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Yazılı belgelere dayanarak toplumların geçmişteki olayla-
rını yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalına tarih 
deniyor. Yazının icadından önceki devirleri inceleyip yo-
rumlayan bilim dalına da Prehistorya denir. Prehistorya 
“tarih-öncesi” demek olduğundan, Prehistorya yerine 
“Unutulmuş Tarih” demeyi daha uygun buluyorum. Zira 
Unutulmuş Tarih, yazılı kaynakların bulunmadığı simge-
lerin ve mitlerin geliştiği, günümüzün dünya bakışına ters 
düşen yorumlar içeren bir dönemdir. Unutulmuş tarihi 
yeniden canlandırmak için kadim dilleri, örfleri, âdetle-
ri, yazı öncesi simgeleri incelemek, o dönemin duygusal 
yaklaşımını anlamak gerekir. Dolayısıyla Unutulmuş Tarih 
araştırmaları, kadim dönemin inanç sistemini ve dünya 
yorumunu kavrayıp anlamayı gerektirir. Kadim dönemde-
ki inanç sistemlerine “Kült” adı verilmiştir. Kült sözü Pa-
gan bir tapınma şeklini çağrıştırdığından, günlük kullanış-
ta olumsuz bir vurguya sahiptir. Ancak kadim kültürleri 
anlayabilmek için, toplumların kültlerine eğilmekte fayda 
vardır.

Günümüzden binlerce yıl önce, doğal çevresini yeni yeni tanı-
maya başlayan insanlar, güneşe ve göğe büyük önem veriyor-
lardı. Güneş çıkınca hava ısınıyor, çevre aydınlanıyor ve yırtıcı 
hayvanlar inlerine çekiliyorlardı. Güneş onlar için en önemli bir 
yaşam kaynağı idi. Gece olunca başlarını göğe çevirdiklerinde 
ise, binlerce parlayan noktaları görüyorlar ve parıldayan o uzak 
noktaların da güneş kadar kutsal olduklarına inanıyorlardı. On-
lar için yaşam gizem doluydu ve en büyük gizem de kadınla-
rın doğurganlığı idi. Nasıl oluyor da bir insandan yeni bir insan 
üreyebiliyordu? Doğum olayını gözleyen erkekler kadınların 
doğurganlığı ile güneş arasında bir ilişki kurdular. Hem güneşi 
hem de kadınları yeryüzündeki yaşamın devamını sağlayan bi-
rer kaynak olarak görmeye başladılar. Böylece, kadınların kut-
sal varlıklar oldukları kabul edildi ve “Ana Tanrıça” figürleri 
yontulmaya başlandı. Altta görülen kadın heykelcikleri insanla-
rın ilk sanat eserleri arasında yer alırlar. 

1’den 5’e kadar numaralanmış heykelcikleri tanıyalım: 1. Gaga-
rino Venüsü denen bu küçük heykelin boyu 5.8 cm’dir. Ukray-
na’nın doğu yakasındaki Gagarino kasabasında bulunmuştur. 2. 
Fransa’nın Lespuqes kasabasında bulunmuştur. 3 ve 5 numaralı 
mermer heykeller ise Rusya’nın Köstenki kasabasında bulun-
muşlardır. Boyları yaklaşık 10-11 cm’dir. En az 20,000 yıl eski 
oldukları tahmin edilmektedir. 4. Avusturya’nın Willendorf ka-
sabasında bulunmuştur.

Hepsinde görülen ortak özellikler, kadınların gayet iri göğüs-
lü ve kilolu oluşlarından başka yüz hatlarının bulunmayışıdır. 
Heykeli yontan kişiler neden acaba yüz hatlarını (ağız, göz ve 
burunlarını) belirtmekten kaçındılar? Nedeni, bu kadınların gü-
neş kültü ile ilişkili kutsal birer tanrıça olmalarından dolayıdır. 
Başları güneş gibi küre şeklindedir ve yüz hatlarının olmayı-
şı, onların insanüstü tanrıça özelliğini taşımalarından dolayıdır. 
Başlarındaki küçük noktalar güneşten çıkan ışınlarının yayıldığı 
delikler olarak düşünülmüştü. Kilolu oluşları ise, doğanın yara-
tıcı ve doğurgan özelliklerini yansıtıyordu. Dolayısıyla bu küçük 
heykelcikler hem güneş kültü ile hem de doğa ile ilgili simgeler 
oluşturuyorlardı. Heykelciklerin bulunduklar bölgelere bakarak 
güneş kültünün Asya kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Güneş 
kültüne inanan insanların, günümüzden en az 20,000 yıl önce 
hem batıya hem de doğuya doğru yayıldıklarını kayalara kazı-
dıkları simgelerinden ve yonttukları heykellerden anlıyoruz.

Kadim dönemin tanrıçalarından Tur-Ana, Asya Türklerinin 
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“Oğuz adı, Türk dünya modelinin antropogonik kavranma şekli olup makro kozmosun ve mikro koz-
mosun hemen hemen bütün katmanlarını modelleştirir. Bu bağlamda dilcilerin teklif ettikleri etimo-
lojilerin her biri bu kozmik modelin bir katmanını oluşturur. Bütün söylenenleri bir çizelgeye dönüş-
türecek olursak şöyle bir şema ortaya çıkar: İnanç (Öküz), Bilgelik (Oge), İnsan (Oğuz), Kavim (Ok), 
Zaman (Og), Mekân (Oğuz eli).”

Bu şemada gelişmiş insan olarak tanımlanan Oğuz, Okh boylarının yöneticisidir.  Asya toplumlarının atılımcı 
ve yayılımcı dönemine “og” ve boylarının yayıldığı geniş bölgeye de “Oğuzeli” denmiştir. Okh boylarının 
inanç sisteminde eril enerjiyi hem öküz hem de boğa simgelemiş, üretken dişil enerjiyi de inek simgelemiştir. 
Halen Hindistan’da ineğin kutsal sayılışı bu kadim kültten kaynaklanmış olabilir. Kadim dönemin insanları 
Tengri kavramını bir daire içine çizilmiş bir artı işareti olarak belitmişler ve gittikleri bölgelerdeki kayalara 
çizmişlerdir. Hindistan ve Tibet’te rahiplerin çizdiği Mandala simgesi Asya kökenli Tengri simgesinden kay-
naklıdır. Altta birçok bölgeden Tengri simgeleri görülüyor. Asya kaynaklı olanları Servet Somuncuoğlu (1964 
– 2014) fotoğraflayıp, “Taştaki Türkler” adlı kitabında yayınlamıştır [3].

Kadim dönemde konuşulan diller konusuna gelince, günümüzden 20.000 yıl önce tüm Avrasya bölgesinde tek 
bir kök dilin konuşulduğunu dilbilimciler de kabul ediyorlar. Amerikalı dilbilimci Merritt Ruhlen (d. 1944) 
dillerin kökenini araştıran “A Guide to the World’s Languages” adlı kitabında [4], Orta Asya’dan kaynakla-

nan bir dilin, tüm Avrasya bölgesinde, kuzey 
Afrika’da ve hatta Amerika kıtasında dahi ko-
nuşulduğunu yazmıştır. Bu kök-dili bir ağa-
cın gövdesine benzetirsek, ağacının gövdesini 
Ural-Altay dilleri ve dallarını Hint-Avrupa ile 
Sami dil grupları oluşturmaktadır. Bu kök-dile 
Avrupalı dilbilimciler ‘Eurasiatic’ (Avrasya dil 
grubu), Amerikalılar ‘Borean’ (Kuzey kaynaklı 
dil grubu), Ruslar ‘Nostratic’ (Bizim katmanı-
mız) ve Macar dilbilimciler ‘Turanian’ (Turan 
dil grubu) adını veriyorlar. Hepsi de kök dilin 
çıkış bölgesinin Asya olduğunu kabul etmekle 
birlikte, bu dile verilecek ad üzerinde anlaşa-
mıyorlar. Rus dilbilimci Sergei Starostin (1953 
– 2005) Nostratic dil ağacının ana gövdesini 

Altay dillerinin oluşturduğunu ve diğer dillerin bu ağacın dalları olduklarını savunmuştur. Doğru olan bu görü-
şü batılı dilbilimciler tam olarak kabul etmeyip, tartışmaya devam ediyorlar. Nostratik dil ağacının dünyadaki 
yaygınlığı üstteki haritada siyah renkte gösterilmiştir.

Kaynakça:
1. Türklük ve Şamanlık, Wilhelm Radloff, Örgün Yayınevi, 2008, İstanbul. 
2. Oğuz Destan Dünyası, Fuzuli Bayat, sayfa 57, Ötüken Yayınları, 2006, İstanbul.
3. Sibirya’dan Taştaki Türkler, Servet Somuncuoğlu, Ege Basım Ltd Şirketi, 2008, İstanbul. 
4. A Guide to the World’s Languages, Merritt Ruhlen, Stanford University pres, 1987, ABD.

