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Bu bağlamda, Evrim Kuramı ile ilgili ortaya saçılan düşüncele-
rin, iddiaların, dile getirilişlerin çoğunda hoyratlığın, emeksiz 
oluşun, bilgisizliğin göstergesi safsatalar vardır. Aslında, konu 
ile ilgili hiç okuma yapmamış bir ateist ile dinini kulaktan dol-
ma ezberlerle idame ettiren bir dindar arasında, anlamlı bir fark 
yoktur. Gerek “Evrim varsa Tanrı yoktur” gerekse de “Tanrı 
varsa evrim yoktur” şeklinde kestirme çözümlerle konuya yak-
laşan, birbirine zıt görüşü savunan her iki görüşün ortak nok-
taları bilgisiz olmalarına rağmen, hayrete şayan cesaretleridir.

İslâm inancında Evrim Kuramı ile ters düşen bir bilginin olma-
dığını ama Hıristiyanlık için aynı şeyin söylenemeyeceğini ha-
tırlamakta fayda var. Evrim Kuramı, İncil ile zıt düşer. Kuramı 
nedeni ile Darwin, o dönemin muhafazakâr İngiltere’sinde çok 
zorlanmıştır. Yaradılış Kitabı’nda geçen olayların, olgular ola-
rak ele alınması sonucunda, başpsikopos Ussher ve Cambridge 
Üniversitesi’nden Dr. J. Lightfoot tarafından yapılan bir dizi 
hesap sonucu, Dünya’nın İ.Ö. 23 Ekim 4004 yılında, bir Pazar 
sabahı saat 09.00’da yaratıldığının beyan edildiği bir İngiltere! 

Darwin, gençliğinde İncil’in kelimesi kelimesine doğru ol-
duğundan kuşku duymaz. Hatta Evrim Kuramı’nın dayanak 
aldığı gözlemlerini yaptığı beş yıllık gemi seyahati sırasında, 
bazı ahlâkî değerler söz konusu olduğunda, İncil’den alıntılar 
yapması, gemideki subayların onunla eğlenmesine yol açmıştır. 
Darwin, bulduğu sonuçlar ile dini inancının birbirine zıt olma-
sından dolayı deneyimlediği duyguları şöyle ifade eder:

“İnançsızlık bana çok yavaş yaklaştı; ancak, sonunda kesinleş-
ti. O kadar yavaş geldi ki hiç üzüntü hissetmedim. O günden bu 
yana da sonuçlarımın doğru olduğu konusunda bir saniye bile 
kuşku duymadım.”

Hayvanlarla akraba oldukları fikri insanları çok öfkelendir-
miştir, hatta Darwin’in “İnsanlar maymunlardan gelir.” dediği 
sanılmıştır. Oysa Darwin, maymun ve insanların, tarihöncesi 
dönemlerde ortak bir kökenden gelip, ayrıldıklarını söylemişti.

Evrimde rol oynayan mekanizmalar/dinamikler henüz tam ola-
rak bilinmemektedir, ancak yine de, türlerin ortak kökenlerini 
açıklayan başka bir kuram yoktur. Lamarck’ın Evrim Kuramı, 
sanılanın aksine, köken için ortak ata görüşünde değildir. Tür-
lerin kökeni açısından ortak soy görüşü, Genetik, Biyokimya, 
Fosil bilim, Matematik, türlerin dağılımı gibi konularda yapılan 
araştırmalar sonucu desteklenmiştir. Bunun kuşku götürmez bir 
gerçek olduğu iddia edilemese de ara türlerin eksiksiz bir fosil 
bilgisine ulaşılamasa da kuramı destekler nitelikteki bulgular 
göz ardı edilmemelidir. 

Makro evrim işaretlerinin belli bazı kaplumbağa ve balık türle-
rinde, martılarda bilimsel olarak gözlemlenmesine rağmen, ke-
sin sonuçlara ulaşabilmek, bir insanın yaşam süresi göz önünde 
bulundurulduğunda olanaksızdır. Ancak, mikro evrimin sorun-
suzca gözlemlenebildiği deneyler yapılmıştır, yapılmaktadır. 
Bu tür deneyler sayesinde ulaşılan sonuçlar çok çarpıcıdır. Ör-
neğin, Harvard Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden Michael Baym 
ve ekibinin yürüttüğü, bakterilerde antibiyotik direnci deneyi 
ile evrimin gözlenebilirliğini ortaya koymasınının üzerinden 
bir yıl bile geçmedi. Bu çalışmayı takım tutar gibi, taraf tutarak 
anlayamayız, anlayabilmek için adaptasyon, varyasyon, evrim, 

genetik havuz, soy ağacı vb. birçok kavramın ne anlama geldi-
ğini bilmeliyiz. Evrim Biyoloğu Richard Lenski’nin yürüttüğü 
deneyden haberdar olmadan evrim üzerine ahkâm kesilebilir 
mi? Lenski’nin, 24 Şubat 1988 yılında başlattığı ve hâlen de-
vam etmekte olan deneyi, evrim konusunda yeni bilgilere ulaş-
mamızı sağlamıştır. Kullanılan bakteri Escherichia coli yirmi 
dakikada bir nesil atlayan bir bakteridir, 2014 yılının ortalarına 
gelindiğinde bakteriler altmış bin nesil ilerlemiş ve gözlem ka-
yıtları oluşturulmuş durumdaydı. Evet, evrim laboratuvar düze-
yinde gözlemlenmiştir; bu gerçeği nasıl yadsıyacağız?

Evrimi savunan ateistler ve reddeden inanç sahipleri kendile-
rine şu soruyu sorabilirler ve lütfen sorsunlar: “Evrim nedir?” 
Görülecektir ki bu soruya eğer yanıt verilebiliyorsa bile verilen 
yanıtlar tam anlamı ile tatmin edici değildir. Uzmanlık gerek-
tiren her konuda, en azından temel okumaları yapmadan fikir 
sahibi olmak kabul edilebilir bir tutum mudur? Her iki grubun 
da aslında kendi zanlarına inandıklarını görmeleri gerekir. Ate-
istler siz evrime inanmaya devam edin, inançlı olanlar siz de 
inanmamaya; aynen reddettiğiniz ya da inandığınız Tanrı gibi, 
kavramlarınızın içi bomboş, Hegel’in deyimiyle fazlasıyla yok-
sul. En fazladan üç-beş sanıya, dogmatik zihinlerimizde takla 
attırmak ne zamandan beri düşünmek oluyor? Bana biraz daha 
tahammül etmenizi rica ederek, âcizane, size düşünmeye baş-
lamak için bir yol önermek istiyorum: Ateistler bir ay boyunca 
Evrim Kuramı’nın olmadığını ispatlamak için sistematik bir 
çalışma yapsınlar, inançlılar da olduğunu göstermek için; siste-
matik bir çalışma olsun ama keyfî okumalar değil. Diyalektiğin 
olmadığı yerde düşünce ve akıl bulunmaz, sanılarla dolu bir zi-
hin bulunur. Neden aklınızı işletmiyorsunuz? Sanırım, hepimiz 
1400 yıl önce sorulan bu sorunun muhatabıyız.

Biraz önce kullandığım “âcizane” sözcüğünü yapmacık ola-
rak kullanmadım: Yazıyı yazarken, konu ile ilgili daha derin 
okumalar yapmam gerektiğini; unuttuğum, bilmediğim çok şey 
olduğunu fark ettim. Yazıyı kendime yazdım; çok çalışmam 
gerek. Beş yıllık Beagle serüveni sırasında yaptığı gözlemleri 
beş cilt kitap olarak yayımlayan, yalnızca mercan kayalıkları 
konulu bir makale üzerinde yirmi ay çalışan Darwin ile nokta-
layalım: “Çalışmayı ve gözlem yapmayı bırakırsam ölürüm."

Evrim Kuramı’na, karşı çıkanlar onun yalnızca bir 
kuram olduğunu, olgusallık taşımadığını ileri sürer-
ler. Evrim olgusunun yadsınamaz bir gerçeklik olma-
sını daha sonra ele almak üzere şimdilik bırakarak, 
kuramların alaycı bir dudak bükme ile geçiştirildiği-
ne sıkça tanık olunduğuna işaret etmek gerek. Aslın-
da bu tutum, doğal bilincin zorunlu bir tutumudur: 
Doğal bilinç, yalnızca duyu algılarına çarpan verileri, 
bilgiye dönüştürmek sûreti ile var olur: “Bu bardak 
vardır, çünkü ona dokunuyor ve onu görüyorum.” 
Oysa kuramlar yani teoriler soyuttur, anlaşılabilme-
leri daha gelişmiş bir bilinç gerektirir.

Bir kuramın “yalnızca” bir kuram olması, sanıldığının aksine, 
“öyle de olmayabileceği” yönünde bir gösterge değildir. Bir ku-
ramın, kuram niteliği kazanabilmesi “alt tarafı bir düşünce” ba-
sitliği ile geçiştirilemeyecek bir çabanın ürünüdür. Örneğin Ku-
antum Elektrodinamiği (KED) kuramı, elektronların birbirleri ile 
nasıl etkileşimde bulunduğunun merak edilmesinden hareketle, 
elektromanyetik alan içindeki her şeyin nasıl birlikte işlerlik ka-
zandığını açıklayan birleştirici bir kuramdır. Bu kuramın bu güne 
kadar yürütülmüş en kapsamlı ve hatasız bilimsel kuram olduğu 
belirtilir. Deney ve teorinin on milyarda bir ölçeğinde uyum gös-
terdiği bu çalışmanın başka bir örneği yoktur. Peki, bu ne demek 
oluyor? Bilim ile ilgisi olmayan vatandaş için bu ne demektir? 
Bu, Londra ile New York arası mesafenin, her denemede, bir saç 
teli ile belirtilebileceğimiz bir hassasiyet ile ölçülmüş olması de-
mektir. 

Eskiden, bir kuramın ispatlanmadığı zaman, yasa olamayacağı 
düşünülürdü. Oysa kuramlar deneylerle ve gözlemlerle doğru-
lanmış olay ve olguların açıklamalarıdır: “Nasıl”ın. Kanunlar, 
yasalar ise “Ne” sorusunun yanıtıdırlar ve aralarında hiyerarşik 
bir ilişki yoktur. Örneğin Newton’un “Kütle Çekim Kuramı” bir 
kuramdır, kütle çekiminin henüz ispatlanamadığına ilişkin bir 
gösterge değildir. Bunun yanısıra, örneğin kara deliklerin varlı-
ğı ispatlanmadan önce de, kara delikler üzerinde, ─kara delikler 
oldukları öne sürülerek- çalışmalar yapıldığını hatırlamak gerek.
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Astroloji ve Astronomi ayrımı ve Astrolojinin bir bilim 
olup olmadığı konusu son yıllarda sıkça gündeme gel-
mekte ve tartışılmaktadır. Erş’in yazısı, konunun gün-
cel ve tartışmalı durumunu ele almaktan çok; Yazarın, 
Astrolojiyi, olduğunu veya olması gerektiğini düşün-
düğü yere konumlandırma çabası olarak görülüyor. 
Astroloji ve bağlantılı olarak Simya, mistik zeminleri 
ile vurgulanarak Vahdet-i Vücûd kavramı içinde özel 
bir yerlere oturtuluyor.

Astroloji ve Simya, içte var olanı ortaya çıkarma, değersizden 
değerliye dönüşümü sağlama ve katılaşmışlıktan incelmeye 
hermetik bir iç deneyim olarak ele alındığında çeşitli aktarım 
sorunları içerdiğinden, bir disiplin veya “loji” olarak değil öznel 
bir çalışma alanı olarak ele alınabilir.

Hermetik ve mistik bir iç deneyimin yazılı ve sözel aktarımının 
sınırlı ve sorunlu olması öncelikle dil ile ilgili olmalıdır. Bilin-
meyenlerle dolu zihinsel bir deneyim, bildik kelime ve kavram-
larla aktarıldığında olduğu gibiliğinden sapar. Bu deneyimi tam 
olarak ifade edebilmek basit bir dil sorunu olmakla da kalmaz. 
Deneyimin aktarıldığı kişilerin de eş veya benzer deneyimlerini 
gerektirir. Aradaki kopukluklar, şekil, sembol ve ikonlarla bir 
tür üst dil inşa çabası ile aşılmaya çalışılır. Ancak zaman içinde 
olduğu gibiliğinden sapan aktarımlar, bu deneyimlerin ortak an-
layışlar ve aktarılabilir bilgi birikimlerini gerektiren disiplinler 
olarak ele alınmasını zorlaştırır.

Öznel zihinsel deneyimleri ve iç yolculukları içeren hermetik 
bir literatür bu yönü ile açık bir kullanıma uygun olmayabilir. 
Bu kütüphaneden alınan bir Astroloji ve Simya kitabını oku-
yarak Astrolog veya Simyager olunmaz. Kişinin, başkalarının 
doğruları yerine kendi yanlışlıkları ile kavrulması ve yolunu 
bulması esastır. Zira başkasının doğruları ile kopyalar, müsved-
deler oluşur. İçimizde var olanı ancak kendimiz ortaya çıkarta-
bilir ve kendi kurşunumuzu ancak kendi ateşimizle eritebiliriz. 
Hermetik miras belki de küllerden ibarettir. 

Bu yönü ile ne Astroloji, ne Simya bir bilim değil öznel bir 
çalışma alanı olarak ele alınabilir. Bilim ise deneyimleri şahsi 
olmayan, kültürlere dayanmayan, teste açık, ölçülebilir ve akta-
rılabilir bilgi birikimleri ile oluşur. 

Hal böyle iken, yani her iki alanın mecrası farklı iken, Astroloji 
karşıtlığında bilimi kıyasıya eleştiren Yazar, modern bilimin çıl-
dırdığını iddia ediyor. Yazıdaki alıntı ile;

“Önemli olan şudur; tüm olup bitenlerin ardında doğa yani 
varoluşların bütünlüğü dirimlidir. Yani hiçbir şeyin nedeni ken-
dinde değildir ve her şey bir nedenin ‘asıl nedenin’ uzantısıdır. 
Modern bilim burada çıldırır. Zira modernizm kendini tikel ak-
lın egemenliğine bağlamak istediğinden ister istemez zaten çıl-
dırmaya meyillidir. Bugün adına “bilim” denilen pozitif bilimler 
için akıl ölçülebilirliktir.”

Modernizm, bilim ve bilimsel düşünceyi ayrı ele almamız ge-
rekmiyor mu? Bilim çıldıracak bir kurum veya disiplin değil. 
Binlerce yıllık bir canlılık ve insanlaşma hikâyesi ile donanmış 
beynimizin, doğayı ve kendimizi dogmaların ve inançların öte-
sinde akıl yolu ile tanıma ve anlama yollarından biri. Bilim bize 
uzaydan veya başka bir Dünyadan da gelmiş değil. Beynimiz bu 
yolu binlerce yıllık tarihsel evrimi içerisinde sayısız deneyim, 
sebep sonuç ilişkileri, gözlem ve anlayışları ile geliştirmiş ve 
akıl yolunu açmıştır.

Bilimin kendi kriterleri açısından değil pozitivizm üzerinden 
eleştirilmesinin de sorunlu olduğunu düşünüyorum. Pozitivizm, 
bugünkü anlayışla bilimin kendisi değil, bir akım. Bu akım bu-
gün çeşitli bilim ve felsefe çevreleri tarafından da eleştiriliyor. 
Eleştirilmesi de çok doğaldır. Bu akımın yarattığı sorunları gör-
mezlikten gelemeyiz. Ancak, genel bir söylemle 200 yıla yakın 
bir süre önce ortaya çıkmış bir akımı bugünün şartları içinde 
eleştirmek kolaydır. Daha geniş bir açı ile bakıp, bu eleştirilerin 
yanında, bugün bile hala bir sorun olarak karşımızda duran geri-
cilik, akıldışılık ve bağnazlık karşısına, yüzyıllar öncesinden ölçü 
ve aklı ön plana çıkartan pozitivizmi, cesaretli bir çıkış olarak da 
niteleyebiliriz. Hatta pozitivizmi akıl planında varoluşçu bir sıç-
rama olarak bile ele almamız mümkündür. Elbette bu sıçramanın 
“izm”e dönüşmesinin yaratığı sorunları göz ardı etmeyerek.

Bu, tamamen konunun nasıl ele alındığı ve neresinden bakıldığı 
ile ilgili bir meseledir. Pozitivizmi tarihsel çevresinden ve koşul-
larından yalıtarak ortaya çıkışına zemin hazırlayan nedenleri gör-
mezlikten gelemeyeceğimiz gibi, Astroloji ve Simyayı da tarihsel 
gelişimleri ve koşullarını göz ardı ederek ele alamayız. Erş’in ya-
zısında Astroloji kendini oluşturan koşullarından ayrıştırılarak ele 
alınmış ve Vahdet-i Vücûd temelinde kurgusal bir düzeye yükselti-
lerek, yüceltilmiş bir “loji” olarak ortaya konmuştur.

