaman ardışıklığı bitmiş, zamansızlık ve dinamik bir “sonsuz 
şimdiki an” yaşanmaktadır.

“Gerçek Olan”da uzay, zaman ve nedensellik yoktur, bu deneyimi ya-
şayan “karma”nın bağlarından kurtulmuş, aydınlanmış ve bilge kişi 
olmuştur savındadır.

Nesnel İlişkinlik Kuramı da, Klasik Fiziğin değişmez (mutlak) diye 
nitelediği uzay ve zaman gibi kavramları değiştirmiştir.

Uzay ve zamanın, gözlemcinin konumuna ilişkin olduğunu ve onun 
yapısının maddenin dağılımı ile ayrılmaz bir biçimde bağlı bulundu-
ğunu, uzay-zaman bütünselliği nedeni ile maddenin varlığının, mad-
denin yaptığı hareketten ayrılamayacağını göstermiştir.

Bu nedenle uzay, kütleli cisimlerin yerçekimsel alanları tarafından eğil-
mekte, zaman da uzayın farklı yerlerinde farklı biçimlerde akmaktadır.

Üç boyutlu Öklid uzayı ve lineer zaman akışı alışıldık deneyimlerdir 
ve yeni gerçekler önünde geleneksel yaklaşımlar geçerli olamamak-
tadır.

Günümüzde evreni açıklamak için, dinamik, titreşen, etkileşen, bü-
tünsel ve değişken gibi kavramlar kullanılmaktadır. Doğu mistisiz-
minde ve modern fizikte ortaya çıkan bu dinamik dünya görüşleri, du-
rağan biçimlere ya da herhangi bir maddesel öze yer bırakmamaktadır. 
Artık evrenin temel öğeleri madde tanecikleri değil, dinamik birer 
olasılık kalıplarıdır.

Klasik fiziğin açıkladığı mekanik dünya görüşü günlük yaşamda ve 
teknoloji üretiminde çok yararlı olmaktadır. Ancak atom-altı alanda 
parçalı “mekanistik dünya görüşü” yerini bütünsel “organik dünya 
görüşü”ne bırakmıştır.

Fizikçi, dünyayı akılcı aklın çok gelişmiş ve uzmanlaşmış biçimleriy-
le deneyler. Mistik ise sezgisel aklın uzmanlaşmış biçimiyle hareket 
eder. Bu yollar farklı olup, birbirlerine indirgenemezler, ancak birbir-
lerini tamamladıkları söylenebilir. Ancak, mistik bilgi kişide yaşam 
biçimine dönüşür. Eş deyişle, yaşam biçimi bu bilginin belirişidir.

Mistik bilgiye ulaşmak demek değişime uğramak ya da “bilmek” “de-
ğişmek” demektir. Bilimsel bilgi ise çoğu zaman soyut ve kuramsal 
kalmaktadır. Fizikçiler bu alanda çalışmalar yaparken halen mekanik 
bölüntülü ve süreksiz dünya görüşünün savunucusu olabilmektedirler.

Günümüzde bilim adamlarının vardığı sonuç odur ki, mistik sezgi ile 
bilimsel analizin dinamik ve karşılıklı etkileşimini sağlamak gerçeği 
bulma yolunda yeni açılımlara neden olacak ve doğa ile uyumlu bir 
biçimde yaşayabilme sanatının yollarını açacaktır.

kısı ile var olmuş olduğu gibi bir şey söz konusu olabilir mi?” sorusu-
nu ortaya atarak kuantum fiziğinde “katılımcı” kavramını öne çıkardı.

Bu yeni anlayışa göre; gerçeği değiştirmeden gözlemlemek bir baş-
ka deyişle “objektif kalabilmek” olanaksızdır. Bir parçacık çarpışması 
deneyi gözlemliyorsak biz onu gözlemlemesek de sonucun aynı olaca-
ğını kanıtlayacak bir yolumuz yoktur. Tüm bilgilerimiz göstermektedir 
ki sonuç aynı olmayabilir çünkü o anda elde ettiğimiz sonuç parçacığa 
doğrudan baktığımız gerçeğinin bir sonucudur.