önemli bir tanrıçasıydı. Bu tanrıçanın Etrüsk kültüründe “Turan” 
adını aldığını biliyoruz. Etrüskler Asya’dan göç etmiş Ural-Al-
tay dilini konuşan, İtalya’ya kadim dönemde göç etmiş bir top-
lumdu. Asya’daki Turfan şehri ve Turan bölgesi adlarını Tanrıça 
Tur-Ana’dan almış olabilirler. Keza, Anadolu’da Kubaba (Kibe-
le), Sümer’de İnnana (İştar), Mısır’da İsis, Hathor ve Maat adlı 
tanrıçalar da güneş kültü ile ilgili olabilirler. Hathor en eski tan-
rıçalardan olup, aşk tanrıçasıydı ve kutsal inek ile olarak tanım-
lanmıştı. Kutsal inek inancının yukarıda sözünü ettiğim doğur-
ganlıkla ve bollukla ilgisi olduğu görüşündeyim. Üstteki resimde 
görülen Efes tanrıçası Artemis heykelinin birçok göğüslü oluşu, 
doğanın üretken ve besleyici oluşunu simgeliyor. Kadınların tan-
rıça olarak görülme nedenleri arasında sezgi güçlerinin erkekler-
den fazla oluşuyla ilgisi olabilir. Zira kadınların bedensel güçleri 
erkeklerden az olduğundan, kendilerini tehlikelerden korumaları 
için keskin sezgilere sahip olmaları gerekiyordu. Sezgi güçleri 
sayesinde kadınlar toplumu yöneten ve yönlendiren birer şamana 
dönüştüler. Şamanlık kadınlarla başlamış, fakat diğer tüm güçler 
gibi, zamanla erkeklerin eline geçmiştir. Asya şamanlarını yakın-
dan incelemiş olan Wilhelm Radloff (1837 – 1918) “Türklük ve 
Şamanlık” adlı kitabında şunları söylüyor [1]:

“Şamanlara göre bütün dünya ruhlarla doludur. Dağlar, 
göller, ırmaklar (yer-su) hep canlı nesnelerdir. Bunlar yalnız 
coğrafi yapılar değil, fakat konuşan, duyan varlıklardır. Şa-
manların kutsal saydıkları dağlardan ve ırmaklardan bah-
settiklerini dinlerken, gözle görülen dağlardan ve sulardan 
mı yoksa o isimleri taşıyan insanlardan mı söz ettiklerini 
fark etmek güçtür; ruh bizzat dağdır ve dağ bizzat ruhtur”.

Görülüyor ki, kadim toplumlarda ve özellikle Asya şamanları 
için, ruh-beden birlikteliği vardır ve tüm var olanlar, insanlar 
gibi ruh sahibidirler. Şamanlar için ateş de ruh sahibidir ve in-
sanlara birtakım bilgiler aktarır. Radloff, kitabının 273’cü say-
fasında diyor ki:

“Ateşe bakıp kehanet etmek Türklerde çok eski bir göre-
nektir. Ateş ıslık çalarsa uzaktan bir kişinin geleceğine işa-
rettir. Yakutlar ocaktaki külün kıpırdadığını görürlerse “Oğ 
kutu oynuyo” (çocuk ruhu oynuyor) derler ve ateşin ailede 
bir çocuk doğacağını haber verdiğine inanırlar. Umumiyetle 
ateşe bakıp fal bakmak Orta Asya Türklerinde yaygındır. 
Kırgızların Manas Destanında Manas’ın babası Çakıp Han 
ateşe bakıp gelinlerinin geleceği hakkında yorumlar yapar. 
Şamanlara göre ateş her şeyi temizler, kötü ruhları kovar”.

Ateş aynı zamanda hem güneşle hem de ışıkla ve aydınlıkla iliş-
kilidir. Şaman inancında insan soyu ışıktan ve karanlıktan türe-
yen iki zıt kuvvetin etkisi altındadır. Bunlardan birincisi, yani 
ışık üreten kuvvet, semada oturur, güneşle özdeş olan bu varlık, 
ısıtan ve aydınlatan ışınlarını yeryüzüne gönderir. Diğer güç ka-
ranlıkla ilişkili olup yeraltında bulunur. Şamanlar hem yeraltı-
na hem de göğe doğru manevi seyahatler yapıp, oradaki ruhsal 
varlıklarla konuşabiliyorlardı. Onlardan getirdikleri bilgilerle 
insanlara şifa verebiliyorlardı. Zamanla kadınlardan erkeklere 
geçen şamanlık inancında tanrıçaların yerine tanrılar önem ka-
zanmaya başladı. Böylece Asya kültünde Gök-Khan veya Gök-
Tengri en önemli baş tanrı durumuna yükseldi. ‘Gök’ sözcüğü 
ile ‘Kök’ sözcüğünün benzerliği, yukarısı ile aşağısı arasında 
fark olmadığını ve aşağıda ne varsa aynısının yukarıda da ol-
duğunu belirtir. Tanrıların da insanlar gibi eş ve çocuk sahibi 
olmaları bu yakın ilişkiden kaynaklanır. Gök-Tengri’nin birçok 

oğlundan biri olan Kayra Khan, babasının göksel bölgesini terk 
edip yeraltında yaşamayı seçmişti. ‘Kayra’ sözü ‘kara’ sözünün 
kadim şekli olup hem siyah rengi hem de yeryüzünü belirtir. 
Kayra Khan’ın karanlık yeraltı tanrısı oluşu bu ikili anlamı içe-
rir. Gök Tengri’nin ayrıca Su Khan ve Temir Khan adlı iki oğlu 
daha vardı. Bunlar yerüstü tanrıları olarak kabul edilirler ve in-
sanların kendilerine sundukları adakları sevgiyle kabul ederek 
onların isteklerini karşılarlardı. Tanrılar her ne kadar güçlü ol-
salar da onlara yol gösteren ve bilge öneriler sunan tanrıçalar da 
vardı. Bu tanrıçalardan biri Ak-Ana adıyla bilinen su tanrıça-
sıydı. Gene Radloff tarafından derlenmiş olan Altay destanında 
dünyanın yaratılışı şu şekilde anlatılıyor:

“Yer gök hiçbir şey yokken sadece sonsuza yayılan su vardı. 
Tanrı Ülgen bu uçsuz bucaksız suların üzerinde durmadan 
uçuyordu. Su içinde yaşayan Ak-Ana su yüzünde göründü 
ve Tanrı Ülgen’e şöyle dedi: “Yaratmak istiyorsan Ülgen, 
Yaratıcı olarak şu kutsal sözü öğren ve de ki ‘bolsun kıl’ 
(yaptım oldu). Sadece bunu söyle. Hele yaratır iken, yaptım 
olmadı deme”. Ak-Ana bunları söyledi ve suya dalıp kay-
boldu. Ülgen bu sözler üzerine suya dalıp suyun dibinden 
toprak çıkardı ve kara parçalarını oluşturdu. Günlerden bir 
gün Tanrı Ülgen denizde yüzen bir toprak parçacığı üzerin-
de bir parça kil gördü. “İnsanoğlu bolsun kıl” dedi ve top-
rak üstündeki kil birden insan oldu. Bu ilk insan da Oğuz 
adında insanların ilk atasıdır.”

Kur’an-ı Kerim’de ilk insana “Âdem” denir. Bu ismin İncil’de 
geçen ilk insanın adı olan “adam” sözünden türediği söylense 
de kadim Türkçe kökenli olması ve bir özel isim olmayıp, insan 
türünü tanımlamış olması mümkündür. Oğuz ile başlamış olan 
“adam” türü “Er” veya “Erlik” adıyla bilinir [2]. Günümüzde 
O sesiyle belirttiğimiz üçüncü tekil şahıs zamirinin eski kadim 
dildeki telaffuz şekli “Oğ” idi. Oğ veya Okh kök sözcüğü hem 
yüksekte duran yöneticiyi hem de tüm grubun adı olmaktadır. 
Oğ sözcüğünden, Oğlan (yüksel, büyü), Oğlak (keçi yavrusu), 
Oğuz (gelişmiş insan) ve Öğlen (güneşin en yüksekte olduğu 
zaman aralığı) sözcükleri türemiştir. Nitekim Radloff tarafından 
aktarılan “Oğ kutu oynuyor” sözündeki ‘oğ’ sözcüğü büyüyüp 
yükselmesi istenen erkek çocuğu, oğlanı belirtiyor. 