Oysa yüzyıllardır ne Astroloji, ne Kozmoloji, ne de Simya, 
Erş’in yazısında ele aldığı düzeyde değildir. Ortalıkta ne böy-
le hermetik bir gelenekten gelen astrolog, ne de simyacı vardır. 
Varsa da yazıda belirtilen derinlikte, içte var olanı ortaya çıkaran 
astrologlar, değersizden değerliye dönüşümü sağlayan simyacı-
lar bu sıfatlarını çoktan düşürmüşler, bir yerlerde esnaf, çömlek-
çi, terzi, demirci veya hiçbir şey olarak yaşıyorlar, usta, hoca, 
bilge, ermiş gibi kendilerinin değil çevrelerinin onlara duyduğu 
hürmet ve saygı ifadeleri ile anılıyorlardı. Bu durum Erş’in ör-
nek olarak verdiği Filozof, Brahman, Adam Kadmon ve İnsan-ı 
Kâmil gibi ustalar için de geçerlidir. Onlar da kendilerini astro-
log veya simyacı olarak anmıyorlardı. 

Astroloji tarihsel gelişimi içerisinde bakıldığında bir iktidar 
kurumudur. Astrologlar kâhinleşmiştir. Simya maddevileşmiş, 

semboller Hıristiyan öğelerle örtüştürülmüştür. Hermetik ge-
leneğin aksine yazıtları, kuralları ve töreleri olan Din ise ruh-
banlaşarak yüzyıllardır iktidarların güç ve suç ortağı kurumlara 
dönüşmüş ve kitleleri ezmiştir. 

Aklı ön plana çıkartan bilimin ortaya çıkmasında bu iklimin rolü 
yok mudur? Bu iklimin konumuzla ilgili olan bölümü olan Ast-
rolojinin tarihine kısa bir bakış faydalı olabilir.

Göklerin Bilgisine Kısa Bir Bakış
Astronominin öncül bir bilim olduğu söylenebilir. Mezopotam-
ya topraklarından başlayarak İndus vadisi, Nil ve Mısır toprak-
ları ve erken Güney Amerika toplumlarının tarımı başlatmala-
rında ve geliştirmelerinde gökyüzü bilgisi başat bir yere sahiptir. 
Güneş, Ay, gezegen ve yıldızların tekrarlayan döngülerinden 
yola çıkarak, ölçme, oran, zaman ve takvim kavramlarını ge-
liştiren bu toplumların bilgileri ilk bilimsel envanterimizi oluş-
turur. Mevsimler gibi önemli döngüler ve yağmur, sel, kuraklık 
zamanları gibi dönemler, gözlem, hesaplama ve ölçme metodu 
ile tahmin edilerek, ekim-hasat gibi tarımın önemli evreleri hak-
kında bilgi sahibi olunmuştur.

İnsanlar bu bilgiler sayesinde ilerleyerek kültürel ve sosyolojik 
gelişimlerini devrimsel olarak değiştirecek yerleşik düzenlere 
geçmişlerdir. Thales, Heraklitos, Anaksagoras, Anaksimandros, 
Anaksimenes gibi Anadolu doğacıları; Gökyüzünün doğası, 
Aristoteles, Pythagoras gibi Yunan filozofları ise konunun felse-
fesi ve kozmolojisi ile ilgilenmişlerdir. 

Astroloji, Güç ve İktidar
Bu dönemlerde Astronomi ve Astroloji diye bir ayırım yoktur. 
Göklerin bilgisini elde etmeye başlayan ilk astrologlar genelde 
ölçme ve gözlemi esas alan ve Matematik Geometri gibi temel 
bilimlerle donanmaya başlayan kısıtlı bir kesimdir. Bu bilgiye 
sahip olanların, iktidarların ve her türden politik gücün kadro-
sunda yer alacağı çok açıktır. Zira göklerin bilgisi, ekimden ha-
sata, selden kuraklığa, tarım gibi en önemli bir girdinin olmaz-
sa olmaz bilgisinin başat kaynağı olduğu gibi, savaş, savunma, 
mimari, kent ve yerleşke planlaması gibi konularda da stratejik 
bilgidir.

Astrologların Fırsatçılığı ve Kâhinlik
Böylesine ayrıcalıklı bilgilere sahip olan ve iktidarların sağ 
kolu durumunda olan astrologlar matematik ve geometrinin ni-
metlerinden faydalanıp döngüsel tekrarlardan öğrendikleri gök 
bilgisinin zamanla ötesine geçme teşebbüslerine başlamışlardır. 
Burada izlenen mantık basittir. Mademki gök olayları, devinim-
ler-döngüler, yağmurlar, seller, kuraklıklar önceden tahmin edi-
lebilmekte ve bilinmektedir, insanın geleceğinin de benzer yön-
temlerle bilinebileceği fikri, iktidarlar, krallar ve soylulara çok 
parlak gelmiş ve çevrelerinde kâhinler oluşmaya başlamıştır. 
Doğayı, ölçme ve deneyleme yolu ile açık ve anlaşılabilir kılma 
çabası yerine gaipten haber veren gizemci kılığına girmek çoğu 
astroloğun işine gelmiştir. İktidar sahiplerinin hırsları, astrolog-

“Astroloji Ve Vahdet-i Vücûd” 
Yazısı Üzerine Bir Eleştiri*

Hüseyin Topuz

Anselm Kiefer
The Renowned Orders of the Night
(Die berühmten Orden der Nacht), 1997
Guggenheim Museum-Bilbao
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ların fırsatçılıkları ve bu işten anlamayanların cehaletleri astro-
logları kâhinlere dönüştürmüştür. Hâkim sistemin, otoritenin ve 
iktidarların çıkarlarına ve aynı paralelde kurumlaşmış dinî anla-
yışlara ters düşmeyen, fırsatçı ve dalkavuk bir astroloji çevresi, 
kâhin ve rahip adı altında sınıflaşmış ve ruhbanlaşmıştır. 

1600’lü yıllara kadar Avrupa’da resmî gökyüzü bilgisi, kilise 
doktrini ile çelişmeyen prensipler üzerine kurulmuştur. Gökler 
hakkında söz söyleme yetkisi bu işbirlikçi ruhban sınıfına veri-
lirken, aksini savunan gökbilimciler kendilerini engizisyonun iş-
kence odalarında bulmuşlar, meydanlarda diri diri yakılmışlardır.

Kopernik devrimi ile birlikte siyasal otorite ve dinin baskısın-
dan kurtulup bağımsızlaşmaya başlayan gök bilimleri daha çok 
ölçüm, matematik, somut gözlem ve deneyimin yapılabildiği ve 
sonuçların çıkarılabildiği bilimlerin takısı olan “nomi” ekini ala-
rak “Astronomi” adı ile astroloji den ayrılmaya başlamıştır. Bu 
anlayış günümüze kadar devam etmiş, sağlanan ilerlemeler ve 
bilgilerin derinleşmesi ile Astronomi, Astrofizik, Kozmoloji ve 
Astrobiyoloji gibi çeşitli uzmanlık dalları ile sürdürülmektedir.

Günümüz Astrolojisi Erş’in bahsettiği düzeyin çok uzağındadır. 
Eski yetki ve otoritesi kalmasa da insan yaşamı ve geleceğine 
ilişkin tahmin ve yorumlar nedeniyle magazin düzeyinde popü-
ler bir ilgi alanı olmaya devam etmekte, ancak bilim çevreleri 
tarafından eleştirilmekte ve pek de ciddiye alınmamaktadır. Bu 
çevrelere göre Astroloji bir “Pseudoscience”, “sözdebilim”dir. 
En azından bugün uygulandığı şekli ile.

Bilim Taparlık
Erş bu ifadesi ile  pozitivist bilim anlayışını eleştirmektedir. Bir 
tutum veya duruş olarak “Bilim taparlık” eleştirisi farklı, bilim 
eleştirisi farklı olmalıdır. Erş’in yazısında bu ayrımın net olma-
dığını düşünüyorum.

Konu “Tapınma” ise bu kavramın önüne hangi kelimeyi getirir-
seniz getirin, eleştiriye konu olacak olan ön kelime değil yine 
tapınmanın kendisi olur. Ateş tapar, para tapar, lider tapar, pey-
gamber tapar, ülke tapar, felsefe tapar, sanat tapar, din tapar... 
gibi kavramlarda, “ ...tapar” kelimesinin önündeki her kavram 
aslında taparlıktan bağımsız ve ayrıdır. Güneş’in güneş taparla, 
ateşin ateş taparla bir ilgisi olmadığı gibi, bilimin de bilim tapar-
la bir ilgisi yoktur.  

Tapınma mutlak bir gücün önündeki tutumu ifade eder. Bir gü-
cün veya iradenin mutlaklığı önünde tartışmaya kapalı ve sorgu-
lanamaz bir itaatin ifadesidir.

Erş’in kullandığı “Bilim tapar” ifadesi ile kastedilen, herhâlde 
bilimin mutlak ve tartışılmaz olduğu savındaki bir tutum olma-
lıdır. Burada net olmayan husus, bilim taparlık gibi bir tutumdan 
çok ölçü ve test gibi bilimsel metotların eleştiriye söz konusu 
edilmesidir. Öyle ise bu ifade ile bir tutum değil bilimin kendisi 
eleştirilmektedir.

Bilim taparlığa ilk ve en kökten karşıt olan disiplin, bilimin ta 
kendisi veya işleyiş tarzıdır. Bilimin gözlem, ölçme ve deney 
gibi metotları eleştiriye ve teste açık olmayan tapınma tutumu 
ile kökten çelişir. Bilim taparlık bilimin kendi işleyişi açısından 
mümkün değildir.

Bilim, çok kişinin zannettiği gibi mutlak ve tek doğru otoritesi 
olma iddiasında da değildir ve olamaz. Zira bu durum öncelikle 

bilimin kendi iç disiplini ve işleyişi açısından çelişkilidir. Bir 
tamlık ve mutlaklık iddiasında bulunulabilmesi için test edilen 
nesne dışında kalan tüm alanların da test edilmesi ve yanlışlan-
ması gerekir ki bu olanaklı bir durum değildir. Bu yönü ile bi-
lim, iç disiplini ve işleyişi ile kendini sınırlayarak, sınanmışlık, 
açıklanabilirlik ve aktarılabilirlik çerçevesi içinde kalır.

Bilim tapılacak bir güç değil, kültürlere, dinlere, inançlara ve 
ülkelere bağlı olmayan, test edilebilir doğrularla sınırlı bir açık-
lama ve bağımsız bir başvuru dilidir. Bu yolla bilinmeyene iler-
leme ve anlayış kazanma yoludur.

İç disiplini ve metotları ile kendini sınırlayan, “Bugünkü bilgile-
rimize göre”, “Mevcut bilgilere göre” veya “Bilgimiz dâhilinde 
değil” gibi ifadeleri en rahat, en açık ve en net söyleyebilen, 
bildiğinin ötesine metodolojik olarak geçemeyip kendini sınır-
layan disiplin bilimdir.

Bilim sadece doğruları ile değil yanlışları ile de önemlidir. Ken-
dini en çek yanlışlayan, değiştiren ve dönüştüren disiplindir. 
Özellikle Astronomi, Kozmoloji gibi alanlarda mevcut ve yer-
leşik bilgiler artık 30-40 yıl gibi kısa süreler içerisinde bile de-
ğişmekte ve eski anlayışlar terk edilebilmektedir. Bilim bu yolla 
sadece test edilebilen doğrularla değil, yanlışlıkların tespiti ve 
kabulü ile de işleyen bir niteliğe kavuşmuştur.

Yanlışlama; değişim ve dönüşümü kendi içinde esas alan başka 
bir disiplin yok. Oysa inancın esas olduğu, mutlak bir otorite 
ve iradeye itaat şeklinde işleyen din ve inanışlarda kısıtlılık ve 
eksiklik kabul edilmez, mutlak bir tamlık ve bütünlük iddiası 
vardır.

Bilimin dili ve kavramları, doğanın işleyişi ile ilgili ipuçları 
veren matematik ve formüllerle saptanmış yasalarla oluşur. Bu 
yasalar, önünde tapınılan, kutsanılan ve sorgulanamayan bir 
gücü değil, hareket noktalarını ifade eden tanımlar olarak bilim-
sel açıklama ve tezleri temellendirmek için kullanılır.

Bilimin hareket ve yetki alanı gözlem, deneyim, sınanmışlık ve 
ölçümlerle sınırlıdır. Bilim insanı sınırlı da olsa bilimsel alanda 
kalmak ve bilim dili kullanmak zorundadır. Bir ortopedist çı-
kıkçı jargonuyla konuşamaz. Doktor şifacı gelenekleri ile teşhis 
ve tedavi yapamaz. Fizikçi, kimyacı ve matematikçi formüller-
le konuşur. Astronomun Astrolog gibi serbest, rahat, ispatsız ve 
geniş bir alanı yoktur. Gözler ve ölçer. Ölçmek zorundadır. 

Bilim, kültürler gelenekler ve ülkeler üstüdür. Bangladeş’e veya 
İsviçre’ye özgü yerel gelenekler ve inançlar olabilir ama Bang-
ladeş matematiği veya İsviçre kimyası gibi bir bilim dalı ve an-
layışı yoktur.

İnsanın aklını kullanma biçimlerinden biri olan bilimi, bağım-
sız  bir başvuru yolu olarak, ne olduğundan fazlasını abartarak 
kutsama, ne de tam ve bütün olmadığı savıyla küçümseme hak-
kımız vardır. 

Bilim Bir Selamet Bulma Yolu Değildir. 
Bu yolu öneren veya vaad eden disiplinler, akımlar ve dinlerin 
test ve ispat yükümlülüğü olmadığından hareket alanları kendini 
mevcut bilgilerle sınırlayan bilime göre çok daha geniştir. Mut-
lak ve tam olduğu düşünülen bir irade başattır. İbadetler, ritüel-
ler, ahlâk, ölüm ve ötesi gibi konular genel olarak eleştiriye ve 
sorgulamaya kapalıdır. Teste kapalı bu alanlar din ve inanç ta-

rihi, kuralları ve literatürü kapsamında ele alınır. Tartışmaya ve 
eleştiriye kapalı dogmalaşmış bir alanda bilimin çürütebileceği 
ve yanlışlayabileceği bir durum söz konusu değildir.

Bilim, işleyiş şekli itibarı ile iyi veya kötü, güzel veya çirkin, 
ödül veya ceza, azap veya selamet gibi alanların dışındadır. Bu 
alanlara müdahale edebilen bir otorite de değildir. 

Burada karıştırılan konu şudur. Bilimsel olmayan, kendi mecrasın-
da kaldığı, bilimden icazet beklemediği ve bilimsellik iddiasında 
bulunmadığı sürece sorun yoktur. Bir rüya yorumu veya bir kahve 
falı matematik bir ifade ile ne doğrulanabilir, ne de yanlışlanabilir. 
Bilim, kahve falının bilimsel verilerle değerlendirilemeyeceğini 
söyler ve bu alanın dışında kalır. Ancak, kahve falının bilimsel 
olmaması kahvenizi zevkle içip, falınızı ilgi ile dinlemenize karşıt 
bir durum da oluşturmaz. Her şeyin bilimsel alanın içine girmesi 
ve onanması gerekmemektedir. Uzman bir laboratuvar, bir resmin 
boya ve renk analizini yapabilir ama resmin güzel olup olmadığı-
nı söyleyemez veya böyle bir yetkinliği yoktur.

Bilim her konuda icazet verebilen bir otorite de değildir. Din ve 
inançlar veya Astroloji gibi tartışmalı alanların bilimsel olma-
dığı veya bilimsel dille açıklanamadığı savları karşısında yapay 
bir bilim karşıtlığı yaratmak aslında bilimden bir icazet bekle-
mekten başka bir şey değildir.

Bilim bir inanç ve sezgi yolu değildir. Dinler ve inançlar tar-
tışmasız bir irade ve bütünle sorgulanamaz bir ilişki kurarken, 
bilim, ölçerek, deneyleyerek ve açıklayarak ilerler. 

Ölçme Korkusu
Erş’in yazısından alıntı ile “Bugün adına bilim denilen pozitif 
bilimleri için akıl, ölçülebilirliktir. Ancak teorilerinin nerdeyse 
hiçbiri ölçülebilir olandan gelmez. Bing Bang teorisi ölçülebilir 
midir?

Bu bir teoridir, varsayımdır. Ama Tanrısal bir buyruk gibi kabul 
görmesi istenir. Hâlbuki bu sav kâinatın bir Tanrı tarafından 
yani tümel bir akıl tarafından yaratılmış olmasından daha tu-
tarlı da değildir.”

Bilimsel teorilerin ölçülebilir olandan gelmediği doğru değil-
dir. Teoriler doğrulanabilme veya yanlışlanabilme olanağı olan 
kurgularla oluşur. Her iki halde de matematik veriler, gözlemsel 
bulgular ve test edilebilme esastır. Bu esaslar dâhilinde kurgusu-
nun doğruluğu saptanan teoriler yerleşip daha geniş paradigma-
lara dönüşürken, yanlışlanan teoriler yanlışlandığı gün çökerler.

Konuyu Big Bang özelinde ele alırsak, kuramın, basitçe genişle-
diği saptanan evrenin geçmişte daha sıcak, daha yoğun ve daha 
küçük olduğu esasına dayandığını görürüz. Genişlemenin hızı 
esas alınarak matematiksel yöntemle geri gidildiğine bir başlan-
gıç noktasına varılır. Tüm evrenin, başlangıç olarak kabul edilen 
bu noktadaki bir patlama (ortaya çıkma) sonucu başladığı kabul 
edilir. Uzay ve zamanın birbirinden ayrılamayacağı düşünüldü-
ğünden, zamanın da başlangıcı bu noktadır.