Kendimizi sahneden soyutlayamayız. Biz doğanın bir parçasıyız ve ne 
zaman doğayı anlamaya çalışırsak doğanın “kendi kendini anlamaya 
çalıştığı” gerçeğinden başka bir şey düşünülemez.

Kuantum fiziği atom altı parçacıklara var oluşa ya da oluşa ve olaylara 
doğru bir eğilim olarak bakar. Bu eğilimlerin ne kadar güçlü olduğu 
“olasılıklar” olarak ifade edilirler.

Kuantum fiziğinde bireysel olayları önceden bilmek için hiçbir yol 
yoktur. Bu nedenle değerlendirmeler için istatistikler kullanılır.

İstatistik tanımlar gurup içindeki bireylerin nasıl davranacağını söyle-
yemezler ancak yinelenmiş gözlemler bir gurubun bütün olarak nasıl 
davranacağı yönünde güvenilir bilgiler verebilir. Bunun için kuantum 
fiziği sadece gurup davranışları ile ilgilenir.

Kuantum araştırmaları sürecinde elde edilen veriler atom altı parça-
cıkların devamlı kararlar üretmekte ve bu kararları başka yerde (çok 
uzaklarda olsa bile) alınmış kararlara dayandırdıklarını göstermektedir.

Bir parçacık hem klasik tanımıyla hem de mantıksal olarak boşlukta 
yer kaplayan bir şeydir. Ya burada ya da oradadır; aynı anda iki yerde 
birden olamaz. Buradaki bir parçacık başka yerdeki parçacıkla haber-
leşebilir ancak çok küçükte olsa(birkaç mili saniye) bir süre gereklidir. 
Parçacıklar farklı galaksilerde iseler yüzyıllar geçecektir. Buradaki 
parçacığın orada ne olduğunu onun oluş anında bilebilmesi için parça-
cığın orada olması gerekir. Eğer orada ise burada olamaz; eş zamanlı 
olarak iki yerde birden bulunuyorsa artık o bir parçacık değildir. Bu 
demektir ki parçacıklar dinamik ve bilinmeyen bir yolla diğer parça-
cıklar ile ilişkidedir. Bu durum parçacıkların “organik enerji modelle-
ri” oldukları yönünde yeni bir yaklaşıma yol açmıştır.

Kuantum fiziğinin filozofik düşüncesi şudur; Evrende var olarak gö-
rünen her şey “kendimiz dahil” gerçekte bütünü çevreleyen bir organik 
modelin parçasıdır ve bu modelin hiçbir parçası ondan ve birbirinden 
ayrı değildir.

Mistisizm ve Modern Fizik

Mistik deneyim; “gerçekliğin” akıl-dışı ve doğrudan doğruya yaşan-
ması demektir.

Ayrılık ve görünümlerin bir ve bütün olduğunu kavramak için aklın 
meditasyon yardımı ile sakinleştirilmesi ve dinginlik kazanması ge-
reklidir. Bu deneyimi başarıyla geçenler evrendeki tüm nesne, olgu ve 
olayların örgün bütünselliğini ve karşılıklı etkileşimlerini kavramış 
olurlar. Dünyadaki her görünüm bu temel “tek olan gerçekliğin ” par-
çasal dışavurumudur.

Bu “tek” ve “bütün” olan gerçeklik;

Hinduizm’de “Brahman” (biçimsiz, ölümsüz, dinamik), Budizm’de 
“Dharmakaya” (var oluşun bedeni),

Taoizm’de ise “Tao” (akan ve sürekli olarak değişen) olarak isimlen-
dirilmiştir.

Mistik bilgi, hiç bir zaman salt gözlemle elde edilemeyen ancak insa-
nın tüm benliği ile olaya katılması sonucu yaşanan bilgi türüdür. Mis-
tik deneyimde duyu ve algı dünyası aşılır, bilinen “nesne” yaklaşımı 
ortadan kalkar. Kişisel benlik, farklılaşmamış kozmik bütünsellik ile 

birleşir. Mistik Aydınlanma; “Bir”deki “Birlik”in bilincine varmak 
ya da “Birlik”in “Bir”, “Tek” ve “Bütünsel” oluşunun farkındalı-
ğına ulaşmaktır.