Kadim Türklerin inanç sisteminde ateşe ‘Ot’ veya ‘Od’, evrene 
veya çevreye de ‘On’ denirdi. Türklerin “On Oğuz” federasyo-
nunu oluşturdukları söylenir. Kanımca bu yanlış bir yorumdur. 
On Oğuz sözü “On-Oğ-uz” şeklinde kök sözcüklerine ayrılırsa, 
“Çevrenin yönetici insanlarıyız” anlamı ortaya çıkar. Zamanla 
‘on’ kök sözcüğü düşmüş, bu yönetici grup “Oğuz Türkleri” 
olarak tanımlanmıştır. Keza “Dokuz Oğuz” adı 9 tane boydan 
oluşmuş bir federasyon olmayıp, ‘dokuz’ sözünün kökeni “Ot-
Oğ-uz” (ateşli yöneticiyiz) anlamını içerebilir. Burada yine za-
man içinde, “Otokhuz” önce “Tokuz” ve ardından “Dokuz” de-
ğişimine uğramıştır. Keza “Üç Oğuz” 3 tane boyu ifade etmiyor, 
“yönetici olan uçtaki insanları” belirtiyor. “Uç” kök sözcüğü ile 
hem “Uçmak” eylemi hem de “uc” şeklinde “Tepe” anlamını 
içerdiğinden, şamanların toplumu hem yönettikleri ve ruhlar 
âlemine manevi uçuşlar yaptıkları anlaşılıyor. 

Yönetici olan kişi aynı zamanda toplumun ucu oluşunu, Orhun 
abidelerindeki “Tengri gibi Tengride bolmuş (olmuş) yüce Bil-
ge Kagan” sözü belirtiyor. Yönetici ilk insan kabul edilen Oğuz 
adını Oğuz Kağan Destanı adlı kitabında Fuzuli Bayat, kitabı-
nın 120’ci sayfasında şöyle açıklıyor:



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

Öncelikle Metafizik kavramı üzerinde durmak istiyorum.

Felsefe tarihinde uzun bir geçmişi olan “metafizik”, felsefeci-
ler arasında özellikle kimi dönemlerde önemli tartışmalara yol 
açmış bir felsefe sorunudur. Metafizik sorununun felsefede ilgi 
çekici bir tartışma odağı olmasında başta gelen etkenlerden 
biri, metafiziğin genellikle bir araştırma alanı diye anlaşılmış 
olmasıdır. Tarihsel oluşumu içinde daha çok bir araştırma alanı 
sayılan metafizik, kimi zaman gerçekliğin yapısını inceleyen 
önemli bir felsefe disiplini olarak görülmüştür. Buna bağlı ola-
rak metafizik, gerçekliğin veya varolanın ya da varlığın yapısı-
nı inceleyen bir alan olduğu düşünüldüğü vakit “ontoloji” ile iç 
içe girmiş, insanın bilme etkinliğinin araştırılması söz konusu 
edildiği vakit “bilgi kuramı” ile bütünleştirilmiştir.

‘Metafizik’ sözcüğünün felsefeye girmesi epey eskiye dayanır. 
Bu durum, metafizik kavramının uzun bir tarihe sahip olmasını 
getirmiştir. Böylece, uzun süren tarihinde ‘metafizik’ kavramı 
üzerinde uzun yıllar tartışılmıştır. Ancak, ‘metafizik’ kavramına 
ilişkin yapılmış tartışmaların, çoğu durumda filozofların ortaya 
koyduğu “metafizik” görüşlerle iç içe girdiği ve bu yüzden, tar-
tışılan konunun daha çok, bir filozofun görüşünün “metafizik” 
olup olmadığının belirlenmesi biçimine dönüştüğü gözlenir.

‘Metafizik’ sözcüğünün felsefeye, Aristoteles’in yapıtlarının 
düzenlenmesi sırasında duyulan gereksinim sonucunda girdiği 
bilinmektedir. Bunun yanı sıra, metafiziğin neye ilişkin olduğu-
nun hep tartışılmış olmasında ve şimdi de tartışmalı bir felsefe 
sorusu şeklinde kendini göstermesinde Aristoteles’in Metafi-
zik’inin içeriği üzerine yapılan yorumların önemli ölçüde rol 
oynadığı görülmektedir.

Tarih içinde böyle ortaya çıkan metafizik sorunun ilişkin yapı-
lagelen tartışmaların birikimi sonucunda bugün metafizik bir 
yandan değişik yaklaşımlarla geçmiş ve gelecek zaman dilim-
lerinde irdelenmekte, öte yandan olumlu ya da olumsuz değer 
yüklenen bir felsefe yapma tarzı olarak görülmektedir. Yani 
yüzyılımızda metafizik, kimi felsefecilerin (Mantıksal poziti-
vizm, Viyana Çevresi olarak adlandırılan filozofların felsefî dü-
şünüş sistemlerini adlandırır. Başlıca temsilcileri Moritz Sch-
lick, Rudolph Carnap ve Otto Neurath olan bu çevre, yeni po-
zitivistler ya da mantıkçı empiristler olarak da adlandırılır. Bu 
çevrenin oluşumunda önemli etkisi olan isim Ernst Mach’tır, ki 
Mach’ın Viyana’da belirli dönemlerde mantık, fizik ve felsefe 

“ Ben Bir Ceviz Ağacıyım Gülhane Parkında” hikayesi..

Nazım Hikmet Gülhane Parkındaki bir ceviz ağacının altında 
sevgilisi ile buluşmak üzere randevulaşır. buluşacakları gün 
Gülhane Parkına gider ve ceviz ağacının altında beklemeye 
başlar, tam bu sırada polisler de orada devriyeye çıkmıştır. O 
dönemlerde Nazım Hikmet arananlar listesinde olduğu için 
polislerden gizlenmek durumunda kalır ve bu ceviz ağacına 
çıkar.Nazım Hikmet ağacın tepesindeyken sevdiceği gelip 
herşeyden habersiz ceviz ağacının altında beklemeye başlar. 
Polislerden dolayı aşağıya seslenemez ve çaresizce çıkarır 
kalemi kağıdı ceviz ağacının tepesinde bu şiiri yazar;
“Ben Bir Ceviz Ağacıyım Gülhane Parkında Ne
Sen Bunun Farkındasın, Ne De Polis Farkında.”
 
ceviz ağacı
 
Başım köpük köpük bulut,
içim dışım deniz,
ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkında,
budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.
 
Ne sen bunun farkındasın,
Ne polis farkında.
 
Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında,
yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril.
koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil
yapraklarım ellerimdir
tam yüz bin elim var,yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul’a. 
yapraklarım gözlerimdir.
Şaşarak bakarım.
yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul’u.
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkında,
ne sen bunun farkındasın,
ne polis farkında.

Nazım Hikmet Ran

profesörlüğü yaptığı bilinmektedir. Mantıksal pozitivizmin çok 
farklı konumlardaki ve disiplinlerdeki filozofları bir araya geti-
ren bir zemin olduğunu söyleyebiliriz. Sözkonusu akımın için-
de sayılan ya da sayılmış olan belli başlı filozoflar şöyledir; Er-
nest Nagel, Hans Hahn, Kurt Gödel, Felix Kaufmann, Philipp 
Frank, Bertrand Russell,Whitehead, A. J. Ayer, Wittgenstein.) 
şiddetli saldırılarına hedef olmakta, bazı filozoflarca (Whitehe-
ad, Heidegger ) kaçınılmaz bir düşünüş tarzı diye nitelemekte, 
bazılarınca da ( Bergson ) felsefe yapmanın biricik yolu olarak 
belirlenmektedir.

Metafiziğe ilişkin tartışmaların çağımızda gözlemlenen bu du-
rumu, neredeyse, 20. yüzyılda söz konusu soruna ilişkin bir tı-
kanışı sergilemektedir. Çünkü, yüzyıllardır sürüp gelen, “Meta-
fizik nedir, konusu ve felsefedeki yeri ne olmalıdır?” sorusunun 
yanıtlanması çabası bugün felsefeciler arasında çıkmaza girmiş 
durumdadır.

Öyleyse 20. yüzyılda metafizik üzerine sürdürülen tartışmalarla 
ilgili bu duruma, dikkat çekici bir olgu olarak işaret edilebi-
lir. Yüzyıllar boyu hemen her dönemde değişik açılardan ele 
alınmış ve durmadan tartışılmış olan metafizik sorununa gü-
nümüzde getirilmek istenen açıklık, genellikle birbirine karşıt 
iki tutumla birlikte ortaya konmakta; bu durum, aslında soruna 
çözüm bulmaya çalışırken başka sorulara yol açmaktadır.

Bu noktada ilkin şu sorulabilir: “Metafizik Nedir?” sorusu-
na yanıt vermek için izlenecek yolu, metafiziğe olumlu ya da 
olumsuz değer yükleyerek içine girilen tutumla mı seçmek ge-
rekir? Söz konusu soruyu araştırmanın, böylesi bir tutumla be-
lirlenen başka yolu olamaz mı?

Bu şekilde dile getirilebilecek böyle bir sorunun araştırılması 
amacıyla ilkin metafiziğin felsefe tarihinde ele alınışına, ko-
nusunun ve yerinin belirlenmesi için söylenenlere bakmak, bir 
felsefe kavramı olarak metafiziğe başlıca hangi anlamların yük-
lendiğini görme konusunda yararlı olacaktır. Böylece metafizik 
kavramı için söz konusu edilebilecek anlam değişikliklerinin 
görülmesi, “Metafizik nedir?” sorusunun tartışılmasının günü-
müzdeki durumunda hangi etkilerin rol oynadığını ortaya koy-
mada yardımcı olabilir.