Her bilimsel kuram gibi başlangıcından itibaren teorik ve ma-
tematik sorunlarla karşılaşan Big Bang kuramı, evrenin işleyişi 
ve Evrendoğum konularındaki tüm soruların tam ve mutlak bir 
cevabı olmasa da çeşitli değişiklik ve ilavelerle günümüze kadar 
gelmiş ve geçerliliğini korumaktadır. Ancak nokta da konulmuş 
değildir. Big Bang kuramı üzerinde yüz yıla yakın süredir yapı-

lan gözlem ve testler gelişen teknolojinin imkânları ile daha da 
derinleşerek devam etmektedir.

Bu kuramın “Elimizdeki en iyisi...” olması onun mutlak bir doğ-
ru olduğu iddiasını taşımaz. Tek bir veri bile kuramı tamamen 
çökertebilir. Kaldı ki Big Bang çeşitli Kozmoloji kuramlarından 
biri olup karşıt teorilerin (Steady State teorisi gibi) yanlışlanma-
sı ile ön plana çıkmıştır.

Big Bang’in “Tanrısal bir buyruk gibi kabul görmesi istendiği” 
iddiası da yanlıştır. Bilim çevrelerinde dahi bu kuramı tartışmalı 
bulan ve nokta koymayan çok sayıda bilim adamı vardır. Para-
lel Evrenler, Membran Evrenler, Çoklu Evrenler gibi Big Bang 
kuramı dışında karşıt veya alternatif fikirler de ortaya çıkmış 
ve çıkmaktadır. Ancak bu fikirlerin yukarda değinildiği üzere 
doğrulanabilme ve yanlışlanabilme olanağı olmadığı için teori 
değeri henüz yoktur.

Bilimsel kuramlar mutlak doğruyu tanımlayan tabular ve buy-
ruklar değil, bilinmeyeni anlamak için uzun, meşakkatli ve zor-
luklar içeren ve doğanın işleyişi ile tutarlı olmak zorunda olan 
teşebbüslerdir.

İnanç yolu ile dayatılan kozmoloji modellerinin hemen hepsinin 
yanlışlığı bilimsel yöntem ve tutum sayesinde ortaya çıkmıştır. 

Dinler, inanca dayanan akımlar ve tarikatlarla haşır neşir olan-
ların çoğu anlaşılmaz bir nedenle “bilinmezin” açılabilir hale 
gelmesinden ve ölçülebilir olmasından ürkmektedir. Üzerinde 
matematik yapılabilen, ölçülebilen, deneyimlenen, hesaplana-
bilen, yani bilimin konusu olup açıklanabilen her şeyi, nesne, 
madde, materyal deyip küçümsemek ve ölçüyü “rasyonalite” 
kavramı ile sınırlamak âdet haline gelmiştir. Her şeyin bütünlü-
ğünü, birliğini ve dirimli ilişkisini anlama iddiasında olanların, 
bu ayrımcılığı ve küçümseyici tavrı pek anlaşılır gibi değil. 

Maddenin tek bir atomdan akıl almaz sayıda zenginlik ve çe-
şitliliğe  giden evrimsel yolcuğunu ve moleküler yapılanmanın 
olağanüstülüğünü anlayamıyor ve maddeyi bir ilişki ustası ola-
rak göremiyoruz, madde çoğumuz için katı, cansız ve küçümse-
nen bir materyal sadece. Değerli olansa, incelme ve seyrelme. 
Aldığımız eğitim ve öğretilerin sınırladığı duyularımızın ve kı-
sıtlanmış zihnimizin ötelerine geçip, kalın ve katının, ince ve 
seyrekle dönüşümlü aynılığının simyacısı olamıyoruz.

Sürekli oluş halinde olmakta olandan sabit ve oranlı gerçeklikler 
çıkarmak bir sorunsal olabilir. Ancak burada önemli olan ölçü 
ve oran değil, ölçü ve oran karşısında zihnin eriştiği kalitedir. 
Ölçüden yola çıkmak değil, doğadaki ölçü, denge ve çoklu uyu-
mu keşfederek ipuçları elde etmek ve zihnimizi sıkışıp kaldığı 
kalıplarından kurtarıp genişletmektir. 

Ölçü ve ölçme, gerçeklikleri sabitlemek için değil, bir yöntem 
ve araç olarak önemli. Tarih boyu, tek bir ölçünün keşfinin dev-
rimsel değişimlere yol açtığı sayısız örnek vardır.

Edwin Hubble’ın bir bulutsu zannedilen Andromeda Galaksisi-
nin uzaklığını ölçmesi ile binlerce yıllık uzay bilgimiz ve inan-
cımız kökten değişmiş ve Evren’in kendisi olduğunu zannettiği-
miz Samanyolu’nun milyarlarca galaksiden biri olduğu gerçeği 
ortaya çıkmıştır. Basit bir ölçü ile bilindiği düşünülen Evren’in 
boyutları birdenbire milyarlarca misli büyümüştür.

Cetvelle ölçtüğümüzün ölçüsü değil, ölçüden çıkanın anlamı ve 
bizde yarattığı dönüşümdür zihnimizi keskinleştiren. Önemli 
olan, Andromeda Galaksisi ile aramızdaki mesafenin şu veya bu 
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kadar ışık yılı olması değil, mesafenin ölçülmesi ile milyarlar-
ca galaksi içinden bir tanesindeki milyarlarca yıldızdan birinin 
etrafında dönüp duran küçücük bir gezegende yaşadığımızın an-
laşılmasının zihnimize kazandırdığı boyut, kalite ve devrimsel 
dönüşümdür.

Bugün bilim sanıldığından çok fazla “bilinmeyen”in ve “görül-
meyen”in içine girmekte ve aklımızın sınırlarını genişletmekte. 
Bilimin nesnesi artık sadece elle tutulan, gözle görülen madde 
değil. Parçacık fiziğinden kuantuma, hiçlikten kozmolojiye ka-
dar mikro ve makro bir Evren mercek altındadır.

Kuantum küçüklüklerinden Kozmolojik büyüklüklere bilimde 
ölçü ve ölçmenin önemi yadsınamaz. Bilinen Evren’in ilk dö-
nemlerinden daha eski bir ışık kaynağının saptanması kozmoloji 
anlayışımızı kökünden değiştirebilir. Bir beyin cerrahının mik-
ron küçüklüğündeki bir neşter darbesi bir hayat kurtarabilir veya 
tamiri imkânsız hasarlara yol açabilir.

Ölçü, fiziksel ve mekanik karşılığının ötesinde genişleyen ve 
anlamlanabilen bir kavram olarak da ele alınabilir. Dilimizde 
yerleşik ve yaygın olarak kullanılan “Ölçülü Olmak” deyimi 
kendini sınırlama, bilmediğini konuşmama ve had bilme ifade-
sidir. Ölçüsüzlük ise aslında büyük bir ölçüden konuşma ve her 
şeyi ölçtüm iddiasıdır. Ölçü aynı zamanda bir ahenk ve uyum-
luluk ifadesidir. Ölçüsüz bir dil, ölçüsüz bir müzik var mıdır?

Bilim ölçü sayesinde haddini bilen, sınırlarını aşmayan, bilince 
ve keşfedince genişleyen bir kurumdur. Bilinmeyenin açıkla-
nabilir hale gelmesi bilinmeyen üzerinden tezgâh kuranlara her 
zaman ürkütücü gelmiştir.

Bilim Eleştirisi
Bilim tabusal bir alan değil. Her şey gibi bilim de sorgulanabi-
lir. Bilimin matematik dilini ve yöntemini eleştirmek ve onun 
yerine ne konulacağı konusu zevkli bir tartışma olabilir. Ancak 
böyle tartışma bu eleştirinin hem sınırını aşar hem de konusu 
değildir. Burada tartışılması gereken bilimin dili ve yöntemi 
yerine, bilimin, güç, otorite ve iktidarlar eliyle kullanılabilirli-
ğidir. Zira binlerce yıl dinleri ve konumuz olan astrologları ve 
göklerin bilgisini kendi çıkarlarının ve düzenlerinin bir parçası 
haline getiren egemen ve otorite, bilimi de pekâlâ istediği gibi 
kullanabilir ve yönlendirebilir. Halen de yönlendirmekte ve kul-
lanmakta olduğu da söylenebilir.

Bu anlayış ve işbirliği ile bilim adına veya bilim ismi altında 
çalışan kurumlar, üniversiteler, kürsüler ve bilim adamları her 
zaman eleştirilebilir ve eleştirilmelidir. 

Ama bunun bir bilim eleştirisi değil, bir tutum veya bir politika 
eleştirisi olduğu da unutulmamalıdır. Döneminin dinsel bağnaz 
anlayışı tarafından yargılanan ve yakılarak katledilen Gökbilim-
ci Giordano Bruno’nun bu konudaki eleştirisi çok nettir.

“Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu 
açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasında-
ki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bun-
dan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları 
olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun 
öfkesine hedef olarak yaşadım.”

Bilimin bir inanç ve sezgi yolu olmadığı açık olmasına rağmen 
bunun eksikliğini dile getiren çevreler de az değildir. 

Sezgi, sonuç çıkartılabilecek bir alan olarak görüldüğünde bizi 
yanıltabilir. Verimli bir kuşkuculuğu, üretken bir diyalektik ala-
nı, keşiflerle dolu hayalleri doğuran sezgi, eveti, hayırı ve nokta-
sı olmayan bir genişliğe açıklık hali demek olmalıdır. Bu zengin 
ve doğurgan anaç alanı formülleştirme ve kurumsallaştırma ça-
bası sezgiyi bir “..loji” ve  “…izm” haline getirip idealleştirmek-
ten öteye gitmez. Sezginin noktasız ve engin alanında kalmak 
çok daha erdemli olmalıdır. 

İncelenen konunun bütünden ayrık ve yalıtılmış olarak ele alın-
ması bir bilim sorunsalı olabilir. Bilindiği düşünülen parçanın, 
bilinmeyen bütünle ilişkisi bir sorunsal olmakla beraber, bilimin 
geliştirici ve bilinmeyene genişleyici yönü olarak da görülebilir. 
Bu konu disiplinler arası iletişim ve bağlantılarla halledilmeye 
çalışılmakta ise de kopuklukların olduğu açıktır. Ancak, uzman-
lık alanlarının derinleşmesiyle bir konuyu parçalar halinde ele 
almak ve bütünden kopmak nasıl bir sorunsa, eksik veya yanlış 
ve dogmatik bilgilerle bütünlük iddiasında bulunmak çok daha 
sakıncalıdır.

Parçalanmış ve bütünden kopuk olduğumuzu anlamak ve dışı-
mız zannettiğimiz bilinmeyene ilerlemek, korku ve dogmalara 
bürünmüş yarım yamalak bir mutlaklık iddiasından daha anlam-
lı ve erdemli bir bütünleme idraki değil midir? 

Astroloji ve Vahdet-i Vücûd
Erş’in Astrolojiyi ontik (varoluşsal) bir alana taşımasını ve Vah-
det-i Vücûd kavramı içinde özel bir yere konumlandırmasını 
tartışmak haddimi aşmak olur. Bu konuda bir itiraz veya bir 
kabul hali olmadan, tarafsız bir seyir içinde aldığım notları ve 
karalamaları paylaşmak isterim.

Erş’in bahsettiği düzeydeki bir Astroloji anlayışı kısıtlı kişi ve 
çevrelere özgün bir konumlandırma olmalıdır. Kendimce bu 
konumlandırmayı mistik bir alan olarak anlamlandırabilmekle 
beraber, konunun, tarihsel gelişimi ve ilişkilerinden yalıtılarak 
ele alındığını ve kurgusal bir zemine kaydığını düşünüyorum.

Kendi mecrasındaki bu alan, bu alanla direk bir ilgisi ve mü-
dahalesi olmayan bilim ile akıl temelinde karşıtlaştırılınca ister 
istemez bir sorun yumağı ile karşılaşıyoruz.

Yazıdan alıntı ile “Akli paradigmalarının merkezine alan bilim-
ler ise bu aklı ( Külli aklı..)  reddederek belirsizliğe ve tesadüf-
lere yönelirler”

Bilimin külli aklı reddettiği, belirsizliğe ve tesadüflere yöneldiği 
iddiası bilimsel olarak bile yanlıştır. Bilim yanlışlayabildiğini 
reddedebilir ancak. Külli aklı bilimsel olarak doğrulama veya 
yanlışlama olanağı yoktur. Yanlışlama olanağı yok ise burada 
bir ret hali değil bilimsel alanın dışında bırakma sorunu vardır. 

Bilimin iç disiplini ve yöntemi gereği bilimsel alan dışında ka-
lan konuların alşimik, mistik, ezoterik, gnostik vs. gibi test ve is-
pat sorunu olmayan ve hareket alanı bilime göre çok daha geniş 
öznel alanlarda ele alınması ise bilimin müdahale edebileceği ve 
otoritesinin olduğu bir alan değildir.

Bilimin “Belirsizlik ve tesadüflere yöneldiği…” iddiasına da ka-

tılamıyorum. Belirsizlik, tesadüfler, kaos gibi konular bilimin 
yöneldiği kutuplar değil, hem matematik hem de kuantum düze-
yinde çalışılan başlıklardır sadece.

Astrolojinin Vahdet-i Vücûd kavramı içinde özel bir yere ko-
numlandırılması benim için bir soru işareti.

Kendi başına başka bir nedene bağlı olmadan var olabilen ve 
nedeni kendi olan tanrısal bir töz ile nedeni kendinde olma-
yan uzantıları arasına sadece Astrolojiyi değil hemen her şeyi 
alabiliriz. Hatta hiçbir şeyi dışta tutamayız. Öyle ise aynı yazı, 
pekâlâ Biyoloji ve Kimya veya Kuantum Fiziği gibi çoğu bilim 
ve uğraşı için de yazılabilir ve ‘Biyoloji ve Vahdet-i Vücûd’ gibi 
de bir başlık atabiliriz. İçte var olanı ortaya çıkaran kuantum 
fizikçilerinin, biyologların veya kimyacıların astrologlardan, 
tohumu fidana, fidanı meyveye dönüştüren bahçıvanların sim-
yacılardan farkı nedir? Elbette işin materyal ve nesnesel yanını 
değil bu işlerle uğraşanların önlerindeki işlerden, ilişkilerden ve 
tanıklık ettikleri dönüşümlerden zihinlerine pay alabilenleri kas-
tediyorum.

Yine anlamakta zorluk çektiğim bir husus, yazıdan alıntı ile 
“Kendinin farkında olan insan, sonunun ne olacağını bilmek is-
ter” ifadesindedir. Savunulan sava göre sorunun cevabını Astro-
loglar verecektir veya Astrolojinin amacı bu soruyu cevaplamak 
olmalıdır. Erş’in yazısında bu kısmını altını kalınca çizip ünlem 
koydum. Kendinin farkında olup sonunu bilmek isteyen ve bu 
sonu Astrologlarca bilinecek kişiyi de çok anlayabilmiş değilim. 
İnsan olma yolunda olanın, tohumdan meyveye giden sürecin 
de farkında olacağını düşünüyorum. Astrolog tohumun meyve-
ye dönüşeceğini söyleyen kişi ise sözüm yok.

Bulutsuz Bir Gökyüzü
Erş’in “Astroloji sıradan varsayımlar üzerine veya bulutsuz bir 
gökyüzünün hayalperestlerde uyandırdığı fantezilere dayan-
maz” değerlendirmesi, içimizde doğanı ortaya çıkaracak ve bizi 
dönüştüren deneyimin dış bir gökyüzü olmadığına vurgu yapı-
yor. Evet, binlerce yıllık sürede gökyüzü içimizden ve zihnimiz-
den ayrılmış ve dışlaşmıştır.

Bugün sokaktaki ortalama insanın gökyüzü bilgisi çoğu yerde 
ilkçağ düzeyindedir. Kentleşme ve küreselleşme nedeni ile şe-
hirlerimiz ve atmosferimiz kirlenmiş ve gökyüzü ile ilişkimiz 
kesilmiştir. Oysa tarih boyunca gökyüzü yeryüzünden ayrı dü-
şünülmemiştir. Gökyüzü her zaman inançların, dinlerin, felsefe-
nin ve bilimin içinde ve ilgisinde olmuştur. İnsanoğlunun gelişi-
minde ve devrimsel sıçramalarında gökyüzü, gökyüzünün seyri 
ve çıkarımlarının büyük rolü vardır. Bilim dışında bu ilgi artık 
kaybolmuş ve gökyüzü artık dışımızda bir yer gibi algılanmaya 
başlamıştır.

Şehrin ve zihnin bunaltıcı ve köreltici çıkmazlarından sıyrılıp, 
kirli ve tozlu gökyüzünden ve zihnimizden biraz olsun kurtul-
mak, dağlara çıkmak ve yıldızlarla dolu bir gökyüzünü seyret-
mek hiç de kötü bir fikir değil. İnsanın kalınlaşmış ve ağırlaşmış 
düşünsel yüklerinden sıyrılarak kendi dışında bir âlem zannetti-
ği pırıl pırıl uçsuz bucaksız bir evrenin içine süzülmesi ve zihni 
bileyen hayaller kurması zevkli bir yolculuk olabilir. Bilinen 
güvenli limanlardan, bilinmeyene, çocuksu ilklerle meraklı bir 

yolculuk, sonsuz bir gökyüzüne eşlik eden ve ışıltılı sıçrama-
larla aydınlanan bir zihnin tarafsız seyri ve hayalleri niye boş 
olsun? 