Modern Fizik ile mistik anlatılar bu alanda benzerlikler gösterirler. Eş 
deyişle, fizikte maddenin daha derin katmanlarına, mistisizmde ise 
bilincin derinliklerine inildiğinde günlük yaşamın yüzeysel ve meka-
nistik görünümünün ardında başka bir gerçeklik ortaya çıkmaktadır.

Gerçeği ve doğanın gizlerini bulmak için yaptıkları araştırmalarda, fi-
zikçinin de mistiğin de yöntemi deneyseldir. Fizikçi bilgilerini gözlem 
ve deneylerden, mistik ise meditatif aydınlanmadan yani içsel gözlem 
ve deneyimlerden elde eder.

Mistik, iç gözlemleri ile bilinci araştırdığında aklı ile bedeninin bir 
olduğu ve giderek tüm evrenin bir ve bütün olduğunu deneyimler ve 
aydınlanır.

Fizikçi ise maddesel dünyayı araştırır. Parçacıklar dünyasında nesne 
olgu ve olayların birliği ve bütünlüğü ile karşılaşır. Her iki yöntemde 
de çok boyutlu deney ve deneyimler duyusal dünyayı aşmakta ve gün-
lük dil ile açıklanmaları çok zor olmaktadır.

Doğu mistikleri evreni, aralarındaki bağlantıların durağan olmadığı, 
dinamik, örgün ve birbirinden ayrışmayan bir ağ biçiminde tanımlar-
lar. Bu kozmik ağ yaşam doludur, hareket eder, büyür ve sürekli olarak 
değişir.

Modern Fizikteki son bulgular da maddenin derinliklerine inildikçe 
evrenin fiziksel nesneler kümesi olmadığını, aksine parçacıkların bir-
birleriyle bağlantılı, bağımlı ve ilişkin, eş deyişle yalıtılmış değil, her 
şeyin birbirine bağlı olduğu örgün bir ilişkiler ağı olduğunu göster-
miştir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz Doğu mistisizmindeki örgün bütünsellik 
ya da “kozmik ağ” her zaman insan bilincini eş deyişle “gözlemci”yi 
de içine almakta ve kapsamaktadır.

Modern fizikte de nesnenin kendi özelliklerinden söz edilemez. Ancak 
nesnenin gözlemci ile etkileşiminin sonuçları alınır. Heisenberg’in 
sözleriyle “gözlemlediğimiz şey doğanın kendisi değildir, doğanın yö-
nelttiğimiz soruya verdiği yanıttır yalnızca”. Deney düzeni değişirse, 
gözlenen nesnenin özellikleri de değişecektir ve de önemli olan bu 
durumun gözlem tekniklerinin yetersizlikleri ile ilgisi yoktur.

Bir başka deyişle Kuantum kuramında da gözlemci soyutlanmış de-
ğildir, gözlem yaptığı alanın bir parçasıdır ve gözlemlediği nesneleri 
etkilemektedir.

Kuantum Kuramı “temelde birbirinden ayrı” parçacıklar yaklaşımı-
nı geçersiz kılmış, “gözlemci” kavramı yerine “katılımcı” kavramını 
getirmiş, evrenimizin katılımcı bir evren olduğunu açıklamış ve ayrıca 
dünyayı tanımlarken insan bilincini de bu açıklamaya dahil etmiştir.

Bu bağlamda günümüzde evren, fiziksel ve zihinsel ilişkilerin birbir-
lerini karşılıklı etkilediği büyük bir ağ olarak algılanmaya başlamış 
ve bu ilişkiler yalnızca bütünle olan bağlantı aracılığı ile açıklanmaya 
çalışılmıştır.

Mistik deneyimler içinde, özellikle Budizm, zihinsel ayırımlar ve du-
yusal etkiler sonucu yapay biçimde yaratılan karşıtlıklar dünyasını 
aşmayı ve ayrımsız bir anlayışı elde etmeyi amaçlar. Karşıtlıklar her 
iki tarafın karşılıklı etkileşiminin bir sonucudur.

Bu bilinçle yaşayan erdemli bir insan, “iyi” için çalışan ve “kötü”yü 
yok eden kişi değil, iyi ile kötü arasındaki dinamik dengeyi korumaya 
ya da yeniden kurmaya çalışandır.