Metafizik sözcüğü ilk kez, “Fizik konularından sonra gelenler” 
anlamında Aristoteles’in kitaplarından birini adlandırmak için 
kullanılmıştır. Günümüze “Metafizik” adıyla gelmiş olan kitap-
ta aslında Arisoteles’in “İlk Felsefe”den söz ettiği bilinmektedir. 

Metafizik Açıdan Yabancılaşma Sorunu
Hulusi Akkanat
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Felsefe tarihine böyle giren ‘metafizik’ sözcüğü daha sonra 
“doğa ötesi” şeylerle ilişkin olanı imleyen bir anlam kazanmış-
tır. ‘Fizik’ sözcüğünün ‘doğa’ diye anlaşılması ve kullanılması, 
‘metafizik’ sözcüğüne bu yönde katılan yorumun çıkış noktala-
rından birini oluşturur.

Metafiziğe ilişkin önemli sayılabilecek anlam değişikliği il-
kin Orta Çağ’da kendini gösterir. Orta Çağ’da metafizik, do-
ğayı aşan, doğadan ayrı varolan, doğadaki şeylerden varlıkça 
ve değerce üstün nitelikte varolanların araştırılması anlamını 
almıştır. Böyle ‘meta’ sözcüğüne, Aristoteles’in kitabı adlan-
dırılırken taşımadığı anlam verilmiştir. Orta Çağ düşüncesinin 
metafiziğe bu yönde yüklediği anlamın daha sonraki dönemler-
de etkisini sürdürerek günümüze kadar geldiği görülür.

Ancak, özellikle I. Kant’tan sonra metafiziğin genelde, gözlem 
ve deneyle yanıtlanamayan sorulara ilişkin a piori kurgulama-
lar şeklinde anlaşıldığı dikkati çeker. Metafiziğin böyle anlaşıl-
ması, onun daha çok kuramsal konulara ilişkin olduğu düşünce-
sine yol açmış ve “tinsel”, “dinsel”, “gizli”, “akılla anlaşılmaz” 
şeyler de metafizik konulardan sayılmıştır. 

Bunlara ek olarak 18. ve 19. yüzyıllarda metafiziğe, dış dün-
yanın gerçekliği, başka zihinlerin var olması, a piori bilginin 
olanağı, duyumun yapısı, bellek, soyutlama gibi soruların da 
sokulduğu göz önüne alınırsa, felsefe tarihinin büyük bir kısmı 
metafizik sayılabilir. Öte yandan metafiziğin genelde felsefe-
nin iki ana alanıyla bağlantılı görülmesi de bu düşünceyi des-
tekleyici yöndedir. Yani metafiziğin bazen “ontoloji” ile bazen 
“epistomoloji” ile iç içe girmesi, onun kapsamının genişleme-
sine yol açmıştır.

Böylece metafizikle ilgili olduğu düşünülen konular ve sorular 
göz önüne alındığında, felsefe tarihinde başlangıcı oldukça es-
kiye giden çok uzun dönemde ortaya konmuş ürünleri metafizi-
ğin kapsamına almak olanaklıdır. İşte metafiziğin çağımızdaki 
genel anlamı düşünüldüğünde, Batı felsefesinde başlangıcın-
dan beri metafizikle uğraşıldığı ileri sürülebilir.

Yani Ionialı kozmologlardan günümüze uzanan bir “Metafizik 
Tarihi”nden söz edilebilir. Bu durumda Sokrates öncesi düşü-
nürlere, Platon ve Aristoteles’e ilk metafizikçiler denilebilir. 
Nitekim 20. yüzyılda metafizik sorununa eğilen bazı düşünür-
ler, örneğin Bergson, Carnap ve Heidegger sözü edilen döne-
mi metafizik saymaktadırlar. Oysa, “metafizik” sözcüğünü ilk 
kullanan kişi Aristoteles’tir. Öyleyse Aristoteles’ten önce orta-
ya konmuş felsefe ürünlerini metafizik saymak ve bu ölçüyle 
değerlendirmek nasıl olabilir? Söz konusu ürünleri olumlu ya 
da olumsuz yönde böyle değerlendirmenin dayanağı ve doğru-
luğu nedir?

Demek ki felsefe alanında ortaya konmuş bir görüşü ya da öğ-
retiyi metafizik saymak, metafizik kavramının içeriklendiril-
mesiyle yakından ilgili bir tutumdur. Aynı şekilde, metafiziğe 
olumlu ya da olumsuz değer yüklemenin temelinde de benzeri 
bir anlayışın rol oynadığı düşünülebilir. Bu durumda, bir gö-
rüşü metafizik saymanın hangi temellere dayandırılabileceğini 
daha yakından görmek için felsefe tarihine yönelmek yararlı 
olacaktır.

Aristoteles’e göre “İlk Felsefe”nin konusu genelde, “Varlık ol-

sını, “Bir”den fışkırmayla yukarıdan aşağıya oluşmuş “nous”, 
“ruh” ve “madde” olarak açıklar. O’na göre bu sıralamada en 
altta duran madde neredeyse var olmama durumudur (Ennea-
des).

Plotinos’un varolanlar arasında bir sıralamaya yol açan ve bu 
temel üzerinde duyumlarımızın yanıltıcı olduğunu ileri süren 
görüşünün, metafiziğin konusunu belirlemedeki yeni yönelim-
leri önemli ölçüde etkilediği görülür. Çünkü varlık sıralama-
sında doğada varolanların varlıkça alt düzeyde kaldığı savı, 
doğada varolanlardan daha üstün ve doğadan ayrı varolan var-
lıkların bulunduğu düşüncesini doğurmuştur. İşte, metafiziğin, 
“doğaüstü” varlıkları araştıran alan diye anlaşılmasının başlı-
ca dayanaklarından biri bu noktadır. Böylesi bir etkiyle ‘meta’ 
sözcüğü “Fizik konularından sonra gelenler”de olduğundan 
farklı bir anlam kazanmış ve metafizik, “doğaüstü”, doğanın 
üstünde onu “aşan varlıklara” ilişkin soru soran alan olmuştur. 
Ayrıca, söz konusu etkiyle ortaya çıkan bu değişim, metafizi-
ğin, teolojiyle ilişkili görülmesini de birlikte getirmiştir.

‘Metafizik’ sözcüğünde görülen bu anlam değişikliğinde Aris-
toteles’in Metafizik adlı kitabını, adıyla ilişkisinde içeriksel yo-
rumlama çabalarının etkisinden söz etmiştik. Böyle bir çaba ve 
yaptığı etki Aquinolu Thomas’ta görülebilir. Arsitoteles’in Me-
tafizik’ini içeriksel yorumlamasında Aquinolu Thomas, “akıllı 
varlıkları”, “özleri” ve “Tanrı”yı metafiziğin kapsamına sokar. 
Böylece metafiziğin teolojiyle kaynaştırılmasının yolu açılır. 
Metafiziğin, “Varolanların nedeninin” bilimi diye anlaşılma-
sında Aquinolu Thomas’ın etkisinin olduğu görülür. Burada 
“nedenleri” araştıran alan olarak metafizik, “Şeylerin varlık ne-
deni”ne ilişkin olarak düşünülmektedir.

Metafiziğin Yeni Çağ’da genel olarak aynı anlamı koruması-
nın yanı sıra Francis Bacon’ın bu konudaki ayrı çizgisi dikkati 
çeker. Bacon, metafiziği “philosophia prima”dan ayırır. “Phi-
losophia prima”nın metafizikle karıştırıldığını belirterek, onun 
asıl konusunun bilimlerdeki ortak ilkeler ile belitler olduğunu 
söyler. Metafiziği ise fiziğin yanında bir doğa bilimi dalı sa-
yar. Böylece ona göre metafizik, “madde ve hareket nedenini” 
araştıran fizik gibi, “form ve amaç nedenini” araştıran bir doğa 
bilimidir. Bu durumda Bacon’ın metafiziği tanımlayışında “do-
ğaüstü” ve “doğaötesi” varlıkların veya “varolanın ötesinin” 
araştırılmasının söz konusu edilmediği görülür.

Ancak, Descartes, “Tanrı’nın varlığı” ve “ruhun özünün” bilin-
mesini “İlk Felsefe”nin kapsamına sokar ve metafiziğin Orta 
Çağ’dan kaynaklanarak teoloji ile iç içe geçen yorumunu Ba-
con’ın ardından yeniden canlandırır. Bununla birlikte Descar-
tes’ta Tanrı’nın, daha önce düşünüldüğü gibi şeylerin “varlık 
nedeni” değil, “bilgi nedeni” olduğu fikri göze çarpar. Böyle 
olmakla birlikte “neden” kavramı, Tanrı ile ilişkili olarak an-
laşılmasından dolayı Aristoteles’tekinden farklı bir anlam ta-
şımaktadır.