Belki ancak böyle, için dışla bir olduğu bir seyirle, hamlaşmış 
ve kalınlaşmış, kurşun gibi ağırlaşmış bir zihnin seyrelmesi ve 
ince bir tül gibi hafifleşip altın tozları gibi ışıyarak dışında zan-
nettiği gökyüzü ile birleşmesi olanaklı.

Bizi dönüştüren, kendimizi bir yerden başka bir yerde buldu-
ğumuz duraklar değil, duraklar arası yolculuklar. Uçsuz bucak-
sız gökyüzü ve sayısız yıldızlar değil, bulutsuz bir gökyüzünün 
seyri ile bilenen ışıltılı bir zihin kalitesi. Dışta zannettiklerimi-
zin ta içine korkusuzca süzülmemiz, ayrı gayrının kalmadığını 
görmemiz.

Dağlara ve ıssız açıklıklara çıkıp gökyüzünü seyretmeyen ve ha-
yal kurmayan peygamber var mıdır?

Artık pek söylenmeyen, nerdeyse unutulan ama bir zamanlar 
hemen her çocuk için söylenen “Allah zihin açıklığı versin” diye 
bir dilek vardı. Bugün, nice minik yüreklerin ve körpecik zihin-
lerin, gerek aile, gerek okul ve mevcut sistemlerin ideolojik da-
yatmaları ve korkuları ile kapatılıp kapkaranlık hale getirildiği 
bir Dünya’da daha güzel bir dilek olabilir mi?

Ne yazık ki bugünlerde bu dileği artık pek duymuyoruz.

Oysa ancak apaçık, korkusuz ve sorgulayan zihinlerle gelişim 
ve özgürlük sağlanabilir. 

Gök bilimcileri ve gözlemciler birbirlerine benzer şekilde “Açık 
bir gökyüzü...” ( Clear Sky…)  dilerler. Zira ancak açık bir gök-
yüzünde seyir yapılabilir.

Biz bu ikisini birleştirelim.

Zihnimizin gökyüzü açık olsun.

Yapıcı bir katkısı olması dileği ve sevgili İzzet’e en derin sevgi-
lerimle.

* İzzet Erş’in Düşün-ü-yorum Bülteni 71. Sayısında yayımlanan “Ast-
roloji ve Vahdet-i Vücûd” başlıklı yazısına istinaden. 

http://www.dusunuyorumdergisi.com/astroloji-ve-vahdeti-vucud/
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Bir ada etrafındaki denizden, bir balık ve yosun içinde yaşadığı sudan ayrı düşünülemez. Hepsi birbirleri ile 
türlü biçimlerde etkileşerek bir bütünselliği oluşturur. Deniz, saf bir su parçasını değil, içindeki tüm oluşum 
ve yaşamların tümü ile birlikte bir bütünselliği ifade eden bir kavramdır. Benzer şekilde, Evren, Gökyüzü ve 
Dünya’da birbirinden kopuk ve ayrışmış değildir. Yeryüzündeki canlıların ve insanların, bir parçası oldukları 
Gökyüzü ve Evrenle ilişkilendirilmesi çok doğaldır. Hal böyle iken, insan yaşamları, karakterleri ve kaderleri 
ile gökyüzünü ilişkilendiren Astrolojinin bilim çevrelerinden kabul görmemesi Astroloji ile ilgilenenler tara-
fından yadırganabilir. Burada eleştiri konusu olan, insan yaşamının bir parçası olduğu gökyüzü ile ilişkilen-
dirilmesi konusu ve gökyüzünün insan yaşamı üzerindeki olası etkileri değil, Astrologların eksiklik ve yan-
lışlıklarla dolu kestirmeci tutumlarıdır. Gökyüzü ve gezegenlerin konumları temelinde insanların yaşam ve 
gelecekleri üzerinde söz söyleme yetkisini kendilerinde bulan Astrologların, bugünkü bilgilerimiz ışığında 
gökyüzü hakkındaki bilgilerinin sınırlı, eksik ve yanlış olduğu tarih boyunca gözlenmiş ve belgelenmiştir. 

Gökyüzündeki döngülerin doğasını, gözlem ve ölçme 
yöntemleri ile öğrenerek, çevre, koşul ve anlayışlarını 
dönüştüren insanın tarihsel gelişiminde öncül bir bi-
lim olarak gelişen Astrolojinin önemini yineleyelim. 

Otorite ve iktidarların himayesinde kâhinleşme, ruh-
banlaşma ve giderek Astroloji Astronomi ayrımına gi-
den süreci yukarıdaki bölümde değindik. Bu bölümde 
günümüz Astrolojisinin neden bilim sayılamayacağını 
inceleyip, Astro kültür olarak adlandırabileceğimiz bir 
kültür eksikliği üzerinde duracağız.

Astroloji ve Haritalar

Bugünkü Astronomi ve Astrofizik bilgilerimizin ışı-
ğında astrologların tahmin ve çıkarımlarını yaptıkları 
haritaların yüzyıllar boyu eksik ve yanlışlıklarla dolu 
olduklarını baştan söyleyebiliriz.

Öncelikle 16. yüzyıla kadar büyük ölçüde kullanıl-
makta olan Ptolemy’nin Dünya merkezli gök hari-
talarında gezegen döngüleri yeterince doğru değildi. 
Mars’ın optik bir yanılsamadan ibaret olan geride kal-
ma hareketi yanlış yorumlanmıştı. Uranüs, Neptün, 
Plüto henüz haritalarda yer almamıştı.

Gökyüzü üzerinde çalışan ve bu haritalar için onca 
imkânsızlık ve kısıtlılık içinde yıllarca zorlu uğraşlar 
veren insanların saygı duyulası emek ve çabalarına 

değil bu eleştiri. Bugünkü bilgilerimizin oluşmasında o emek-
lerin ve yanlış haritaların katkısı çok büyük. Bırakınız gökyüzü 
haritalarını, yeryüzü haritalarının doğruluğu bile son iki yüzyıl-
da sağlanabilmiştir.

Ancak insan yaşamını ve yazgılarını bu haritalar temelinde 
yorumlayan astrologların çıkarımlarının, önünde yanlış harita 
bulunan kaptanın yapacağı seyirden ne farkı olabilir? Bu, çok 
basitçe şu demektir. Astrologlar yüzyıllar boyu yanlış ve yarım 
yamalak gök bilgileri ile insan yaşamları üzerinde ahkâm kes-
mişlerdir.

16.Yüzyılda Evren’in ve Güneşin Dünya etrafında döndüğü 
modelden Güneş merkezli modele geçilmesi de sanıldığı gibi 
ani ve devrimsel bir dönüşüme yol açmamıştır. Kilise ve dinsel 
inançlar temelindeki dogmatik Evren anlayışı uzun süre hâkim 
görüşü oluşturmaya devam etmiştir. Ölçme ve gözlem yöntem-
lerini çoktan unutan Kâhin makamlı Astrologlar artık ruhban 
sınıfındaydılar. Kuyruklu yıldızlar Tanrı’nın bir işareti, salgın 
hastalıklardan kıtlıklara, savaşlardaki yenilgilerden Avrupa’ya 
yayılmaya başlayan “Türk musibetine” kadar her bela dinsizle-
rin marifetiydi. Göklerin bilgisi, Tanrı tanımayan Gökbilimcile-
rinin değil kendilerinin ve kilisenin işiydi. 

Dünya’nın küçük bir gezegen olarak etrafında döndüğü Gü-
neş’in, Samanyolu Galaksisinde milyonlarca yıldızdan biri, 
Samanyolu’nun Evrendeki sayısız galaksilerden biri olduğunun 
anlaşılmaya başlanması ancak 1930 lu yıllarda başlamış, yani 
henüz 100 yıl bile olmamıştır. Güneş sistemi haricinde başka 
yıldızların da etrafında gezegen sistemleri olduğunun anlaşılma-
sının üzerinden henüz 30 yıl dahi geçmemiştir.

Eksik ve yanlışlarla dolu gökyüzü bilgimizi pek umursamayan 
Astrologlar, Astronomların haritalara yerleştirdiği Uranüs’ten 
1781, Neptün’den 1846, Pluto’dan 1930 yılına kadar bihaber-
diler. 

Yani 1930 yılına kadar gezegenler üzerinden yapılan Astrolojik 
yorumlar en azından gezegenler temelinde yanlış veya eksiktir. 
Astrologların henüz bilmediği bu gezegenlerin insan yazgıları 
üzerinde Astroloji mantığına göre var olması gereken etkile-
rinden en azından bir anomali alarak bahsedebilen, veya henüz 
bilinmeyen gezegenlerin de etkin olabileceğini söyleyebilen bir 
astrolog da ortaya çıkmamıştır. 

Oysa Astronomi açısından durum daha ciddi ve tutarlıdır.1700lü 
yıllardan itibaren belirginleşen Astroloji Astronomi ayrımı 
önemli buluş ve keşifleri de beraberinde getirmiştir. 1781 de 
Herschel’in Uranus’u keşfetmesinden sonra 1846 yılında Fran-
sız Astronom Le Verrier, Uranus gezegeninin yörüngesinde sap-
tadığı sapmalardan yola çıkarak o bölgede başka bir gezegenin 
olması gerektiğini Matematik yöntemle hesaplamış, yapılan 
gözlemlerle tam da bahsedilen yerde Neptün gezegeni bulun-
muştur.

 Burada rahatlayabilir ve nasıl olsa artık hepsi bulundu, haritalar 
tamam, Astroloji artık çalışabilir diyebilirsiniz. Evet, işin kola-
yını bulan günümüz Astrologları Astronomi sitelerinden yürüt-
tükleri haritalara yamadıkları ucuz yazılımlara doğum günlerini 
girenlere bir tuşla yükselenlerini saydırıp karakterlerine uygun 
öngörülerinin dijital çıktılarını aldırıyorlar artık. Ama yine de 
bilim ve Astronominin nimetlerinden faydalanıp viziteleri diji-
talleştiren astrologların işleri pek kolay değil. 

Bilimin hemen her gün gelen bulguları ve keşiflerini nereye 
koyup, nasıl araya sıkıştıracaklarını bir türlü kestiremezlerken, 
Pluto gezegenlikten düşürülmüş, hemen hemen aynı büyüklükte 
olan ve 2005 te bulunan Eris gibi cüce gezegen seviyesine in-
dirilmiştir.

Astrologlar 1930 yılına kadar zaten bihaber oldukları Pluto’nun, 
Dünya Astronomi Kongresinin aldığı kararla gezegen rütbesinin 
indirildiğini ve insan karakteri ve yazgısı üzerinde 80 yıl kadar 
süren etkisinin bittiğini ve artık etkisi olmayacağını ileri sürebi-
lirler. Aksini iddia eden Astrologların işi ise zordur.

Pluto hala etkili ise, aynı büyüklükte olan Eris ve benzer cüce 
gezegenlerin insan karakteri ve yazgılarına ne gibi bir etkisi ola-
cağı konusunda acilen bir çözüm bulmak zorundadırlar.

Yörünge dinamikleri

Gezegenlerin yörünge ve diğer döngüleri göründüklerinden çok 
daha karışık mekanizmaları içerir. Bu gezegenlerin hem Güneş, 
hem kendi uyduları hem de diğer gezegenlerle etkileşimlerinin 
son derece karışık ayrıntıları bugünün Astronomisi için bile çe-
şitli zorluklar içerir. Çok uzun süreli gözlemler gerektiren dön-
güler ve yörünge mekanikleri ancak çoklu obje ( n body) simü-
lasyonları ile anlaşılmaya ve gözlenmeye çalışılmaktadır. Yeni 
bulunan gezegen veya benzeri objeler haritalara eklenmekte ve 
bunların olası etkileri hesaplara katılarak halen çok kısıtlı olan 
gökyüzü bilgimiz derinleşmektedir.

Buradan hareketle, gökyüzü ve gezegenlerin insan üzerindeki 
olası ve doğal etkilerinin Astrolojinin yarım yamalak aşırma bil-
gi ve kestirmeci tutumu ile saptanamayacağı açıktır. Bilimin bu 
işe bakışı çok daha ciddi ve dikkatlidir. Bu etkileri inceleyen bir 
doktora çalışması dahi tüm ayrıntılara girmek, ölçmek, deneyle-
mek ve istatistiki verileri toplayarak anlamlı sonuçlar çıkarmak 
zorundadır.

Doğum ve gökyüzü

Astrolojide insan karakteri ve yazgısını belirleyen en önemli 
veri, doğum zamanı ve bu zamanla ilişkili gökyüzü durumudur. 
İnsanın yaşamla ve Dünya ile tanışmasını simgeleyen doğum 
anının önemi elbette yadsınamaz. Ancak, Dünya, Gökyüzü ve 
Evrenin doğum anındaki durumunun olası etkileri söz konusu 
ise, bu etkiyi sadece Gezegenler, Güneş ve Ay’ın pozisyonla-
rı ve birbirleriyle olan açıları ile ilişkilendirmek ve sınırlamak 
doğru ve yeterlimidir ? Örneğin, bebeğin annesinden çıkış yönü 
neden önemli değildir? Kuzey, Güney, Doğu, Batı yönleri, yerin 
manyetiği ve belki de doğum anında Poyraz yerine Lodos esme-
si bebeğin karakteri ve eğilimlerini doğudan henüz yükselmeye 
başlayan Satürn’den çok daha dazla etkileyecektir. 

İnsan her an gökyüzünün ve üzerinde yaşadığı yeryüzünün her 
türlü etkisine açıktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Bu durum do-
ğum saatinden önce Annenin hamilelik dönemindeki durumu 
ve bebeğin anne karnındaki dönemi için de geçerlidir. Astrolo-
jiye göre doğumdan bir gün evvel bir Güneş patlamasının, bir 
süpernovanın veya bir kuyruklu yıldızın geçmesinin pek öne-
mi yoktur. Oysa Anne karnındaki bebek tüm kozmik etkilere 
açıktır. Çernobil sızıntısında hamile olan annelerin bebeklerinin 

ASTROLOJİ, BİLİM ve ASTRO KÜLTÜR

Hüseyin Topuz
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durumu ortadadır. Modern tıp Anne karnındaki bebeklerin has-
talıklarını tanımlamakta ve müdahale edebilmektedir. Buradan 
hareketle Astrologlar, bebeğin doğum öncesi gelişiminin ve al-
dığı kozmik etkilerin gelecekteki yazgısında etkili olmadığını 
söyleyebilirler mi? Annesinin hamilelik döneminde Güneş Oğ-
lak burcunda iken Dünyaya ulaşan bir Süpernova patlamasının 
Koç burcunda doğacak bir bebeğin üzerinde

Satürn kadar kozmik bir etkisi olamaz mı? Burada vurgulanmak 
ve sorgulanmak istenen konu bu etkiler ve olası sonuçları değil, 
doğum ve gökyüzü ilişkisinin birkaç gezegenle sınırlanamaya-
cak çok yönlülüğüdür

Gezegenlerin etkisi?

Astrologların, gezegenlerin insan üzerindeki etkilerini kütle çe-
kimi gibi fiziksel nedenlere bağlama iddiaları çeşitli kez çürü-
tülmüştür. Önceleri “Onca uzak mesafeden okyanusları yüksel-
ten, dalgalar çıkaran Ay, insanları neden etkilemesin? “gibi haklı 
sayılabilecek argümanlarla gelen astrologlar 

“Kütlelerin birbirlerine olan çekim etkisi büyüklükleri ile doğru 
orantılıdır. Buna göre Ay’ın ve Dünya’nın karşılıklı çekim etki-
si ancak büyük ölçekteki okyanuslar üzerinde etkili olmaktadır. 
İnsan üzerindeki etkisi ise vücudun kütlesi nedeni ile ancak şu 
kadar Newton’dur” şeklindeki sayısal cevaplarla karşılaşmış-
lardır. Bu etkiyi dikkate almak hiç saçma olmayabilir ama bu 
takdirde doğumunu çok yakınında bir demir madeni veya büyük 

bir çimento fabrikası bulunan bir hastanede gerçekleştirecek bir 
bayanın bu kütlelerin çekiminden de etkilenmesi gerekir. Zira 
bu kütlelerin, hatta hastane içerisindeki aletlerin kütle çekim et-
kisi gezegenlerin ve Ay’ınkinden fazla olabilir.

Bilimsel kriterler, ölçümler ve deneylerle sorgulanabilirlik kar-
şısında çok çabuk geri çekilen Astrologlar işin kolayına kaçarak 
bu etkilerin fiziksel değil “sembolik” olduğunu söylemeye baş-
lamışlardır. Bu semboliğin ne anlama geldiği pek belli değildir. 
Oysa bu etkinin fiziksel olabileceğini ama bugün için bunu açık-
layamayacaklarını söyleseler çok daha anlamlı bir duruş olurdu. 
Zira yukarda açıklanmaya çalışıldığı üzere bilim dahi bir mut-
laklık ve son noktayı koyduğu iddiasında değildir. Genel göre-
lilikten sonra geometrik bir boyutla değerlendirilmeye başlanan 
kütle çekiminin doğası henüz tam olarak anlaşılabilmiş değildir. 