Modern fizik bu karşıtlığın bütünselliğini, enerji ve maddenin aynı ol-
gunun iki görünümünde saptamıştır. Ayrıca, ilişkinlik kuramının dört 
boyutlu uzay-zaman anlayışı, karşıt ve bağdaşmaz gibi görünen kav-
ramların aynı gerçekliğin farklı görüntüleri olduklarını göstermiştir.

Bunun yanında madde ve ışınım, atom-altı düzeylere inildikçe hem 
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Arayış - Tarih ve Dinde Anlam
Mircea Eliade, Çevirmen: Cem Soydemir

Doğu-Batı Yayınları, 2017

Gerçek ve anlamlı bir dünya, kutsalın 
izdüşümünde saklıdır. İnsan büyük bir kaosun 
ortasında anlama ancak kutsala ilişkin deneyim 
aracılığıyla ulaşır. Kutsalın anlamı zamanın 
akışında çağlar boyunca farklı kültürlerde 
farklı niteliklere bürünmüş olsa da, özünde 
insanın iki önemli özelliği yatar: yaratıcılık 
ve dinsellik. İkisi birlikte mitleri, âyinleri, 
imgeleri, simgeleri, kısaca “dinsel yaratıları” 
üreterek insanın deneyimlerine ifade kazandırır, 
anlam dünyalarını yaratır, evrendeki benzersiz 
varoluşunu gerekçelendirirler.

Tam da bu noktada, Eliade önemli bir noktayı işaret eder: İnsanın yeni, 
bilmediği, az bildiği anlam dünyalarıyla karşılaşması varoluşunun 
(paradoksal) anlamına da yeni boyutlar kazandıracaktır. Bunun içinse yeni 
bir beşeri bilime, farklı ve yaratıcı bir yorumbilgisine ihtiyaç vardır.

Eliade’nin sözünü ettiği “yaratıcı yorumbilgisi” yeni olanakların kapısını 
aralayarak bilginin sınırlarını zorlayan, aksi takdirde eski metinlerde “saklı” 
kalacak anlamları kavramaya çalışan bir yöntemdir. Hem aklı, hem de 
hayal gücünü kullanarak belgelerin, kaynakların arkasındaki tinsel mesajı 
kavramaya çalışan bir yaklaşımdır. İnsanın dünyadaki benzersiz varoluşu 
kutsala ilişkin deneyimi aracılığıyla şekillendiği için de dinsel fikirlerin ve 
fenomenlerin zamanın akışında büründüğü anlamların arayışı insanda yeni 
bir farkındalığa, bir uyanışa yol açacaktır.

Eliade bu nedenle tarih aşırı, kültürler arası, bütüncül bir beşeribilimsel 
yaklaşımın önemini vurgular. İnsanlığın dinsel yaratıcılığı ve düşünme 
biçiminin tarih boyunca karşımıza çıkardığı ifade ve biçim çeşitliliğine 
insanlığı ayıran farklılıklardansa, yakınlaştıran tarih aşırı ortak örüntülerin 
saptanıp incelenmesinin önemine dikkat çeker.

Çevre Üzerine Düşünceler
Burhan Oğuz

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2008

Çevre sorunlarının, hemen her bilim ve çalışma dalını ilgilendiren 
geniş kapsamlı bir konu olduğu bilinmektedir. Hukuktan ekonomiye, 
mühendislikten tıbba ve psikolojiye kadar uzanan bir zincirin 
halkaları, mutlaka çevre ile de bağ kurmaktadır.

Burhan Oğuz’un bu kitabı ise konuya daha değişik, daha az 
alışılmış bir yönden bakıyor. “Çevre Üzerine Düşünceler”de, zaman 
zaman edebiyatın, felsefenin, kültürel hayata yön veren düşünce 
sistemlerinin ışığında çevre konularını ele almanın değişik tadını 
bulacaksınız.

Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, 
her yönüyle ilgi çekici bu kitabın, 
aynı zamanda çevre konularına 
yaklaşım tarzımızı da güzel bir yönde 
etkileyebilecek sonuçlar getireceğine 
inanmaktadır.

Burhan Oğuz kitaplarını

www.burhanoguz.com 
adresinden online olarak 
okuyabilirsiniz.