Metafiziğin bu anlamda canlanışı, Descartes’ın çizgisine bağlı 
metafizik anlayışının I. Kant’a kadar sürmesine yol açmıştır. 
Örneğin Leibniz’de metafizik kavramının Descartes’çı anlamı-
nı koruduğu görülür. Ancak, Leibniz, metafiziği mantığa yak-
laştırmakla onun yeni bir yöne girmesini sağlamıştır. Bununla 
birlikte Leibniz için metafizik yine de “teoloji”dir. Metafiziğin 

mak bakımından varlık” ve “Varlığa özü gereği ait olan ana 
nitelikler”dir. Başka bir deyişle, varolanın varolan olarak “neli-
ği”nin araştırılmasıdır. Aristoteles, böyle bir bilgi dalının oluş-
turulması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünerek Metafiziğinde 
(“fizik konularından sonra gelenler”) hem bu alanı kurmaya 
hem de konusunun ne olduğunu ve sınırlarını belirlemeye ça-
lışır.

Aristoteles’e göre insanın, her birinin kendine göre işlevi ve 
önemi olan çeşitli bilgi düzeyleri vardır. Bunlar arasında, örne-
ğin “deney”, “sanat” gibi düzeylerden daha fazla bilgelik özel-
liği taşıyan bir bilme düzeyi vardır. Bu bilme, belirli ilke ve 
nedenlere ilişkin bilgi olan bilgelik olarak bir bakıma farklı ve 
özel bir nitelik taşımaktadır.  

Buna ek olarak Aristoteles, bilgeliğin, insanlar için en zor şey-
leri, yani en genel şeyleri bilmekle ilgili olması ve ilk ilkelerle 
en çok uğraşan bilimlerin en kesin bilim olmaları; “İlk ilke-
ler ve nedenlerin en fazla bilinebilir” nitelikte şeyler olmaları 
ve “Tüm diğer şeylerin onlar aracılığıyla bilinir” olmaları göz 
önüne alındığında ilk ilkeleri ve nedenleri araştıran” bir “bili-
min”/bilgi dalının olması gerektiğini belirtir.

Böylece Aristoteles’in, adına “İlk Felsefe” dediği bir bilgi dalını 
kurmak istemesinin nedeni, “Varolanı varolan olarak ele alan” 
ve “Varlığın, ilineksel öğeleri bakımından değil, varlık olarak 
ilk nedenlerini” kavramayı sağlayan bir “bilimin” oluşturulma-
sı gerektiği düşüncesidir. Ona göre böyle “ilk bilim”/“ilk fel-
sefe” mutlaka gereklidir, çünkü bilimler, “Varlığı varlık olarak 
ve kendi özyapısında” araştıracak nitelikte değildir. Bilimler, 
varlığı parçalayarak ana niteliklerini inceler ancak. Ayrıca bu 
bilim (ilk felsefe) kendi amacını kendinde taşıdığı için “Biricik 
özgür bilimdir” ve bu bakımdan da hem tam anlamıyla bilgi 
hem de “En fazla bilinebilir olanın bilgisi” olmasından dolayı 
özel bir önem taşır.

İşte bu noktada, Aristoteles’in, daha sonra adı verilen bu “İlk 
Felsefe” dediği bilgi dalının konusu olarak belirlediği “neden-
ler”in ve ilkelerin, “Varolan olarak varolan”a ilişkin olduğunu; 
bu bakımdan daha sonraki kimi yorumlarda (örneğin Descar-
tes’da) görülen anlamda “neden” ile ilgili olmadığını ve ayrıca 
Aristoteles’te “töz”ün öncelikle tekil varlık olduğunu vurgula-
makta yarar vardır.

Ne var ki, Aristoteles’in bu şekilde belirlediği konunun araştı-
rılmasına ilişkin olarak belirttiği alanda kapsanan konulara son-
radan verilmiş Metafizik (“Fizik konularından sonra gelenler”) 
adı, zaman içinde farklı bir anlam kazanarak, öncelikle teolo-
jiye yaklaşmıştır. Özellikle Orta Çağ’a özgü görünen böylesi 
bir değişimde şüphesiz, Aristoteles’in söz konusu yapıtının ona 
verilen adla birlikte içeriksel olarak belirli bir yönde yorum-
lanmasının da önemli bir payı vardır. Ancak, metafiziğin Orta 
Çağ’da aldığı bu yeni ve değişik anlamına kaynaklık eden esas 
görüş Plotinos’un öğretisidir. Plotinos’un öğretisinin, Antikçağ 
ile Orta Çağ arasında Orta Çağ’ın düşünüş tarzına geçişi sağ-
layan önemli bir köprü olma özelliğini gösterdiği noktalardan 
biri de budur.

Plotinos’a göre günlük yaşayışımızda deneyimlerimiz ve du-
yulmamız yanıltıcıdır. Örneğin zaman, mekân, değişme ve ha-
rekete ilişkin algılarımız aldatıcıdır. Plotinos, varolanın yapı-

konusu, “cisimsel olmayan şeyler” ya da “Tanrı’nın sözleri” ve 
“ruh”tur.

18.yüzyıl, metafizik kavramına ilişkin oldukça tartışmalı bir 
ortamın doğmuş olması bakımından ilgi çekicidir. Her şeyden 
önce Hobbes, “neden” kavramını metafiziğin konusu sayan ge-
leneksel düşünceyi eleştirir. Aquinolu Thomas’la başlayan bu 
düşünüş Bacon dahil 18. yüzyıla kadar sürüp gelmiş ve me-
tafizik genelde, “nedenler”i araştıran bilim diye anlaşılmıştır. 
Ancak, 18. yüzyılda Hobbes ile Locke’un “neden”i yalnızca 
maddeyle ilgili görmesi, yeni tartışmaların kapısını aralamıştır. 
Böylelikle İngiliz deneyciliği, metafiziğin yeniden “fizik” ile 
ilgisinde ele alınması eğilimini doğurmuştur.

Bu eğilimin de etkisiyle Locke’la birlikte metafiziğin, başka bir 
alanla, bilgi kuramıyla ilgili olarak söz konusu edildiği göze 
çarpar. Çünkü Locke, “gerçekliğin yapısını” araştırmak yerine, 
“insanın anlama yetisinin yapısı” üzerinde durmuştur. İngiliz 
deneyciliğindeki bu yönelim, metafiziğe ilişkin tartışmaların 
yönünü değiştirerek bilgi kuramına bağlı bir şekilde gelişme-
sinde yol açmıştır.

Bununla birlikte, Berkeley’in “neden” kavramı üzerinde dur-
duğu ve metafiziğin konusuna ilişkin geleneği koruduğu gö-
rülür. Berkeley, hareketin nedenini, “tasarımlayan bir varlığa” 
bağlar. Berkeley’in tüm şeylerin veya tasarımlarımızın kayna-
ğının yalnızca Tanrı’nın dolaysız edimi olabileceği düşüncesi, 
nedenlerin, cisimsel olmayan şeylerin, şeylerin varoluşunun ve 
hakikatinin araştırılması işini, metafiziğin konusu sayma eğili-
mini güçlendirmiştir.

Metafizik üzerine yapılmış tartışmalara ilişkin buraya kadar de-
ğinilen bu düşünceler ışığında iki noktayı belirtmek olanaklıdır:

Birincisi, metafizik, “nedenler”i araştıran bir bilim diye görül-
müştür.

İkincisi ise, birinciye bağlı olarak metafizik, varolanın ve do-
ğanın “üstünde”, bunları “aşan şeyleri” araştıran bir alan diye 
belirlenmek istenmiştir.

İşte, “metafiziğin”,”öte” anlamını kazanması bu noktayla ya-
kından ilgilidir.

Bu yorumda Plotinos’un öğretisinin önemli ölçüde etkili oldu-
ğunu yinelemekte yarar vardır. Böylelikle bu yoruma bağlı ola-
rak metafizik, kimi zaman teolojiyle bütünleşmiştir. Bu çerçe-
vede metafizik daha çok ontolojiye yakınlık içinde ve bir konu 
alanı olarak görülmüş, kendine özgü nesneleri olan ve onları 
araştıran bir bilim sayılmıştır. 

Ancak, 18. yüzyılda John Locke’la birlikte bu çizgide yeni bir 
yönelim kendini göstermiştir. Ortaya çıkan bu önemli değişik-
liğin daha sonra David Hume ve I. Kant’la belirginleşerek pe-
kiştiği görülür.

Metafiziğe ilişkin tartışmaların en ilgi çekici örneklerinden biri-
si kuşkusuz, felsefe tarihinde bir dönüm noktası olan I. Kant’tır. 
Kant’la birlikte metafiziğin, bir “konu alanı” olmaktan çıktığı 
ve bilgikuramsal bir sorun durumuna geldiği görülür. Kant’ın, 
belirli türden bir bilgiyi içermesi gereken bir bilim olarak meta-
fiziğe ilişkin şu sorusu, onun metafizikle ilgili soruşturmasının 
niteliğini belirler: 
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“ACABA BÖYLE BİR BİLİM GERÇEKTEN OLANAKLI 
MI VE OLANAKLIYSA NASIL?”