Eleştirileri, konularında derinleşerek aşmaya çalışmak yerine, 
geriye çekilerek tutarsız örnekler vermenin başka bir örneği, 
Astroloji ve Meteoroloji karşılaştırmasıdır. Günümüz astro-
logları sıkça yaptıkları üzere sembolizma üzerinden yaptıkları 
kapalı açıklamaları yeterli bulmayanlara Meteoroloji örneğini 
vermekte ve yaptıkları yorumların hava raporu tahminleri gibi 
değerlendirilmesi gerektiğini önermekteler. Buna göre yağmur-
lu bir hava raporu tahminini göze alanların yanlarına yağmurluk 
alarak yola çıkmaları gibi belli karakter ve burçlara sahip olan-
ların da belli dönemlerde şu veya bu, iyi veya kötü, olumlu veya 
olumsuz etkilere tabi olacağı yorumlarını Astrolojinin çalışma 
şekline örnek veren astrologların anlamadıkları şey şudur. Mete-
oroloji bir bilimdir. Gözleme ve ölçüye dayanır. Tahmin ve çıka-
rımları sembolizmaya veya gizemciliğe gerek kalmadan ölçüm 
ve verilere dayanılarak yapılır. Tahmin ve yorumlarda esas olan, 
meteorologların şahsi yorum ve görüşleri değil bilimsel ölçüm 
ve veri tabanlarıdır. Astrologların bu örnekteki en can alıcı te-
mel yanlışı, yağmur yağınca şu veya bu burçta olanların değil, 
yağmura yakalanan herkesin alçalanına yükselenine bakmadan 
ıslanacak olmasındadır. Kısa yoldan sıyrılmak için verdikleri ör-
nek kendilerini defalarca çürütecek özelliklerle doludur.

Oysa bilimin kendi işleyişi ve disiplini gereği dışında kaldığı 
birçok açık alan vardır. Lodosta bazı insanların neden başlarının 
ağrıdığı, dolunayda neden bazı insanların kendini daha iyi, ba-
zılarının daha kötü hissettiği bugün için meteorologların konusu 
değildir. Astrologlar, en azından şahsileştirilebilen bu konulara 
girerek gökyüzü insan ilişkisini somutlaştıran örnekler verebi-
lirlerdi.

Ama bilim onları beklemeyecektir. Bugün için açıkta kalan veya 
açıklanamayan birçok konu, yarın açık ve net olarak açıklana-
bilecek ve bir gizeme ihtiyaç duyulmayacaktır. Dolunayla insan 
ilişkisini basınç veya kan dolaşımı üzerinden ele alan bir dokto-
ra tezi, binlerce denek üzerinden yapılan test ve deneyimler bu 
işi astrologlara gerek kalmadan açık ve net bir şekilde açıklaya-
bilecektir. 

Görülüyor ki gökyüzünün insan üzerindeki olası etkileri astro-
logların yorumları ile değil, yine bilimsel çalışmalarla somut 
olarak ortaya konulabilecek ve anlaşılabilecektir.

 

Astroloji ve Kozmoloji

Astroloji, insan yaşamı ve geleceği üzerinde en az gezegenler 
kadar etkili olabilecek birçok kozmik etkiyi pek dikkate almaz. 
Gökyüzünde her an bir şeyler olmaktadır.

Öncelikle Güneş’in kendi dinamikleri ve 11 yıllık aktif döngü-
leri ile bilgiler son derece yenidir. Güneşin çekirdeğinden başla-
yan nükleer ve termal tepkimeler, bir yanda Dünya’daki yaşamı 
mümkün kılarken diğer yanda yaşamsal kozmik tehditlerin de 
sebebidir. Bu ışınlar atmosferimizin yapısı ve dolayısı ile yaşa-
mımız üzerinde son derece etkilidir. Yine Güneşten çıkan ışın 
ve nötrinolarla birlikte Nova ve süpernova patlamalarından kay-
naklanan kozmik ışınlar her an vücudumuzu delip geçmekte.

Görünüşe göre Astrolojiye göre, ne kozmik ışınların, ne Aste-
roid sapmalarının ve Meteorların, ne de Oort kuşağından gelen 
kuyruklu yıldızların pek bir önemi yok.

Burçların konumu ve zaman aralıkları da tartışmalı bir konudur. 
Astronomi haritalarında yer alan Ophiucus burcu hemen hiçbir 
Astroloji haritasında yer almaz veya dikkate alınmaz.

 Yine Güneş ve Samanyolunun hareket dinamikleri Astrolojinin 
dikkate almadığı bir konudur. Güneşin Samanyolu etrafındaki 
bir döngüsü, yani bir Güneş yılı, yaklaşık 230 milyon yıl al-
maktadır. Bu, bizim de Güneşle birlikte bir saatte yaklaşık 820 
000 km. hızla Galaksinin bir yerinden diğer bir yerine hareket 
ettiğimiz anlamına gelir. Samanyolu’nun da hareket ettiğini 
düşündüğümüzde bu hız kat kat fazladır. Buna göre Evren’in 
her an farklı bir yerinde yer almaktayız ve bugün bulunduğu-
muz yere muhtemelen hiçbir zaman gelemeyeceğiz. Bir yıl ara 
ile aynı gün ve saatte doğan iki kişi Galaksi’nin ve Evren’in 
birbirlerinden milyonlarca kilometre uzağında farklı yerlerde 
doğmuşlardır. Bu mesafe, Güneş’le Dünya arasındaki uzaklığın 
yaklaşık1500 katıdır.

Yeryüzü, Yaşamımızın beşiği ve Atmosfer

Astroloji gökyüzüne sanki havadaymış gibi bakar. Ne üzerinde 
yaşadığımız zeminin, yeryüzünün, ne de soluduğumuz havayı, 
rüzgârlarımızı ve bulutlarımızı oluşturan Atmosferin bir önemi 
yoktur.

Milyonlarca kilometre ötedeki gezegenlerin üzerimizdeki şu 
veya bu etkisi astrologların söylediği kadar belirleyici ise, aya-
ğımızın altındaki Yerküre merkezli kütle çekim hareketlerinin 
ve manyetik alanlarının da etkili olmaması için hiç bir sebep 
yoktur.

En büyük kütle çekim etkisi gökyüzünden değil ayağımızın 
altında yerin merkezinden gelmektedir. Yerin iç magma dina-
mikleri ile oluşan manyetik alanlar bizi Güneş fırtınalarından, 
kozmik elektrik yüklerinden korumaktadır. Bu etkilerin güncel 
yaşamımızı nasıl etkilediği konusu henüz pek belli değil. 

Manyetik kutupların her an yer değiştirmesi ve iç tabakaların 
içerdiği elementer farklılık nedeni ile, yerin çekim ve manyetik 
etkisi her yerde aynı değildir. Aynı gün ve aynı saate doğan iki 
bebeğin maruz kaldığı bu etkiler bulundukları coğrafi bölgeye 
göre farklılık gösterebilir.
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Yeryüzü ve gökyüzünün sayısız ortak bileşeni ve katışımı ile 
birlikte, bitkilerin ve tüm canlıların ortak bir ürünü olan Atmos-
fer kendi başına bir mikro kozmostur. Milyarlarca yılda bugün-
kü halini almış ve almakta olan Atmosferin yaşamımızı nasıl 
etkilediği belli başlı bir yazı konusu. Aslında tüm canlıların ve 
bitkilerin, yeryüzü ve gökyüzünün ortak inşası olan bu olağa-
nüstü yapıyı, Dünya’nın ayrı bir parçası değil, kendimizin ve 
yeryüzünün kesiksiz bir uzantısı olarak görmemiz gerekir. At-
mosfer, yeryüzündeki yaşam ve çeşitliliği olanaklı kılarken, kal-
kan ve süzme işlemi ile de tüm canlıları zararlı kozmik etkiler-
den korur. Gündüzün mavi renginden, gecenin yıldız parıltıları-
na kadar göklerin bilgisi ve algısı Atmosferle başlar. Gökyüzü 
ve derinliklerinin yaşamımızla ilişkili tüm doğasını, canlıların 
ve yeryüzünün gökteki uzantısı olan Atmosfer belirler. Yaşadı-
ğımız zemin, yerin manyetiği veya Atmosferle ilişki kuran veya 
dikkate alan bir Astroloji yorumuna henüz rastlamadım.

Astroloji Neden Bilim Değildir?

Yukarda saymağa çalıştığımız tüm astronomik ve kozmolojik 
koşulların ve yeryüzü durumunun insan yaşamı üzerinde şu 
veya bu şekilde muhtemel etkileri olabilir. Bu etkilerin ne oldu-
ğu, nasıl hesaplanacağı veya saptanacağı ve insan üzerindeki net 
etkileri bilim açısından bugün için açık bir konudur. Astroloji, 
insan yaşamını bir parçası olduğu bütünlüklerden soyutlayıp, 
çoğunlukla eksik ve yanlış bilgilerle değerlendirdiği kısıtlı bir 
gökyüzü alanı ve durumu ile insanların yazgısı arasında ilişkiler 
kurar.

Bu ilişki ölçülebilir ve test edilebilir değerlerle değil, astrolog-
ların kişisel yorumları üzerinden kurulur. Bu yönleri ile Astro-
lojinin bugün uygulandığı şekli ile bilim çevrelerinden kabul 
görmediğini söyleyebiliriz.

Burada önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu olan, gökyü-
zünün insan yaşamı üzerindeki olası etkilerinin yadırganması 
değil, günümüz pop Astrolojisinin kestirmeci bakışıdır. 

“Astrolojiye inanmam, Yay burcuyum ve bizler çok kuşkucu-
yuzdur.” Arthur Clark

Astro Kültür, Yer ve Gök Birliği 

Yukarıdaki tüm eleştiriler Astrolojiyi tümü ile bilim dışı ilan 
etmemiz ve reddetmemiz gerektiği kanısını oluşturabilir ama 
şahsen hiç o kanıda değilim. Astroloji ve Mitolojinin ,gökyüzü 
bilgilerimizin oluşmasında ve kültürlerimizin yönlenmesindeki 
önemi büyüktür. Bugün dahi insanların önemli ölçüde

gökyüzü ilgisi Astroloji sayesindedir. Hatta bu ilgiyi kurmakta 
soğuk ve mesafeli yaklaşan bilim dallarından çok daha başarılı 
olduğu bile söylenebilir. Astroloji yüzyıllar boyu yapılan göz-
lemler ve tutulan kayıtlarla zengin bir literatür oluşturmuştur. 
Bugün büyük önemi olan bu literatür, sadece Astronomi değil, 
Tıp ve Sosyal Bilimler gibi diğer alanların da önemli başvuru 
kaynaklarından biridir. 

Burada kendi iç disiplini gereği, tüm detayları incelemek, deney-
lemek ve ispatla yükümlü bilimsel disiplinle, bugün uygulandığı 
şekli ile Astrolojinin örtüşmediği vurgulanmaya çalışılmıştır.

Gökyüzü insan ilişkisine henüz mesafeli duran bir bilim ve kısır 
beklentilere cevap veren sığ bir Astrolojinin önemli açıklar ve 
boşluklar doğurduğunu söyleyebiliriz. Bugün sokaktaki orta-
lama insanın gökyüzü bilgisi çoğu yerde ilkçağ düzeyindedir. 
Kirlenen Atmosfer ve şehir ışıkları ile aydınlanan  gökyüzünün  
binlerce yıldızla parıltılı derin ve gizemli güzelliği kaybolmuş 
ve göklerle ilişkimiz kesilmiştir.Oysa Tarih boyunca Yeryüzün-
den ve insandan ayrı düşünülmemiş olan gökyüzü,her dönem 
dinlerin, inançların, Felsefe ve bilimin içinde ve ilgisinde ol-
muştur.  Neolitik dönem mağara resimlerinden çağdaş sanata 
,  kutsal metinlerden günümüz Felsefesi ve bilimine geniş bir 
yelpazede, göklerin, olağanüstü hayaller, kozmolojik tasarım-
lar ve öte dünyalarla bürünmüş kurguları tüm toplumların kök 
inançları ve güncel yaşantıları içinde başat bir konumdadır. 
Gökteki yıldızlar Dünya’dan uzakta ve dışarda değil, bir pazar 
ve panayır yerindeymişçesine  yakın ve içerde düşünülmüştür.
Mitolojinin takımyıldızlarla özdeşleşmiş öyküleri gökyüzün-
de sahnelenir. Kahramanların mekânları her gece herkese açık 
gökyüzündedir. Andromeda takımyıldızı, zincirlenmiş bir pren-
sestir. Perseus yıldızları, prensesi kurtaracak kahramanı temsil 
eder. Dini inançların Cennet, Cehennem gibi öte mekânları, 
gökyüzünde bir yerlerdedir. Melekler gökten inerler, peygam-
berler göğe yükselir.

Bugün dahi birçok yerel geleneksel kültür, yayla ve dağ insanla-
rı ve şamanik inanışlar gökyüzünü kültürlerinin bir parçası ola-
rak görür. Amerikan yerlileri her şeyi içine alan Evreni “ Büyük 
Ruh” olarak tanımlar. Dünya bize değil, biz Dünya’ya aitizdir. 
Dünya kozmosun yaşam bulduğu yerdir, yaşam kutsaldır. Bir 
Çeroki duasında gökyüzü “Büyük Baba’, Dünya ise “Ana”dır. 

Türk tarihinin erken dönemlerinde Gök, devletin ön takısıdır, 
bayrak gök rengidir.

Doğa ile iç içe yaşayan kısıtlı guruplar dışında ise bu ilgi artık 
kaybolmuş ve gökyüzü artık dışımızda bir yer gibi algılanmaya 
başlanmıştır.

Astroloji ve geleneksel kültürlerin dolaylı da olsa gökyüzüne 
popüler bir ilginin devam etmesinde katkıları olmuş ve olmak-

tadır. Bu ilgiyi korumak ve bilimsel destekle dönüştürmek, hem 
Astrolojiyi bugünkü sığlığından kurtarabilir, hem de Astropsi-
koloji, Astronöroloji gibi yeni bilimsel alanlar kazandırabilir. 

Mitolojik öykülerden inançlara zengin ve tarihsel bir derinlikle 
köklenen, yerel ve geleneksel kültürlerle yaşayan gökyüzü anla-
yışımız bilimsel donanımla birlikte derinleşebilir ve genişleye-
bilir. Astro kültür olarak adlandırabileceğimiz bu genişleme 
ve derinleşme, dogmatik ve yanlış inançlara zemin hazırlayan 
boşlukları giderip zengin bir gökyüzü kültürünü bize tekrar 
kazandırabilir.
Böyle bir kültürde Astroloji, artık bir hobi veya magazin köşe-
si olmaktan çıkar ve doğduğumuz andan itibaren ayrı ve gayrı 
olmadığını anladığımız bir gökyüzü ile ilişkili eğilim ve karak-
terimizin doğasını ,Astronomi, Kozmoloji ,Tıp gibi bilimlerin 
sağladığı bilimsel bilgilerle değerlendirip araştıran bir başvuru 
alanına dönüşür. 

Böyle bir alanın boşluğu ortadadır. Bugün birçok çocuk ve genç 
doğalarına, yeteneklerine ve eğilimlerine göre değil, aile, top-
lum ve egemen sistemin ihtiyaçlarına göre eğitilmekte ve bi-
çimlenmektedir.Artık  daha çocuk yaşta çocuk doğasına aykırı “ 
Canım sıkılıyor..” yakınmalarını duymakta olduğumuz bir çağ-
dayız. Yaptığı işle mutlu olan, severek çalışıp zevk duyan çok 
az insan var. Ortalık, yaptığı işi sevmeyen, mutlu olmayan, kısır 
yaşantılar içinde kıvranıp koşuşturan ve şikâyet eden insanlarla 
dolu.

Astro kültür, bilimsel tutumla birlikte, doğa ve yaşamın birlik-
teliği ve kültürlerin bütünlüğüdür. Yaşamın doğa ile uyumlu ve 
doğamıza uygun hale gelmesidir.

Böyle bir kültürün çocukları arkadaşları ile oynar, kavga eder, 
küser ve barışır. Kişilikleri insan ilişkileriyle oluşmaya başlayan 
ve eğilimleri fark edilen çocuklar uygun eğitimler alır ve çalışır-
ken mutlu olacakları işlere yönelirler. 

Güneşin doğuşundan batışına yeryüzünün olağanüstülüğü ve 
herkese eşit mesafedeki gökyüzünün, bilim ve kültürlerle zen-
ginleşmiş bilgisinin çocuklara kazandırılması onlara yeni ufuk-
lar açabilir.

Göklerin bilgisi, gökyüzünün güzelliklerine açılan ve Kozmo-
sun derinliklerini korkusuzca anlamaya çalışan çocuklara, zi-
hinleri üzerlerindeki açıklıklara yamalanan ve kapalı alanlarda 
karanlıklara sıkıştıran bin bir türlü dogmatik kalıptan sıyrılarak 
özgürleşmenin yolunu da açabilir.

Bütün bunların ütopya olacak kadar uçuk fikirler olduğunu dü-
şünmüyorum.

Gökyüzü kültürü sadece eğitimde değil yaşamın her alanında 
devrimsel dönüşümler yaratabilir. Henüz istenilen düzeyde ol-
masa da bugün bu kültürün işaretlerine rastlanmaktadır.