Bizim Sahaf
Bay Binet 
Ayşe Acar

Siyah Kitap Yayınları, 2017

Felsefe ve din felsefesi alanlarındaki araştırmalarıyla tanıdığımız Ayşe Acar bu kez yapay zekalar 
üzerine yazdığı bir romanla karşınızda. Yüzyıl serisinin ilk kitabı Bay Binet’te yazar, yarattığı üç 
bölge üzerinden bizi; gelecek, inanç, aşk, yapay zeka,simülasyon,sanal gerçeklik, seçimlerimiz ve 
vazgeçişlerimiz üzerine düşündürüyor.

“Çocuk yapmak eski zamanlarda, hayat bu kadar uzun soluklu değilken belki anlamlıydı. İnsan 
türünün devam etmesi kesinlikle gerekliydi ve insan kendi kısa hikâyesini çocuklar dünyaya 
getirerek onlara aktarıyor ve böylece ölümü gerçekleşse dâhi aslında hikâyesi devam etmiş 
oluyordu. Ama şimdi her şey baştan sona değişmişti. Başka bir dünya vardı.”

Kitabın en sonundaki müzik listesi ise yazardan okura şık bir hediye, sona saklanmış bir süpriz!

(Tanıtım Bülteninden)

Hazırlayan: Behiye Bobaroğlu

I.
dürülüp bükülünce güneş
ve solup yitince yıldızlar
dağılıp gidecek dağlar

o vakit
sahipsiz kalır
en değerli mallar.

II.
toplaşınca yabani canlar 
yanıp tutuşunca denizler
ve eşdeğeriyle 
birleşince nefsler
o vakit 
sorulur küçük kıza

seni diri diri gömdüren
o günah neydi ?

III.
kayıtlı sayfalar açılınca
ve sema örtüsü alınınca 
kızışıp cehennem ateşi
cennet size yaklaşınca

o vakit 
anlar tüm nefsler 
ne ektiyse onu biçtiğini.

IV.
olmasaydı buna delil 
ki buna şahittir
mihverinde belirip
gökte devinenler

gecenin karanlığında
ve sabahın ilk soluğunda

V.
duyduğunuz
resulü kerim'in sözü 
arı 
duru 
ve koşulsuz 
sanmayın ki bir mecnun
müsahib olduğunuz.

arş indinde
kudretlidir o
mülkün sahibince
ve O'dur 
uyulup sözüne
emin olunan içinizde.

VI.
bilin ki onu 
apaçık bir ufukta gördü
ve gaybdan geleni 
sizden esirgemedi
ve yoktur onun sözünde 
kovulmuş şeytanın izi.

VII.
şimdi hangi yöne 
gideceksiniz öyleyse ?
zikirdir bunlar
tüm alemlere 
ancak 
ve sadece
dosdoğru yol seçene

ama siz bunu
dileyemezdiniz bile
Alemlerin Rabbi Allah 
bildirip dilemedikçe...

Tekvir Sûresi
- Dürülü Bükülü- 

Tercüme: Özgür Ülker
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Tematik Konumuz UMUT!
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 hayat-
tan kopuk, teorilere dayalı akıl oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz 
ettiği oranda samimi ve hayatlarımızı dönüştürebildiği oranda gerçek 
olduğunu göstermeye çalıştık.

Yabancılaşma, Sınır ve ardından Kaygı konulu tematik bültenlerimiz-
de ise bu sefer söz kendi düşünürlerimizin oldu. Kalemlerimizi elimi-
ze alıp bu kavramları kendi düşüncemize konu ettik. Bu konuları tüm 
yönleriyle ele alabilmenin yollarını aradık. Felsefi, psikolojik, edebi, 
sanatsal, iktisadi, siyasi, sosyolojik, teolojik vb. teorileri ve bunların et-
rafında gelişen düşünceleri anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalıştık.

Nitelikli düşünebilmek, düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak ve an-
lamlandırdığını yorumlayabilmek demektir. Bültenimizin adı olan Dü-
şün-ü-yorum isminin anlamı ve ilkesi buradan gelmektedir. Bu etkin-
liğin farkındalığıyla yeni tematik konumuzu UMUT olarak belirledik.

Yapılacak paylaşımların en geç 1 Eylül 2017 tarihinde teslim edilmesi 
gerekmektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

Paylaşımda bulunmadan önce Yayın İlkelerimizin okunma-
sını 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. 