Metafizik sorununa ilişkin olarak bu temel soruyu ele alan 
Kant’a göre metafizik bilginin ayırt edici özelliği “a priori bilgi 
veya saf anlama yetisi ve saf akıl bilgisi” olmasıdır. Bu durum-
da Kant, metafiziği yalnızca bilgiyle ilgili bir çizgide ele alarak 
metafizik denebilecek bir bilimin “sentetik a priori önermeler”-
den oluşması gerektiğini belirtir. Ayrıca Kant, “saf felsefe”yi 
“deneysel felsefe”den ayırarak, “öğretilerini yalnızca a priori 
ilkelerden çıkarıp sunan saf felsefeye, anlama yetisini belirli 
nesneleriyle yetindiği zaman “METAFİZİK” adını verir.

Demek ki metafiziğin bir bilim olarak olanaklı olması, sentetik 
a priori önermelerin olanaklılığına bağlıdır. Böylece Locke’ta 
örtük şekilde başlayan metafizikle ilgili bilgikuramsal çizginin, 
Hume’da belirginleştikten sonra Kant’ta tam dönüşümünü ta-
mamladığı görülür.  

“Ben, hep kendimi aradım.” - Heraklitos 

Burada, “kendimi”, “özümü” mânâsına gelir. Plutark, Platon’un 
fikirlerini sonuna kadar, tayin etmiş olan Sokratik-Platonik 
“kendin’i (özünü) tanı” ilkesiyle Heraklitos’un “Ben hep özü-
mü aradım” önermesini, anlam itibariyle, birbirine bağlamıştır.

Bu sözün anlamı nedir?

Bu söz, acaba, nefsin, bizzat kendi varlığı üzerine, bir reflek-
siyonu mu (Yansıma, akis, yansıyan görüntü, yankı, aksetme, 
etki, kusur bulma, ayıplama, derin düşünce), nefsin, kendini 
idrak etmesi keyfiyetini mi, yoksa, duâ halindeki insanın, Tanrı 
ile “ben-sen ilişkisi” içinde erimesini mi, delilini mi anlatıyor? 

Düşündüğümüz sorularda, bu olasılıklardan hiçbiri olası değil-
dir. 

O halde, bahis konusu olan şey nedir?

Kendimizi idrak etmemiz ile Kevnî idrak arasında bir iç ilgi-i-
lişki-iletişim ve etkileşim vardır. 

Bu süreçsel bağlantıyı şöyle yorumlamak olasıdır: Özün, ma-
nevi nefsi yeri, Birliğin (Vahid), daha doğrusu, Biricikliğin 
(Ehad), Tümel(Küllî)-Tek-Özne’nin yanıdır.

Binefsihî idrakte, nefsin (özün), kendini idrak etmesinde ba-
his konusu olan şey, doğrudan doğruya, çıplak nefs, özne ve 
ruh değildir. “Özün’ü tanı”, veyahut “Ben, hep özümü aradım” 
önermelerinde bahis konusu olan şey, her şey olan (her şey-
de her şey olan) Vahid’dir. (Birlik’tir), Ehad’dir (Biricikliktir), 
Tümel (Küllî)-Tek-Süje (Özne’dir). Gerek ruh ya da manevi 
nefs gerek kozmos (kainat): Kendisiyle dâimi ayniyet halinde 
bulunan, her türlü farklılaşmadan, her türlü başkalaşmadan mü-
nezzeh (arı, temiz) olan, fakat her türlü farklılaşmanın, her türlü 
başkalaşmanın ana zemini olan Ehad’in, Küllî – Tek’in sonsuz 
dinamizminin, kendini belli ettiği iki “sphere” (alan) dir. Nef-
sin, kendini, özünü idrak eylemi: Ehad’i, saf Vahdet-i külliyeyi 
özleyen bir aşk hamlesidir. Kur’an’ı Kerim’in İhlâs Sûresi’ni 
bu anlamda okuyabiliriz:

“Kul huvallâhu ehad(ehadun). Allâhus samed(samedu). Lem 
yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad(ehadun).”

O zaman her şey anlam değiştirir onun için: o, daha öneki, 
yanılgılar içindeki rahatına dönmektense, yoksul çiftçinin ya-
nında ırgat olmayı yeğ tutar. O, ancak başkalarını çözmek için 
mağaraya iner bir daha.”[2]

Buraya kadar anlatılan, bir yolu yürüme olarak dialektiğin dört 
adımıydı:

Bilinenler,

Görülenler,

Bilme türü / Bilgi türü,

Düşünülenler.

Yürünen yol bakımından bir anlatıştı bu. 

Şölen’de aynı yürüyüş, yürüyen kişi bakımından, zaman içinde 
kişinin geçtiği aşamalar olarak anlatılır ve yolu yürütenin rolü 
belirtilir:

“…Bir güzellik ki, kendini bir yüzle, elle ayakla, bedene bağlı 
hiçbir şeyle göstermeyecek ne bir söz olacak ne bir bilgi, bir 
canlıda, belli bir varlıkta bulunmayacak, ne canlıda, ne yerde, 
ne gökte, hiçbir yerde, kendi var, kendinde var, kendisiyle hep 
bir örnek. Bütün güzellikler ondan pay alır; kendisi onları par-
layıp sönmeleriyle ne artar, ne eksilir, ne de bir değişikliğe uğ-
rar. Demek insan, yolunca, bir delikanlı sevgisiyle dünya ger-
çeklerinin üstüne çıktı mı, o güzelliği görmeye başlar. O zaman 
artık neredeyse sevginin yüce sırlarına ermiştir. İşte doğru yolu 
budur, sevgi dünyasına ister kendi kendine, ister kılavuzla ulaş-
manın. Bu dünyanın güzelliklerinden başlayacaksın, hiç dur-
madan basamak basamak yüce güzelliğe yükseleceksin,

bir güzel bedenden ikisine, 

ikisinden bütün güzel bedenlere,

sonra güzel bedenlerden güzel işlere,

güzel işlerden güzel bilgilere,

güzel bilgilerden de sonunda bir tek bilgiye varacaksın.

Bu bilgi de tek başına var olan salt güzelliğe varmaktan, asıl 
özünü tanımaktan başka bir şey değildir.

İnsanın salt güzellikle karşı karşıya geldiği an yok mu, sevgili 
Sokrates, işte yalnız o an için insan hayatı yaşanmaya değer! 
Dedi Mantineialı yabancı kadın (Diotima).”[3]

Kendini bilmeye/tanımaya götürerek yabancılaşmayı ortadan 
aldıracak yolda ilk adımı kişi, genç yaşta “bir güzel kişi”ye 
bağlanması, onu sevmesiyle atar. Bu sevgiyle ve yol gösterici-
sinin yardımıyla o, önemli düşünceler üretmeye başlar ve görür 
ki, “Bütün güzel kişileri güzel yapan, aynı güzelliktir”. O za-
man “bütün güzel insanlar”ı sevmeye başlar. İkinci aşama “iç 
güzelliğin” “beden güzelliği”nden daha değerli olduğunu gör-
mesiyle olur; bu aşamada “eylemlerdeki ve eylem yasalarında-
ki güzelliği” görmeyi öğrenir. Üçüncü aşamada yol göstericisi 
ona doğru bilgilerin “güzelliği”ni görmeyi öğretir ve gözlerini 

[2] Platon, Devlet – 7. Kitap
[3] Platon, Şölen, s. 210 b-c-d 

“De ki: “O Allah tek birdir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün 
varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.). 
Doğurmadı, doğurulmadı. O’na bir küfüv (denk) de olmadı.”[1]

Ruhun gerek kendinin gerek evrenselin ortak aslî kaynağını, 
yani hiçbir şeye benzemeyen, fakat yine de, her şeyde her şey 
olan Ehad’i, Küll-i Mutlak’ı özlemesi: İşte, “özün’ü tanı” ve-
yahut “Ben, hep özümü aradım” önermesinin içerdiği anlam 
budur.

Ve insan, özünü tanıma ve arama uğrunda, hâlâ, yüzleşiyor, 
hâlâ O’nu arıyor ve zamanların sonuna kadar da arayacaktır. Bu 
arayış, anlamlıdır. Çünkü, insan, insan olduğunu ancak bu ara-
yışta, yani varlıkta, “Bâki ve Ebedî olan”ı arayışta idrak eder. 

Yabancılaşmayı aşmanın, en başta gelen yolu da budur. 

Lâkin bu yol, varlığın en çetin yoludur. 

Ve bu yolda, insanın yegâne rehberi ve ışığı: kalbindeki ateştir, 
aşktır.  

“Varlığın en çetin yolu”nu, bu yolda atılan adımları – yürü-
yüşün aşamalarını- Platon “Devlet(Politeia)”te bir alegoriyle, 
“Şölen(Symposion)”de Sokrates’in ağzından anlatır.