Birçok batılı şehirde gökyüzünü yeryüzünden silen ışık kirlili-
ğine karşı önemli düzenlemeler getirilmeye başlanmıştır. Yeni 
mimari düzenlemeler ve aydınlatma teknikleri ile şehir, yerleş-
ke ve yolların aydınlanmaları ışık kirliliği yaratmayacak şekilde 
düzenlenmekte ve böylelikle insanların ve çocukların tekrar pı-
rıl pırıl yıldızlarla dolu bir gökyüzüne kavuşmaları sağlanmaya 
çalışılmaktadır.

Bazı ülkelerde  dağlar ,hatta çöller ve havası kirlenmemiş açık 
alanlar  inşaat ve ışık kısıtlaması getirilerek gökyüzü seyir alan-
ları olarak korunmaya alınmıştır. 

Gözlemevleri, gözlem geceleri ve festivalleri ile insanların gök-
yüzü ile tekrar tanışmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalış-
malar, birçok yerel kültür ve geleneğin içinde zaten mevcut olan 
gökyüzü ilgisi ve birikimini bize tekrar kazandırabilir. Bir çift-
çinin, bir denizcinin veya sokaktaki insanın yaşadığı coğrafya 
hakkında doğru bilgilerle donanıp birkaç laf edebilmesi, bulut-
ları öğrenmesi, birkaç yıldız tanıması çok zor olmamalıdır. Hava 
tahminleri için bilimsel veri tabanlı Meteorolojiyi dinlemek 
normaldir. Ama İlkbaharda öğleden sonra başlayan Kırkikindi 
yağmurları, Ocakta esen Zemheri fırtınasının bilgisi de bunların 
yıllar boyu balıkçıların ve denizcilerin gözlemlerini yansıtan is-
tatistik veriler olduğunu bilenler için değerlidir.

Gökyüzü kültürü, sadece bilim adamlarının bilgisiyle anlaşılır, 
uzmanların diliyle konuşulur düzeydeki göklerin bilgisini, te-
mel öğeleri ile herkesin anlayıp konuşabileceği, yerel bilgi ve 
birikimlere açık geniş bir alan haline getirir. Boş bırakılan bu 
alanın yanlış inançlar, kurgular ,dogmalar ve korkularla yüklü 
bir gökyüzü algısı ve cehaletlerle dolu bir Yeryüzü bilgisiyle 
doldurulacağı açıktır. Tarih yüzlerce yıl süren böyle dönemlerle 
doludur.

Küçük adımlarla da olsa bilim ışığında derinleşmiş bir gökyüzü 
anlayışı ve kültürü, yaşamımız için olduğu kadar, doğamız ge-
reği özgürleşmemiz için de gereklidir. 

Göklerin bilgisi, kendisine ilgi, merak ve korkusuzca yaklaşan 
herkese açıktır. Kapalı olan, zihnimiz, kısıtlı olan anlayışımızdır. 
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“Amerikalılar her zaman kendilerini ebeveynlerinden farklı bir 
şekilde tanımlayabilmişlerdir”[1]. Bu motif, Muhteşem Gats-
by’ye de yansımıştır; James Gatz, yeni personasını yaratırken, 
“Hayal gücü hiçbir şekilde gerçekten [kendi ebeveynlerini], 
ebeveynleri olarak kabul etmemiştir” (Tony Tanner’a göre on-
lar, Fitzgerald’ın kendisinin sahip olduğu bir fantezidir”[2]). 

Bu durum Gatz’in, Avrupa’dan Amerika’ya gelen ilk öncüler 
gibi, heybet arayışında olduğuna işaret ediyor. İçinde tutkuyla 
doğmuş olan Gatz’in kaderi, doğduğu günden beri belirlenmiş-
tir. Kendini fakir kesimden (ya da ─kendini “Tanrı’nın oğlu” 
olarak görmesinden dolayı- daha az önemli olarak gördüğü in-
sanlardan) hızla uzaklaştırmış, kendi için bir kimlik oluşturmuş 
ve Amerikan ulusuna benzer biçimde, kimlik arayışına başla-
mıştır. Amerika yeni başlangıçların topraklarıdır ki burada, Ge-
orge Washington’ın 1796’daki ifadesine göre, Amerikalıların 
“Kopmuş ve uzak durumları, onları farklı bir rotayı takip etme-
ye davet etmekte ve bunu mümkün kılmaktadır”[3]. 

Bu kopmuşluk hali Gatsby’de de görülmektedir. Ebeveynlerin-
kinden farklı bir rota yaratmak amacıyla, Gatsby öncelikle ken-
dini ebeveynlerinden ve sonrasında dünyadan izole etmektedir. 
Kendi partilerinde ev sahibi olarak Gatsby’yi bulmak imkân-
sızdır. Gatsby’nin evinde katıldığı ilk partide Nick tarafından 
bu durum şöyle gözlenmiştir: “Ev sahibini bulmak için bir gi-
rişimde bulundum fakat nerede olduğunu sorduğum iki ya da 
üç kişi bana öyle hayretle baktılar ve Gatsby’nin hareketlerine 
dair herhangi bir bilgi sahibi olduklarını öyle şiddetle reddetti-
ler ki kokteyl masası tarafına doğru sıvışmak zorunda kaldım.” 
Gatsby’yi evinde görmek olağan bir şey değildir; kendi evinde 

[1] Tony Magistrale and Mary Jane Dickerson, ‘The Language of Time in 
The Great Gatsby’, 1989
[2] Tony Tanner, Introduction of ‘The Great Gatsby’, February 1990
[3] George Washington’ın veda konuşması, 1796

Amerikan Edebiyatı, yalıtılmışlık temasını hem bi-
reysel karakterler ve izole kalma nedenleri hem de 
bunun, bir bütün olarak Ulus üzerine olan etkileri 
üzerinden ele almaktadır. F. S. Fitzgerald ve Edith 
Wharton gibi yazarlar, kendini gerçekleştirme ara-
yışında olan bireyler olarak görebileceğimiz, karışık 
bilinçlere sahip karakterler yaratmıştır. Bu deneme 
yazısı, Amerikan Edebiyatı’nda yalıtılmışlık teması-
nın oldukça çok işlenmesinin sebeplerini keşfetmeyi 
amaçlamaktadır. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne 
göre, bir bireyin kendini gerçekleştirmesi için fiziksel 
ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması gerekmek-
tedir. Kendini gerçekleştirme, beraberinde bireysellik 
bilincini de getirmekte ki bu da yalıtılmışlığa sebe-
biyet vermektedir. Masumiyet Çağı’ndaki anlatıcı ve 
Newland Archer isimli karakter arasındaki bulanık 
çizgi ve Muhteşem Gatsby’deki Nick Carraway ka-
rakterinin güvenilmezliği, özünü gerçekleştirme ara-
yışındaki bir bireyin mücadelesini ve bu arayışının 
yalıtılmışlık gibi neticelerini vurgulamaktadır.

Amerikan Edebiyatı’nda ulusal seviyedeki yalıtılmışlık tema-
sı, Amerika’nın kültürel kimliği ve ülkenin uluslararası ilişki-
lerinde veya iç siyasetinde benimsediği politikalar aracılığıyla 
ele alınmaktadır. Genç bir ulus olan Amerika, onlu yaşlarında, 
kimlik arayışında olan bir genç olarak görülebilir. Bir ulusun en 
temel ihtiyaçlarını (bağımsızlık, bir dil ve bir isim) gerçekleştir-
miş olan Amerika’nın ihtiyaç duyduğu şeyler bir kültür ve sos-
yal kimliktir. Tony Magistrale ve Mary Jane Dickerson’a göre, 

saklanmaktadır. Gatsby, kendi evinde bir gizem olarak kalma-
ya devam etmektedir; belki de evinin bir yuva olmamasından 
dolayı, hayatının başlangıcını reddeden birisi olarak, belirsizlik 
içinde kalmaya terk edilmiştir. Fitzgerald, Gatsby’yi tanıtma 
şekliyle bu duruma işaret ediyor; diğer tüm önemli karakterleri 
takiben, kendini takdim etmesinden sonra bile, Nick’in yanın-
dan ayrılarak bir gizem olarak kalmaya devam etmektedir: “Bay 
Gatsby neredeyse kendini tanımlar tanımlamaz (…) ortamdan 
ayrılmak için izin istedi.” Gatsby’nin “kendini tanımla[ma-
sı]” fikri, kendisini bulmaya çalıştığına işaret etmektedir. New 
York’a ve New York aristokrasisine uyum sağlamamaktadır. 

Edith Wharton’ın Masumiyet Çağı’nda bu seçkin toplum şu 
şekilde ele alınmaktadır: “belirgin bir şekilde üstün” olmasıy-
la beraber, “taze kan ve para[ya]” ihtiyaç duymalarına karşın, 
kökleşmiş “aile ağaçları ormanlarının” bu yeni kişiler tarafın-
dan rahatsız edilmesine izin vermezler; eski “kan” seyreltilme-
melidir. “Kan”ın izole edilmesi Avrupa aristokrasisinde vuku 
bulan aile içi evliliklerini imlemektedir; bu sosyal sınıf diğer 
sınıflardan yalıtılmıştır. Hatta Archer, kendi sosyal çevresine 
“soylu insanlar” olarak hitap etmekte ve doğuma bağlı olarak 
kendisini, toplumun geri kalanından ayırmaktadır. Fakir olan 
James Gatz’in etkileyici biçimde zengin olan Jay Gatsby’ye 
dönüşmesine rağmen toplumdan, hem kendi seçimleriyle hem 
de çevresi aracılığıyla izole olmuştur. Gatsby’nin mustarip 
olduğu yalıtılmışlık, tıpkı Bayan Manson Mingott’un yaptığı 
gibi, evlilikle yani New York aristokrasisinin ‘eski para’ sahi-
bi[4] bir üyesinin ismini alarak çözümlenebilir. Manson, “Var-
lıklı Mingott sülalesinin başıyla ittifak etmiştir (ing. ally).” ‘İt-
tifak’ kelimesi, siyasi bir ittifakı imlemekte ve bireyleri uluslara 
benzetmektedir. 

Buna karşın, Manson[5], “saygın... eski aile evlerinden” uzak-
ta yaşayarak ve diğer Ailelerle tam olarak bir bağlantı kurma-
yarak, New York sosyetesinin geri kalanının yanında hala öne 
çıkmaktadır. Manson, “[insanların] ziyaretine gelmesi için çok 
da acele içindeymiş gibi görünmemektedir, zira sahip olduğu 
sabır, özgüveniyle eşdeğer[dir].” Diğerleriyle bağlantı kurmak 
gibi bir ihtiyacı yoktur; insanların ona geleceğini zaten bilmek-
tedir. Manson’ın durumu, köklü zengin muhiti olan East Egg’in 
karşısında ve yine New York sosyetesinden uzakta yaşayan 
Gatsby’nin durumuyla benzeşmektedir.

Gatsby’nin evinden dışarı çıkmak için bir acelesi yoktur. Tıp-
kı Manson’ın “onun ücra kapılarına varmak için kuzeye doğru 
akan” insanları izlemesi gibi, Gatsby de sadece partileri izle-
mektedir; davetsiz misafirlerin ki Nick onları güvelere ben-
zetmektedir, partilerine akın etmesi için beklemektedir. “Akın 
etmek” ve “akmak” kelimeleri doğada vuku bulan hareketle-
re işaret etmektedir; Gatsby’nin muhteşem partilerine doğru 
hareket eden insanların ve Manson’ın kapısına akan insanla-
rın ilkel, neredeyse hayvansı, sürü psikolojisini takip ettikleri 
ve “sürüler” halinde seyahat ettikleri izlenimini vermektedir. 
Sosyeteye uyum sağlama çabalarına karşın, “köklü zengin” 
Tom’a göre Gatsby hâlâ, “Hiçbir yerden Bay Hiç Kimse”dir. 

[4] Sahip olduğu serveti miras yoluyla elde etmiş kişi.
[5] İtalyan bir markinin eşi olduğundan dolayı aynı zamanda ‘markinin eşi’ 
manasına gelen “the Marchioness” olarak da hitap ediliyor.
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Bu durum, bir milletin sosyo-ekonomik sınıflarının izolasyonu-
na sebebiyet vermektedir. Terk edilme korkusu bu toplulukları 
teşvik etmektedir. Bununla birlikte, bu gruplarla sarmalanarak 
insanlar, özgürlüklerini ve eylemlerini sorgulama hürriyetlerini 
kaybederler. Ellen Olenska, “özgürlüğün en yalnız [yaşanan] 
türüne” sahiptir ve New York sosyetesinin bir parçası olmak 
istemesine rağmen bunun onun için zor olacağının farkındadır; 
“yapılması söylenen[i]” yapmak zorundadır. Bu sosyete içinde 
olmayı tercih ederek bireyler, “sistemin bir ürünü” olurlar. Bu 
durum da, bireylerin ne benzersiz ne özgün ne de diğerlerinden 
farklı oldukları, endüstrileşmiş bir üretim sistemini imlemekte-
dir. Bu vaziyette, özgür olmayı tercih etmenin bir bedeli vardır: 
yalnız olmak. Bu grupları bir arada tutan şey, “anneler, teyzeler, 
anneanneler ve uzun zaman önce ölmüş kadın ataların kurduğu 
komplo vasıtasıyla kurnazca imal edilmiş” bir takım etik değer-
lerdir. Koruyucu kabuk ise insan yapımıdır. “Komplo planları,” 
toplumun “ürünleri” olan insanlar gibi “imal edilmiş[tir].” Bu 
insan yapımı canavar, canlıdır ve “neredeyse bir avcı[nın]” ha-
yat tarzını takip etmektedir. Üyeleri, dedikodu canavarın ihti-
yaç duyduğu bir besinmişçesine, “öğün[lerini] [dedikodu ile] 
bitirmektedirler.” 

Pamela Knights’a göre, bu “varlık ... düşünülemez olan şeye 
karşı kolektif bir irkilmeyle geri teper, çekildiğinde rahat bir 
nefes alır, ‘genelde kabul görmüş’ olan hakkında tekil bir ses ta-
kınır ve ‘sessiz bir örgütlenme’” etrafında toplanır[7]. Dediko-
du aynı zamanda Gatsby’nin esrarengiz personasının da önem-
li bir parçasıdır: Hakkında dedikodular dolaşmakta, “önceden 
adam öldürdü[ğü]” söylenmektedir, fakat 1920’lerin New York 
sosyetesi sosyal normlar hakkında daha az bilinçlidir. Önceden 
“sonradan zengin olmuş kişinin” “savurganlığı” tatsız bir du-
rum olarak düşünülürken, şimdi ise insanların paranın tadını 
çıkardıkları günlük hayatın bir parçası olarak görülmektedir. 
Kalabalıklar sık sık Gatsby’nin konağındaki partilere katılırlar 
fakat neredeyse hiç kimse Daisy’yi ya da Tom’u ziyaret etmez: 
“köklü zenginler” diğer sosyal çevrelerden izole durmaktadır. 
Bu “kabileler[in]” kabuklarını delip geçmek aşırı zordur. Bu 
gruplar, sofistike görünseler de sık sık “okçuluk” yarışmaları 
yapan “aşiret”lere benzetilirler. Önde gelen “aşiretler”in isim-
lerinden birisi “Archerlar”dır; “okçuluk” bu “aşiretler” ile 
Amerika’nın yerlileri arasında bağlantı kurar, bu da uzakta fa-
kat birbirine bağlı toplumlar fikrini güçlendirir.

Sosyal yalıtılmışlık işçi sınıfını farklı bir biçimde etkilemek-
tedir. İçinde bulundukları durumdan kurtulabilmek için çok az 
araca sahip olan bu kesim, genellikle “gerçekten ait oldukları 
meslekleri terk etmeye” zorlanmışlardır. Zenginin refah düzeyi 
artarken, fakir olan özellikle Büyük Buhran zamanında kay-
nak eksikliğinden dolayı daha kötüye gitmeye mahkûm edil-
mişlerdir. Gazap Üzümleri’nde Joads “küçük beyaz evlerden 
birisine” sahip olmayı düşlerken, Gatsby, Tom ve Archer aile-
leri, kendilerinden izole ettikleri işçi sınıfına önem vermeden 
kendi konaklarında yaşamaktadırlar. Onlarla kurulan her tür-
lü ilişki gizlenmiş, örtbas edilmiş ve hatta Tom’un Myrtle’la 
olan ilişkisindeki gibi hakkında yalanlar söylenmiştir. Myrtle 
nesneleştirilmiş ve ilk tasvirinde sadece, “kalınca bir kadın vü-
cudu” olarak tarif edilmiştir. Zenginlerin fakirlere karşı tavrı, 
onları iterek uzaklaştırmak ve kendilerinden izole etmektir. 

[7] Pamela Knights, Forms of Disembodiment, 1995

“Kendi köklerini aşmak” için çabalamakta fakat doğduğu ki-
şiden kaçamamaktadır. Bu siyasiye kaçan imalar Amerika’nın 
diğer milletlerle etkileşimlerini yansıtmaktadır: münzevi, kendi 
içine çekilmiş, kendisiyle etkileşime geçmeye çalışan millet-
lerin etrafında toplanmasını izleyen ve tüm bunları yaparken 
Süper-güç olduğunu kabul etmeyen, Milletler Cemiyeti’ne gir-
meyi reddeden. Amerika bu izolasyon politikasını izlemekte ve 
sonuç olarak da kendini geliştirmek ve Amerika’yı ön planda 
tutmak adına kendi içine yığılmaktadır: bağlantı ve toplum il-
lüzyonuna karşın, karakterler hala yalnız ve yalıtılmıştır. Jor-
dan, “Büyük partileri sevdiğini çünkü samimi olduklarını,” ve 
“küçük partilerde mahremiyet olma[dığını]” söylemektedir. 
Bununla birlikte Nick’in, Gatsby’nin büyük partilerinde gör-
düğü şey ise “hemen oracıkta unutulup giden tanışmalar,” ve 
“birbirlerinin ismini dahi bilmeyen kadınların birbiriyle olan 
coşkulu buluşmaları.” Bu toplumda samimiyet mevcut değil; 
insanlar arasında ‘bağ’ ya da ‘bağlantı’ yoktur. Bağlantının 
yokluğu insanlarının, Amerikan ulusu için bir kimlik arayışına 
girmelerine neden olmaktadır.  Bu kimlik arayışı hem Amerika 
için hem de Gatsby için izolasyona yol açmaktadır. Amerika, 
kendisinin dahi başlattığı Milletler Meclisi’ne katılmamak gibi 
konularla alakalı tartışmaları görmezden gelerek ve mümkün 
olduğunca bağımsız kalarak, kendini uluslararası ilişkilerden 
koparmaktadır. Gatsby, verdiği partilere pek ilgi duymamakta-
dır, sadece Daisy’yi bu “parlayan ordövrler”in sunulduğu, gece 
ilerledikçe “ışıkların daha da parıldadığı,” “parlak” partileriy-
le cezbetmeyi ümit etmektedir. Partilerin parıldayan atmosferi 
tarafından cezbedilmiş biçimde, “erkek ve kızların güve gibi 
gelip gitmeleri[ne]” rağmen Daisy, Gatsby harekete geçip evini 
terk edinceye kadar bu evin kapılarından geçmemektedir. Bu 
durum, Gatsby’nin yalıtılmışlığını eleştirir ve münzevi olmanın 
her daim yalnızlıkla sonuçlanacağına işaret eder.

Amerikan yalıtılmışlığı birçok sınıf bölünmesinde ve etnik ay-
rımcılıkta da gözlemlenebilmektedir. Bu zamanların edebiyatın-
da, sınıf bölünmesi öne çıkan bir temadır. Muhteşem Gatsby’de 
Nick sık sık “Küller Vadisi”ni ziyarete gider ve bu “fantastik 
çiftlik”te işçi sınıfını yani “kül rengi insanlar”ı gözlemlemekte, 
“kürekler”[6] atfıyla da mezarlık izlenimi vermektedir.  Küller 
vadisi, içinde “fantastik” hızda “tozun” yetiştiği bir “çiftlik”tir. 
“Toz,” “kül-rengi insanları” oluşturmakta ve bu da çalışan sınıf 
insanının hayalet gibi olduğu imgelemini vermektedir. Onların 
kötü yaşam şartlarının bilincindeyken, bu insanları, insaniyet-
leri için hiçbir duygu ya da düşünce gösterisinde bulunmadan 
dikkate alması, üst sınıf ile çalışan sınıf arasındaki izolasyonu 
göstermektedir. 

Bu sınıflar arasındaki çatlak o kadar derindir ki Gatsby bile 
üst sınıf New York sakinlerinden birisi olabilmek için gerekli 
ekonomik koşullara ulaşmasına rağmen, geçmişi hala onunla 
birliktedir. 19. yüzyılda ekonomik duruma ve aristokratik kana 
göre şekillendirilmiş toplumlar, 1920’lerde de hâlâ bir dereceye 
kadar geçerlidir. Masumiyet Çağı’nda işçi sınıfı ve “New York 
soyluları” arasındaki farklılıklar birçok şekilde vurgulanmıştır: 
Katı sosyal davranış kuralları sayesinde, örneğin Ellen Olenska 
gibi üst sınıfın içine doğmuş birisi için, yurtdışında çok fazla 
zaman geçirdikten ve bu ince politik kuralları unuttuktan sonra 
sosyeteye tekrar kabul görmek imkânsızdır. New York’un önde 
gelen aileleri, “birlikte durmaları” gerektiğine, zira durmaz-
larsa, “sosyete gibi bir şeyin kalmayacağı[na]” inanmaktadır. 
Onları çevreleyen yalnızlık, bir başına kalma korkusunun kö-
keni, dâhil edilme ihtiyacına kadar takip edilebilir. Diğerleriyle 
‘bağlanmak’ gibi bir istek mevcuttur; bir grubun parçası olmak, 
bireyleri kendi içinde birbirine bağlı toplumlar oluşturmaya 
teşvik etmektedir. Bu topluluklar birbirine o kadar bağlıdır ki 
onları ayırmak zorlaşmıştır.

[6] ‘Kürek’ için kullanılan İngilizce kelime ‘spade’ aynı zamanda siyahiler 
için kullanılan argo bir terimdir.

“Aşırı Yoksulluk, geçici bir gülümsemede ancak belli belirsiz 
ortaya çıkar”- yazarlar dahi (Fitzgerald ve Wharton; ikisi de 
imtiyazlı bir çevredendi) toplumlar arasındaki bu izolasyona 
genelde aldırış etmemişlerdir. Gatsby’nin etrafındaki işçi sını-
fa referanslar vardır fakat Archer’ın dünyasındaki işçi sınıfına 
çok az sayıda imada bulunulmuştur. Gatsby’nin bizzat kendisi 
“başarısız” ebeveynlerden gelmektedir fakat bu durumdan kur-
tulmayı başarabilmiştir; ima edilen şey ise eğer yeterince çok 
çaba gösterirlerse bu Amerika’daki herkesin deneyimleyebile-
ceği bir şeydir. Buna rağmen, 19. yüzyılda Winsett için durum 
böyle olmamıştır: “zamansız doğmuştur,” sosyo-ekonomik 
durumundan kurtulmaya çalışmış fakat bundan “vazgeçmiş[-
tir].” Gatsby kurtulabilmiştir fakat üst sınıflardan izole kalmaya 
devam etmektedir; geçmişini gerçekten de hiçbir zaman arka-
da bırakamamıştır.  Gatsby’nin etrafındaki topluluktaki herkes 
için bu durum geçerli değildir; örneğin diğer ırktan insanlar 
Muhteşem Gatsby’de hala tecrit edilmektedir. Siyahilere çok az 
referans vardır, Amerika’nın yerlilerine dair hiçbir imada bulu-
nulmamıştır. Fitzgerald izole bir karakter yaratmaktadır ve bu 
yalıtılmışlığın tamamen istemli bir şekilde olmadığı izlemini 
vermiştir.

Gerçekten izole edilenler ise etnik azınlıklardır. Richard Wri-
ght’ın Vatan Evladı (orj. Native Son) kitabındaki baş karakter 
Bigger’a durumu hakkında çok az seçim hakkı tanınmıştır; 
kitabın başından itibaren net bir şekilde ortaya konmuştur ki 
Bigger’ın da “bazen başı[na] berbat bir şeyin geleceğini his-
se[ttiğini],” söylediği gibi, hayatı başarısız olmaya mahkûm-
dur. Muhteşem Gatsby’de bir karaktere yapılan tek bariz ırk 
referansı Wolfsheim’adır. Wolfsheim, hayatını Connery ve do-
landırıcılıktan ya da kendisinin söylediği gibi “bağlantılar”[8] 
aracılığıyla kazanan sahtekâr Yahudi bir içki kaçakçısı olarak 
tasvir edilmiştir. Peter Gregg Slater, Nick’in bilinç sahibi bir 
Anlatıcı olduğunu iddia etmektedir: Etrafındakilerin bilincin-
dedir zira “anlatıcı olarak, karşılaştığı bireylerin, eğer kendi-
sininki gibi eski Amerikan tiplerinden değilse, hangi ırka ait 
olduklarına dikkat çekmektedir.”[9] Bununla birlikte bu, Nick’i 
bir orta sınıf beyaz Amerikalı olarak, Bigger gibi insanlardan 
ayırmaktadır. Etrafındakilerin bilincindedir fakat onların kötü 
durumlarını anlamamaktadır. Beyaz bir şoför ve “zencileri” 
aynı arabada görünce Nick, “Madem şimdi bu köprüden kayıp 
düştük, artık her şey mümkün,” der. Metne daha geniş açıdan 
bakarsak, Nick’in gözlemi olay örgüsünün ilerlemesinde belirli 
bir role sahiptir; Gatsby’nin yani zengin ve beyaz bir karakte-
rin başına gelecek o “her şey”in habercisidir. Nick’in, var ol-
duklarını kabul ederken, etnik sınıfların hayatları hakkında faal 
bir şekilde sürdürdüğü aldırış etmeme hali bize gösterir ki izo-
lasyon konusunda karar verme yetkisi, diğer her şeyde olduğu 
gibi, Nick gibi insanlara aittir.

Ulusal ve Sosyal yalıtılmışlık ancak, bu zamana ait edebî eser-
lerdeki Karakterler ve önde gelen yazarların deneyimlediği bi-
reysel izolasyon ele alınarak anlaşılabilir. Fiziksel ve psikolojik 
ihtiyaçları karşılandığında Amerikalılar, statükoyu sorgulaya-
rak kendilerini gerçekleştirme arayışına girebilir. Bu arayış ve 
sorgulama, Fitzgerald’ın kendi sosyal durumunu ve felsefesini 

[8] Wolfsheim’ın eğitimsiz olmasından dolayı kelimeleri yanlış telaffuz 
etmesine referans verilmiştir.
[9] Peter Gregg Slater, Ethnicity in The Great Gatsby
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karakterlerine yerleştirdiği Muhteşem Gatsby kitabında belge-
lenmiştir. Örneğin Nick, “derin düşünen bir bilince sahiptir ve 
Gatsby’nin kişiliğini anlamaya dair gittikçe derinleşen arayışı-
nı felsefî bir bağlam içine yerleştirmektedir.”[10] Nick, Fitzge-
rald’ın kişiliğinin bir parçasıdır; bu parçası diğer personalarını 
sorgulamaktadır, diğer bir deyişler “süper ego’sudur. Fitzgerald 
Nick’i sadece bir anlatıcı olarak değil, aynı zamanda “öz-dü-
şümsel olarak yazar rolü verilmiş” bir karakter olarak yaratmış-
tır ve “[bu hikâyede] kahraman sadece bir ana kahraman değil 
aynı zamanda kitaba bütün olarak bakınca tek bir kişilik imge-
sidir.”[11] ‘Dominant’ ve ‘agresif’ bir karakter olan Tom, Fitz-
gerald’ın kişiliğinin hayvansı tarafı yani ‘id’ olarak görülebilir. 
Bu iki bilinç arasında ise Gatsby tarafından temsil edilen ‘ego’ 
vardır. Genç James Gatz “doğal bir biçimde hayatını sürmüş[-
tür]” ve “kahverengi, hala sertleşen bir bedeni” vardır; “doğal 
bir biçimde” ifadesi hayvansı bir hayat tarzını imlerken, “hala 
sertleşen vücut” ifadesi de hayatının hala şekil aldığı ve hala 
nihai personasına ulaşmadığı izlenimini vermektedir. Bunun 
tam tersi olarak Jay Gatsby, karakter özellikleriyle, “sıra dışı 
bir umut etme yeteneği[yle]” tanımlanmaktadır. 

Gatsby ilkel bir karakterden rûhânî bir karaktere dönüşmüştür. 
Fitzgerald kendisini Gatsby’ye yansıtmaktadır; bu da kendisi-
nin Gatsby gibi olmayı ümit ettiğini veya hali hazırda Gatsby 
gibi olduğunu imlemektedir. Bu arttırılmış öz-farkındalık hissi 
ve birisinin karakterinin izole parçalarının keşfi, bireyin izolas-
yonuna sebebiyet vermektedir zira kişi, kendisini anlamak için 
kendi ikiyüzlülüğünün farkına varmalıdır. Fitzgerald bu ikiyüz-
lülüğü Nick aracılığıyla tanır: “Kendini yargılamaktan geri tut-
maya meyilli olduğu[nu],” iddia etmesine rağmen, roman bo-
yunca karakterleri ırklarına ve görünüşüne göre değerlendirme-
ye devam etmektedir. Meyer Wolfsheim’i görür görmez yaptığı 
yorum onun “küçük, düz burunlu bir Yahudi” olduğudur. Nick 

[10] Peter Gregg Slater, Ethnicity in The Great Gatsby
[11] Winifred Farrant Bevilacqua, Nick’s Authoring of Gatsby, 2010

“kendini yargılamaktan geri tut[muyor],”  sadece düşüncelerini 
seslendirmiyor. İkiyüzlülüğe çok yaklaşan bu davranış, Fitzge-
rald’ın kendi ikiyüzlülüğünü kabul etme yöntemi olabilir. Edith 
Wharton, Ellen Olenska’yı Nick’e benzer bir karakter olarak 
kullanmaktadır; toplumun “genel ürpertilerine ses vermekte-
dir.” “Gerçek yalnızlığın, sürekli birisinden rol yapmasını is-
teyen tüm bu nazik insanların arasında yaşamak olduğu[nu],” 
gözlemlemekte ve New York’ta “herkesin mi doğruyu bilmek 
istemediğini” merak etmektedir. Ellen toplumun geri kalanın-
dan izoledir ve bu yüzden, Nick’e benzer biçimde dışarıdan 
gözlem yapabilmekte, içeri bakıp tanık olduğu toplumu yargı-
layabilmektedir. Wharton’ın, bu toplumu edebiyat vasıtasıyla 
eleştiren New York soylularının bir parçası olması onu, Ellen 
ile benzer bir pozisyona sokmaktadır; zamanında içeriden biri-
siyken, şimdi daha geniş bir görüş açısıyla içeri doğru bakmak-
tadır. Bu izole pozisyonlar, bilerek alınmıştır: yazarlar içinde 
bulundukları sosyal çevredeki pozisyonlarının farkındadırlar.

Yazarların ne derecede kendi bilinçlerinin farkında oldukları 
ve ne ölçüde karakterlerinin kendilerinin serbest temsilleri ol-
malarına izin verdikleri açık değildir; yalıtılmışlık teması tüm 
Karakterlerde mevcuttur. Bununla beraber, karakterler izole 
toplumlardan ve dolayısıyla izole uluslardandır. Hem Muhte-
şem Gatsby hem de Masumiyet Çağı başkahramanın izole ve 
yalnız kalmasıyla sona ermektedir. Archer, Ellen’la yani ken-
disine meseleleri diğer açılardan görmesini sağlayan kadınla 
tekrar görüşmemeyi tercih eder. Nick, Gatsby’siz yani gözlem-
leyebileceği ve anlatacağı kişiden mahrum kalmıştır. Romanın 
sonunda, Nick kendini Gatsby’yle tanışmadan önce olduğu kişi 
olarak bulur: “Gatsby’ye bir kez daha baktım ve o kaybolmuş-
tu, ben ise bir kez daha huzursuz karanlıkta kalmıştım.”

Ebedi Dönüş Mitosu
Mircea Eliade 
Çeviri: Ayşe Meral
Dergâh Yayınları, 2017

Fazla iddialı görünmekten çekinmemiş 
olsaydık, bu kitaba “Tarih Felsefesine 
Giriş” alt başlığını verirdik. Çünkü bu 
denemenin aslında anlamı budur; yine 
de şu farkla ki, bu eser, tarihî olayın 
spekülatif çözümlemeleriyle hareket 
etmek yerine, “tarih”in belli bir şeklini bilmesine rağmen, bu 
tarihi göz önünde bulundurmamakta inat eden arkaik toplumla-
rın temel görüşlerini sorgulayacaktır. Bu geleneksel toplumları 
incelerken, öncelikle bir özellik ilgimizi çekti: Bunların so-
mut, tarihî zamana karşı çıkışları, kökenlerin mitsel zamanına, 
“Büyük Zaman”a periyodik olarak geri dönme nostaljileri. Bu 
toplumların somut zamanı reddetme iradelerini, her türlü özerk 
“tarih” ─yani arketipsel bir düzenlemeye sahip olmayan tarih- 
girişimine olan düşmanlıklarını kavradığımızda, “arketip ve yi-
neleme” olarak adlandırdığımız şeyin anlam ve işlevi bize apa-
çık göründü. Bu reddediş ve itiraz, bu kitabın göstereceği gibi, 
sadece ilkel toplumların muhafazakar eğilimlerinin bir etkisi 
değildir. Kanaatimizce, tarihin, yani tarih-ötesi modellere sahip 
olmayan olayların bu şekilde değersiz görülmesinde ve dindışı, 
süregelen zamanın bu şekilde reddedilmesinde insan varoluşu-
nun belli bir metafiziksel değer kazanma çabasını okumak ye-
rinde olacaktır. Ama bu değer kazandırma, hiçbir şekilde, “ta-
rihî insan”ın, tarihin bünyesinde kendisini var ettiği ölçüde var 
olan insanın keşfinden beri, Hegel sonrası bazı felsefî akımla-
rın, özellikle Marksizm’in, Tarihselciliğin ve Varoluşçuluğun 
vermeye çalıştıkları o değer kazandırma gibi değildir.