“Yeraltında, girişi ışığa açık bir mağarada, çocukluklarından 
beri eli-kolu bağlı, boynu bağlı, yüzleri mağaran duvarına dö-
nük oturan insanlar…

Arkalarında giriş tarafında, yüksekte yanan bir ateş… Girişle 
bu insanlar arasından geçen bir yolda alçak bir duvar ve bu 
duvar boyunca, ellerinde çeşit çeşit çanak-çömlek, taştan-tah-
tadan canlı heykelleri dolaştıran, kimi konuşan, kimi susan in-
sanlar…

Eli-kolu bağlı, boynu bağlı bu insanlar için tek gerçek, duvara 
yansıyan gölgeleridir: duvarın üstünde dolaştırılanların gölge-
leri. Konuşan da gölgelerdir. Biri mağaraya gelip gördüklerinin 
ancak gölge olduklarını söylerse, inanmazlar ona.

Günün birinde bir mucize olur, aralarından birinin boynu çö-
zülür ve arkasına dönüp bakarsa, ateşin saçtığı ışık gözlerini 
kamaştırır, duvar üzerindekileri seçemez. Çanak-çömlekleri 
seçebilmek için, daha önce boynu bağlı iken gördüklerinin, 
bunların gölgeleri olduklarını anlayabilmek için, gözlerinin 
alışması gerekir.

Ve biri onun güçbelâ ellerini-kollarını çözmesine yardım edip 
mağaranın dışına çekip çıkarırsa, güneş ışığına, ilkin sıkı sıkı 
kapar gözlerini ve çıkarana kafa tutar.

Mağaranın dışındakileri görebilmek için, gözlerin alışması 
gerekir. Mağaranın dışına çıkan, zamanla, insanların ve diğer 
şeylerin gölgelerini, suda yansımalarını görür; sonra da ken-
dilerini, sonra da gök cisimlerini, geceleyin ay’ı, yıldızları. En 
sonunda gözleri iyice alışınca, güneşe bakar; yerinde görür gü-
neşi ve anlar ki yılların, mevsimlerin ve daha önce gördüğü her 
şeyin kaynağı odur.

[1] Elmalılı Hamdi Yazır çevirisi.
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“uçsuz bucaksız güzel”e çevirterek, onda sürekli bilgi doğurma 
arzusunu uyandırır. Ta ki, o, “güzelin ideası”nı ─tek tek güzel 
şeylerin güzel olmasını sağlayanı- görsün. Yolculuğun hedefi 
de burasıydı.

Görüldüğü gibi bu yürüyüşte, yolu yürüyen kadar yürüten 
─eğitilen kadar eğiten- de önemlidir. Ancak bir yol göstericiyle 
yürünebilir bu yol Platon’a göre.

Böylece Platon’da metot olarak dialektik, felsefede eğitim me-
todudur: Bilgenin bilge olacak kişiyi eğitme yolu. Metot olarak 
dialektik, bilge olurken kişinin yürüdüğü ve bir bilgenin yürüt-
tüğü yoldur.

Bu son anlamıyla dialektik bir ustalıktır. Ama nede usta olma? 
Bu yolu yürütenin ustalığı, sorduğu sorularla ve verdiği yanıt-
larla, eğittiği insanın bildiğini sandığı bir şeyi bilmediğini ya 
da bildiklerinin yanlış olduğunu bilinçlendirmesini sağlamada 
ve doğru olanı ona buldurmada ortaya çıkar. “Soru sormayı ve 
yanıtlamayı bilene, dialektikçiden başka ne ad verirsin” diye 
sorar, Sokrates Hermogenes’e.[4] 

Bir ustalık olarak dialektik, soru sorma ve yanıt verme ile ver-
dirme ustalığıdır. Dialektikçe yanıtlama “Yalnız doğru olanı 
yanıt olarak söylemek değil, aynı zamanda kendine soru soru-
lanın bildiğini söylediği şeyleri kullanarak” olur.[5] Bu anlam-
da dialektik bir öğretim tekniği öğretim tarzıdır ve Sokrates’in 
maieutike’siyle -doğurtma ustalığıyla- eşanlamlıdır.

Bu yürüyüşü yapan neye, nereye ulaşır? Bir bilme çeşidi olarak 
dialektik neyi bilme, neyi yapabilme ve neyi yapmasını bilme-
dir? 

Başka bir deyişle, dialektikçi kimdir?

Dialektikçi “Tek tek şeylerin özünün temelini (neliğini) kav-
rayabilen”[6], bu temeli gören ve gösterebilen, neden öyle ol-
duklarının hesabını verebilen: “Bu temel aracılığıyla ideaların 
arasından her şeyde iyinin ideasını seçebilen (ayırt edebilen), 
bir muharebede olduğu gibi her şeyi yoklaya yoklaya giden ve 
yoklamayı kanılara dayanarak değil, öze dayanarak yapan, bü-
tün bunları kusursuz, yıkılmayan bir biçimde temellendirerek 
yürüyen”[7]; “Hipotezleri aşa aşa, esas olan varan”[8]; “Cinsle-
re ayırabilen ve aynı türden olanları başka başka, başka olanı da 
aynı türden görmeyen”[9]; “ Bütünü, bütünlüğü görebilen”.[10]

Dialektikçinin yapmasını bildiği şey, varolanın “Bir ideasının, 
her biri ayrı duran birçok şeye yaygın olduğunu ve birbirinden 
farklı ideanın kendileri dışında bir ideadan taşındığını ve ayrı 
ayrı ideaların bu idea tarafından belirlendiğini yeterince sez-
mek”tir.[11]

Demek oluyor ki Platon’da dialektik, her üç anlamı birlikte he-
saba katıldığında, felsefeyle eşanlamlı oluyor. Çünkü felsefe 

[4] Platon, Kratylos, s. 390 c
[5] Platon, Menon, 75 d
[6] Platon, Devlet, s. 534 b
[7] Platon, Devlet, s. 534 b-c
[8] Platon, Devlet, s. 533 c-d 
[9] Platon, Şölen, s. 253 d 
[10] Platon, Devlet, s. 537 c
[11] Platon, Şölen, s. 253 d-e

İşte bunlar, insanın olanaklarının dengesiz değerlendirilmesi-
nin; bazılarının, diğerlerinin aleyhine fazla beslenmesinin bir 
sonucu ve insanın doğal yapısına aykırı bir insan anlayışının 
yayılmasıdır.

Böyle bir insan anlayışının ürünü olan, insanın etkinliklerinin 
değerlendirilmesi de dengesiz bir değerlendirme ve bir çağı ve 
insanları çıkmaza götüren bir değerlendirmedir.

Nitekim, pozitivizmle radikal(dinci) ahlâkın örtük bir uzla-
şımı görünmek isteyen, aslında pozitivizmin yol alması olan 
pragmatizm, Amerika’nın önderliğinde Batı’da, kısmen de Do-
ğu’da yayılmış; ekonomik bunalımlardan sonra, bilim yapma-
yı en değerli sayılan etkinlik haline getirerek, egemen olduğu 
toplumlarda yaşama düzeylerini yükseltmiş ve bir süre, daha 
önceki dönemde görülen nihilizmin Batı’da atlatıldığı izlenimi 
uyandırılmıştır. Ne var ki, pozitivizmin bu dengesiz ─düşmana 
göre ayarlanmış, Orta Çağ insan anlayışına göre yapılmış-  de-
ğerlendirmesi, “her şey yapılabilir” ilkesiyle birleşince, yarat-
tığı somut sonuçlarla, nihilizmin depreşmesine yol açmış ve bu 
kültürden ve onun sözle savunduğu ahlâktan öç alma dönemine 
─bugünkü kargaşaya- gelmiştir.

Olan olmuştur. Bu durumdan çıkmanın yolu, başka bir insan 
anlayışının ─düşmana göre ayarlanmış olmayan, insanın bilgi-
sine dayanan ve dengeye iten bir anlayışın- yaygınlık kazanma-
sıdır. Bu, her türden değerin, böyle bir insan anlayışına dayana-
rak değerlendirilmesinin yaygınlık kazanması demektir.

İnsanın olanaklarının bilgisine dayanan, onları dengede tutma 
gerekliliğini ─kişi ve toplum hayatındaki denge sorununu- tarih 
içinde en başarılı ele alma örneğini Klasik Çağ kültürü vermek-
tedir. Bu sorun, sanatsal dile getirilişini Eshilos ve Sofokles’te, 
felsefî dile getirilişini de, daha sonra Platon ve Aristoteles’te 
bulur.

Klasik Çağ kültürünün özelliği, onda yaygınlık kazanmış insan 
anlayışının, temelini insanla ilgili doğru bir değerlendirmede – 
insanın yapısının bilgisinde-  bulmasıdır. Antikçağ metinleri, 
bu bilgiyi edinmenin en zengin kaynağı olarak görülebilir. 

Çünkü tarihte, bazı toplumlarda bu dengenin kurulduğu anlar, 
insan yapısının görüldüğü ve dolayısıyla en kalıcı kültür ürün-
lerinin ortaya konduğu anlardır. Albert Camus, tarih boyunca 
ancak böyle iki anın, birbirinden hemen hemen yirmi yüzyıl 
arayla ortaya çıkmış anın olduğunu söyler: Antik trajik çağda 
ve 17.yüzyılda.