Bu tarih sorunu ─tarih olarak tarih- bu denemede doğrudan ele 
alınmayacaktır. Bizim ilk hedefimiz arkaik toplumların spekü-
latif alanında birkaç ana çizgiyi açığa çıkarmak oldu. Herhal-
de, bu spekülatif alanın basit bir sunumu, kendi sorunlarını ve 
klasik felsefenin metinlerinde ya da Batı manevi (spiritual) ta-
rihinin pozisyonunda çözüm yollarını bulmaya alışmış filozof 
için faydasız olmayacaktır. Bizde, Batı felsefeinin, tabiri caizse 
“taşralaşma” riskini taşıdığı eski bir kanıdır: İlk önce, kıskanç-
lık ederek kendi geleneğine çekilip orada kalması ve örneğin 
Doğu düşüncesinin sorunlarını ve çözümlerini görmezden gel-
mesi; ardından, geleneksel toplumlara mensup “ilkel” insanın 
tecrübelerini küçümseyerek, yalnızca tarihî medeniyetlerin in-
sanının “durumlarını” kabul etmekte inat etmesi. Sokrat önce-
si insanın Evren’deki konumunu değerli kıldığını öğrenmekle 
felsefî antropolojinin kazançlı olacağını düşünüyoruz. Dahası, 
metafiziğin ana sorunlarının arkaik ontolojinin bilinmesiyle 
yenilenebileceği kanısındayız. Daha önceki birkaç çalışmada, 

özellikle Dinler Tarihine Giriş (Traité d’Histoire des Religi-
ons) adlı eserimizde, her zaman tutarlı ve eksiksiz bir sunum 
verdiğimizi iddia etmeden, bu arkaik ontolojinin ilkelerini sun-
maya çalışmıştık.

Malesef okuyacağınız bu deneme beklenen eksiksiz sunumu 
yine sağlamış olmayacaktır. Etnolog gibi filozofa ya da oryan-
taliste ama özellikle kültürlü insana, uzman olmayan kişiye 
seslendiğimiz için inceden inceye didiklenirse ve nüans getiri-
lirse daha kalın olmayı gerektirecek olan konuları malesef çoğu 
zaman kısa ifadelerle özetlemek durumunda kaldık. Herhangi 
bir derin tartışma, kaynakları uzun uzadıya sergilemesini ve 
pek çok okurun cesaretini kırabilecek teknik bir dili beraberin-
de getirmiş olurdu. (Önsöz’den)

Bauhaus: Modernleşmenin 
Tasarımı Türkiye’de 
Mimarlık, Sanat, Tasarım 
Eğitimi Ve Bauhaus
Derleyenler: Esra Aliçavuşoğlu, Ali Artun
İletişim Yayınları, 2017

Bauhaus düşüncesi, bir stilin, 
bir eğitim hareketinin ötesinde, 
1850’lerden beri Avrupa’da yü-
rürlükte olan kültürel, ekonomik 
ve toplumsal bir modernleşme 
programını ifade eder. “Yeni” bir 
hayatın tasarlanabileceği inancını 
temsil eder. Almanya’nın kültürel 
nüfuz politikaları bağlamında, 
son Osmanlı yönetimlerinin ama 
özellikle de Cumhuriyet’in ku-
rucu kadrolarının modernleşme 
girişimlerinde etkili olur. Sana-
yileşme atılımı ile sanatın birleştirilmesine yönelik kültürel 
politikaların ve eğitim reformlarının yapılandırılmasında Ba-
uhaus akılcılığının katkısı önemlidir. Gazi Terbiye Enstitüsü, 
Köy Enstitüleri; sanat, sanayi ve meslek okulları; İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi mü-
hendislik-mimarlık okulları; güzel sanat ve uygulamalı sanat 
akademileri hep Bauhausçu ilkeleri benimserler ve bunlara 
göre yetişmiş kadrolar tarafından kurulurlar. Günümüzde Tür-
kiye’de çağdaş eğitimin örgütlenmesi ve tasarım kültürünün 
hızla yükselmesi hâlâ Bauhaus’un izlerini taşır. Bauhaus: Mo-
dernleşmenin Tasarımı, bugünkü Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin çekirdeğini oluşturan ve 1957 yılında 
Alman ve Türk Bauhausçular tarafından kurulan Tatbiki Güzel 
Sanatlar Okulu’nun 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzen-
lenen “Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bau-
haus” Sempozyumu’na sunulan bildirileri kapsamaktadır.

Bizim SahafBizim Sahaf
Hazırlayan: Behiye Bobaroğlu
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Doğum ve ölüm arasındaki insan bir gerilim, çatışkı varlığıdır: 
Beden-ruh; akıl-kalp; iç-dış; eylem-eylemsizlik. Tercih yapmak 
krizi geçici olarak giderir ve her çözüm hızla yeni bir krize ev-
rilir. Biçimlenen her kriz, ana krize bir adım daha yaklaşmış ol-
duğumuzu hatırlatır: ölüme.

Peki, sorun bu kadar büyükken kendimizi oyalamakta ne sakınca 
olabilir? Olası sakıncalara ve getirilere bir göz atalım. Öncelikle 
yalnız kalmanın tek katmanlı bir iş olmadığını saptamalıyız.

İlk olarak, bedensel yalnızlığa tahammül edememe durumunu 
değerlendirebiliriz. 

Olumsuz yönleri: 

*Yaşamı geçiştirmek. 

*Sürekli ya da kesintili sosyalleşmenin beraberinde getirdiği ri-
yakârlık. Heyhat! Riyakârlık yalnız gelmez; hak yemek, yalan, 
öfke vb dostları vardır.Yalnız kalmamak için görüşmeye mecbur 
olduğunuz, ait olduğunuza inandığınız gruptakiler korunacak, 
size benzemeyenler dışlanacak, eşinizin-dostunuzun sevdiği se-
vilecek, dedikodu yapılacak, dedikodu yapan dinlenecek… 

Liste uzun. Uzun süreli dostluklar, evlilikler bu tür alış-verişle-
rin hafif ya da yoğun yaşandıkları ilişkilerdir. 

Olumlu yönleri: Size aynalık yapacak kişi veya kişilerle ters 
düşme, ters düşmekten bunalma olasılıklarını artırması; kaçacak 
yer bırakmaması.

İkinci olarak bedensel yalnızlığın katlanılabilir olduğu yal-
nızlık türü gelir.

Olumsuz yönleri: 

*İnsanın ruhsal gelişimi için olmazsa olmaz olan ters düşme, 
tartışma, anlaşamama gibi olanakların ortadan kalkmış olması. 

Her şeye katlanır da insan kendisine katlanamaz. 
Tanımadığı insanla başbaşa kalır; kendisi ile ka-
lamaz. Yalnızlık korkusu denmiştir bunun adına. 
Yalnızlık korkusu, değil hakkında tartışılması, cüm-
lede geçmesinden bile rahatsızlık duyulan bir düş-
mandır. Bireyler arası ilişkilerde, değinilmeyerek 
gözetilen bir sözsüz hukuk içeriğidir.

Yalnızlık, yaşamı etrafında örgütleyen güçlü duygulardan birisi-
dir; çünkü, ölmeye yazgılıdır insan. Yalnızlık ölümü çağrıştırır. 
Hep kaçtığımız, yüzleşmeye hazır olmadığımız ve, ne hazindir 
ki, olacağından emin olduğumuz tek olay.

Bu nedenle, yalnız kalan insan, kendisini bir şeyler yapmaya 
zorunlu hisseder. Boş bir eve girdiğimizde, ilk olarak ne yapa-
rız? Kapıyı kapattığımızda, ilk olarak yüzümüzdeki maskeyi 
çıkarırız tamam, ama sonra? Kendimizi meşgul etmek zorunda 
kalırız, yalnız olduğumuzu duyumsamak bizi hoşnut etmez. 

Kendimizi meşgul edemezsek, arka planda hiç susmayan zihnimiz 
başrolü kapacaktır, bunu biliriz. İstediği konuya, istediği zaman di-
limine, bağlantılı olsun olmasın istediği olaya, istediği coğrafyaya, 
hiçbir ilke gözetmek zorunda olmadan atlayabilen, arsız bir yapı-
nın anlamsız bir tekrar çorbasına maruz kalacağımızı biliriz. Zih-
nimiz bedenlense ve yanımıza otursa, neredeyse nefes almaksızın 
anlamsız anlamsız konuşup dursa kaç dakika katlanabiliriz? Böyle 
bir arkadaşımız olsa onunla hergün beraber olabilir miyiz? Oysa, 
tüm yaşamımız böyle geçer; zihnimize maruz kalır, katlanırız.

Kafamızdaki bu kalabalıktan kurtulabilmek için, yalnız kal-
mamak iyi bir çözümdür. Sürekli sosyalleşip aktif yaşamımız-
la övünebilir; bitimsiz bir misafir ağırlama zincirinde ne kadar 
misafirperver olduğumuzu gösterebilir; sürekli alış-veriş yapıp 
tanıdıklarımıza hediyeler verebilir; saatlerce televizyon izleyip 
herkesten saklayabilir ya da sürekli kitap okuyup bundan herke-
si haberdar edebiliriz. 

*Sürekli televizyon izlemek, uyumak gibi aktivitelerin kişinin 
değersizlik, işe yaramama duygularını artırması sonucu olarak 
depresyona girme riski. 

*Sürekli kitap okuma sonucu bilginin kazandırdığı gücün, bi-
reysel sanatsal etkinlikte bulunmanın tetiklediği yaratıcı ve do-
layısı ile ayrıcalıklı konumunun kişiyi kibirli hâle getirmesi.

Olumlu yönleri: Kitap okuma ve sanatsal etkinliğin kişiye ve 
topluma kültür, bilgi birikimi olarak geri dönmesi. Bedensel 
yalnızlık tercihi olmasına rağmen yoğun telefon görüşmeleri ya-
pılıyorsa “ötekindeki kendisi” ile yüzleşme ve çatışmaya girme 
olasılığının artması.

Üçüncü ve son olarak gerçek yalnızlık üzerinde durabiliriz. 
Aşamalıdır; ideal uygulamada ruh-beden-akıl bir bütün olarak 
devrededir. Bu, sonunda ulaşılan bir aşama olarak yalnızlıktır. 
Olumsuz bir yanı yoktur. Yalnızca hakikat arayıcısının olumla-
yacağı ve hatta başarabileceği türden bir yalnızlık. Felsefenin 
ve dinlerin etkinlik alanı: Tanrısal yalnızlık. Antik Yunan’da 
erdemli yaşamın ulaşması gereken doruk nokta olarak kabul 
edilen Teoria yaşamı. Teoria yaşamında Tanrısal görüye ulaşıl-
mıştır. Geleneğimizde buna Temaşa etmek denir; Theos’un yani 
Tanrı’nın seyredişine ulaşılmıştır. Teoria’nın en önemli özelliği 
özgür ve zorunluksuz olması, pratik hiçbir amaç gütmeyen bir 
bakış olmasıdır. Bilimde o nedenle teori kavramı vardır: Bilim 
basit ve yalın bir biçimde “Neden” sorusunun yanıtı arar, ama-
cı sorusundadır. Orhan Hançerlioğlu’nun, mutlaka okunmasını 
önerebileceğim “Düşünce Tarihi” isimli eserinde, Aristoteles’in 
işte tam da bu nedenle felsefeye Theologie dediğine değinilir. 
En Tanrısal bilgi. 

Felsefesiz bir din anlayışı, yıkıcıdır; din kavrayışı barındır-
mayan felsefe ise hırçındır; ikisinin ortak yönü ise dışlayıcı 
olmalarıdır. 

Aristoteles “Nikomakhos’a Etik” isimli kitabında, erdemlilerin 
en erdemlisi olan ve Teoria yaşamını sürdürebilen Bilge’nin 
yalnız kalamayacağını ve insanlarla temas halinde olması ge-
rektiğini görerek, “mutluluk bir teori olsa gerek” çıkarımına 
ulaşır. O zaman, “Bilgeler söylediklerini işlerine, yaşamlarına 
taşıyorlar mı yoksa lafta mı kalıyor bir bakmalı” der. 

Tam da bu nedenle, Aristoteles’in, fronesisi (phronesis) yani 
pratik bilgeliği, daha alt bir tür bilgelik olarak ele aldığını söy-
leyenlere aldırış etmemeli. Aksine, o pratik bilgeliğin indirgen-
mesine karşıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü, Politika’sında, 
pratik bilgeliği birey için, teorik bilgeliği politika için, Devlet’in 
yönetilmesi için zorunlu görür. Ütopya gibi ama, ütopyayı ola-
naksız görmekten distopik bir topluma geçiş yaptık; biraz hayal 
kuralım ne çıkar!

Belki de daha iyi yöneticiler seçebilmek için, bizi yönetenlerden 
sürekli şikayet etmeyi bir kenara bırakabilir, kendimizi gözlem-
leyebiliriz. Bu toplumun, “hak üzere olmak kaygısını” hatır-
laması ve uygulamaya koyması gerekli. Bolca okuyan, kişisel 
gelişimi dert edinmiş, eğitimli bireylerde bile bu kaygının dille-
re yalnızca pelesenk edildiğini görüyoruz. Oysa sağlaması çok 
basittir: Her koşulda hakta durabilenin endişe, kaygı ve korkusu 
kalmaz; kâbus görmez. Bir bakın yaşamınıza, bu sayılanlar hâlâ 
var mı, varsa henüz hakta duramadığınız yerler var demektir. 

Aristoteles bu nedenle “İyi insanın rüyaları da iyi olur” de-
miştir. Bir dakika, o kadar kolaylıkla geçmeyin bir sonraki satı-
ra, lütfen! Adam iki bin beş yüz sene öncesinde bunu söylemiş; 
psikanaliz, Freud, Jung filân yok henüz ortalıkta. Hayran olsanı-
za! En iyi yalnız kalma yöntemidir bu, yani hayran olmak: Öyle 
bir yalnızlık ki orada siz bile yoksunuz, bu nedenle de dönüştü-
rücüdür, kalpleri iyileştirerek onları gönül hâline getirir. 

Aristo’nun dediği gibi birçok kişi ile dostluk olanaklı değildir, 
adil olmayan kişi dostluk edemez. Dostluk edebilecek kişi-
ye geleneğimizde Refik denir. Refakat kelimesi aynı kökten 
gelir, hani şu hasta olunca bize eşlik eden. Hasta olduğumuzu 
kabul etmiş olmak önkoşuldur burada. Hasta olduğumuzu ya 
da yumuşatarak söyleyelim, daha sağlıklı olabileceğimizi bize 
söyleyen, hissettiren, imâ edebilen bir dostu neden istemeyiz? 
Endişe, kaygı, korku yaygın, hem de öylesine yaygın ki: Artık 
körfezlerde kurulmuş büyük şehirlerin, deniz suyu ölçümlerin-
de biotayı (fauna+flora/hayvan+bitki) değiştirecek denli yoğun 
anti-depresan kalıntısı saptanıyor. Yine de biz başarı ile, bize ha-
kikati söyleyebilecek olandan kaçıyoruz, küsüyoruz ona. Koca 
Nazım ne güzel bir şiir yazmış küsmek üzerine:

“... Küsmek; seni seviyorum’dur.

Vazgeçememektir.

Beni anlatır küsmek.

Kızdım ama hala buradayımdır, gitmiyorumdur, gidemiyorumdur.

Küsmek; nazlanmaktır, yakın bulmaktır, benim için değerlisindir...”

Buraya kadar dile getirdiklerimi yapılabilir/ulaşılabilir kılacak 
türden bir yalnızlıktan da söz edip, meseleyi marjinalleştirerek 
yazıyı sonlandırayım. Tam anlamıyla olmasa da soyut bir yal-
nızlıktır bu: Kişinin kendisinin de olmadığı türden bir yalnız-
lık. Düşüncenin kendi üzerine dönerek “ben” ya da “ötekindeki 
ben”i nesne olarak alabildiği; eş deyişle, düşünenin kendisini 
düşünceye ödünç olarak verdiği bir düşünme şekli. Ben özne 
değil nesnedir artık. Alışkanlık haline getirilebildiğinde, kala-
balıklar içinde de etkinleştirilebilen, sağaltıcı bir yalnızlık türü. 

Eğer kendimizi düşüncemize konu edeceksek ameliyat maskesi 
takmakta fayda vardır. Çünkü girişeceğimiz iş diseksiyon değil 
oto-viviseksiyondur. Anestezi uygulamak acıyı azaltır ama anes-
tezi olmazsa hedefe daha hızlı gidilir.

Yüzeysel olarak ele aldığım, son aşamadaki yalnızlığı başaran 
kişi için, yalnız olmak ile başkalarıyl a olmak arasında anlamlı 
bir fark kalmaz zira o herkesle kendisidir: kendisinden razıdır.

Eylemlerimiz sahici bir ağızdan çıkma cümleler gibi olmalı: Lo-
gos. Cümlenin öznesi ile yüklemi barışık olmalı. Yüklemi ile 
barışabilen Özne’dir, başkalarının cümlelerinde özne olmamayı  
olgunlukla kabul edebilen.

Hepsi aynı takımdan:

Yalnızlık, Ölüm,
Dürüstlük
ve Dostluk...*
Gülgün Türkoğlu

*Bu yazı 21 Eylül 2017 tarihinde Gazete Duvar'da 
yayınlanmıştır.
http://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2017/09/21/
hepsi-ayni-takimdan-yalnizlik-olum-durustluk-ve-
dostluk/
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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 13 Ekim 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.
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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. 