Bunlar, trajedilerin yazıldığı çağlardır. Dediği doğru olsa gerek. 
Çünkü trajediler, insanın yapısıyla denge sorunu arasındaki il-
giyi, konu edindikleri değer çatışmalarıyla ─tutku ya da çıkar 
çatışmalarıyla değil- ortaya koyarlar ve gösterdikleri bu tür ça-
tışmayla etik değerlerin bilincine varılmasını sağlarlar.

Burada çok kaba çizgileriyle çerçevesini çizdiğim tablodan, 
çağımızın bazı düşünürlerini dışarıda tuttum: çağlarını aşan 
düşünürleri. Nitekim, işaret ettiğim yönde gelişen bir insan 
anlayışını ortaya koyan ve çağımızı yaşadığımız tarihsel anda 
değerlerin dengeli bir değerlendirilmesine doğru yöneltme ça-
basında olan düşünürler, bugün vardır dünyamızda. 

Yaşadığımız çağın insan ve değerlilik anlayışının anatomisi-
ni çıkaran, insanın doğal yapısı hesaba katılırsa bu anlayışın 
çıkmazda olduğunu farklı yollardan gösteren, yaygın terimiyle 
çeşitli “yabancılaşma”lara parmak basan ve denedikleri yeni 
değerlendirmelerle bu çıkmazdan çıkma yollarına işaret ede-
rek çağımızı bir denge kültürüne doğru iten anlayışları hâkim 
kılabilir miyiz?

Ne var ki, düşüncelerin yaygınlık kazanması ve yeni değer biç-
me ölçülerine temel olması hem zaman hem de bazı rastlantıları 
─siyasal alanda bazı rastlantıları- gerektirir. 

Yeni bir dengeye doğru yürüyebilmek için, insanın yüzünün 
farkında olan ve yazılarıyla ve eylemleriyle bunu hatırlatan sa-
natçıların, düşünürlerin ve siyaset adamlarının iş birliği şarttır.

İnsanın yüzünün farkında olmak, insan yapısını, dolayısıyla 
değerini bilmek demektir: bunu hatırlatmak ise, sanatçı söz ko-
nusu olduğunda: insanlar arası ilişkilerde insanın bu değerinin 
çağımızda nasıl korunacağını göstermek: çağımızın koşulları 
içinde değerli yaşantı ve eylem olanaklarına işaret etmek; baş-
ka bir deyişle, etik değerleri ─dürüstlüğü, güveni, özgürlüğü, 
saygıyı-  çağımızda değerlendirmek demektir.

Yunus Emre’m diliyle söylersek:

“Aşk imamdır bize, gönül cemaat,

Kıblemiz dost yüzü, daimdir salat.”

Sözümüze Nazım Usta’nın “Ben Bir Ağacıyım…” dizeleriyle 
başlamıştık, gene sözü ona verelim ve “Büyük İnsanlık” dize-
leriyle tamamlayalım:

Büyük İnsanlık...
Büyük insanlık gemide güverte yolcusu
tirende üçüncü mevki 
şosede yayan 
büyük insanlık. 
Büyük insanlık sekizinde işe gider 
yirmisinde evlenir 
kırkında ölür 
büyük insanlık. 
 
Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter 
pirinç de öyle 
şeker de öyle 
kumaş da öyle 
kitap da öyle 
büyük insanlıktan başka herkese yeter. 

Büyük insanlığın toprağında gölge yok 
sokağında fener 
penceresinde cam 
ama umudu var büyük insanlığın 
umutsuz yaşanmıyor

Nazım Hikmet Ran

“Ruhun dolaşması, varolanın yeniden ortaya çıkması, ruhun 
oluştan temel olana ve öze yönelmesi, hep varolanı bilmesi-
dir”.[12]

Şimdi bu kavrayıştan sonra insanın yeni kavrayışları karşısın-
da şaşırmamak elde değil. Bu, bir durumun inanç haline gel-
mesidir. İçeriksiz bir hedef olarak böyle bir “duruma” ulaşma 
çabaları da bir çıkmaz olur. Pozitivist insan ve değerlilik anla-
yışından ileri gelen şu andaki ortak özellikleri, aynı zamanda 
çağımız kültürünün belli başlı bir özelliğini meydana getiriyor: 
İnsanın yüzünün unutulması ve “her şey yapabilir” ilkesinin en 
yaygın eylem ilkesi olması. Ne var ki, çıkmazda olanlar, ça-
ğımız kültürünün bu özelliğinin geniş çapta görülmesini sağ-
layanlar ve bizi yeni değerlendirmeler gerekliliğinin bilincine 
varmaya zorlayanlardır: Çağımızda insanın bilme, yaşantı ve 
eylem olanaklarını yeniden gözden geçirmeyi ve bu olanakların 
bilgisine dayanarak, çağımızın koşulları içinde bir insan anlayı-
şını geliştirmeyi zorunlu kılan bunlardır. 

İnsanın yüzünün unutulması ve “her şey yapılabilir” ilkesinin 
yaygın geçerliliği, çağdaş birçok düşünce ve sanat akımlarında 
da ifadesini bulmaktadır.

Mantıksal empirizmin yayılması, pek eski olmayan bütün “me-
ta”larıyla, özellikle de meta-etik; insan ve toplum bilimlerini 
kaplamış olan bilimcilik; ve “Çer-çöp bir sanat objesi midir, 
değil midir?” gibi tartışmalar, bütün bunlar, silinen yüzlerin so-
nucu, insanın yüzüyle yüz yüze gelme yetersizliğinin sonucu 
değil de nedir ki?

Buraya nasıl gelindi?

İnsanın yüzü nasıl unutuldu?

Benim görebildiğim kadarıyla, bunun başlıca sorumlusu, pozi-
tivizm ve onun kateşizmidir (Hıristiyanlarda dini kuralları ve 
ahlâk anlayışını, soru-cevap şeklinde açıklayan eğitim). Tarih-
sel koşullarla birleşen, bazen bu koşulların ortaya çıkmasında 
rol oynayan, bazen de bu koşullar aracılığıyla yaygınlaşan po-
zitivizm, insanın olanaklarını dengesiz ─insanın doğal yapısına 
aykırı- değerlendirmesiyle ve dolayısıyla bu olanakların ürünü 
olan insanın değerleri arasındaki dengeyi yitiren değer biçme-
siyle buraya gelen yolu açmıştır.

Bir bütün olarak yüzyılımız, pozitivizmin egemen kılmak is-
tediği insanı görme tarzının, doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak egemen olduğu ve bilimsellik adına “veriler”in yalnızca 
nedensel açıklamalarının peşine düşüldüğü bir çağ olarak kar-
şımıza çıkar.

Pozitivist insan anlayışı, iki dünya/paylaşım savaşı arasındaki 
dönemde hem Amerikan pragmatizminin temelini oluşturmuş 
hem de Marksist öğretilerin dayandığı insan anlayışı olmuştur.

Böylece, insana Tanrı’ya göre değer biçilmesine son veren po-
zitivizm, ona, hayvana göre ya da “toplum”a göre değer biçil-
mesine yol açmıştır. Nitekim, yaygın psikolojist - sosyolojist 
yaklaşımlar, felsefenin yalnızca mantıksal çözümlemeden veya 
mantık ve dialektikten oluştuğu düşüncesi, yine bunun belirti-
leri olarak görülebilir.

[12] Platon, Devlet, s. 521 e 
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Modernite ile gelişen kapitalist ekonomik yapılan-
manın oluşumu neticesinde, kadın tüketim eko-
nomisinin hem bir aracı olarak kullanılmış, hem 

de tüketimin temel hedefi olarak kullanılarak ekonomik 
olarak sömürülmüştür. Kadın, örtülü bir şekilde ona ide-
alize edilen, dayatılan sisteme ve düzene uymadığı tak-
dirde bir şekilde mutsuzlaştırılarak iyi bir tüketici olması 
sağlanmıştır. Küreselleşme başlığı altında, ‘Moderni-
te’nin ülkesel ve ulusal nitelikli bir imajı olamaz kanaati 
yerleştirilerek Batı değerlerinin ve gücünün bir yayılma 
aracı olarak da kullanıldığını görmek mümkün. Böylelikle 
yerel kimlik ve değerler yok edilerek, itibarsızlaştırılarak, 
Batı değerlerinin bütün dünyada dominant bir güç olması 
sağlanmıştır. Bu süreç bir yandan siyasal egemenlik dü-
zeni oluştururken, bir yandan da ekonomik anlamda sö-
mürünün düzenini hazırlayıp güçlendirmiştir.

Günümüz medyası kadını, televizyonuyla, radyosuyla, bin bir 
türlü kocaman reklam panolarıyla hiç durmadan, toplumdaki 
yerini belirlemede bir mesaj bombardımanına tutarken, bir yan-
dan da onlardan nasıl ve ne olmalarını talep ediyor. Özellikle 
kadın cazibesi üzerinden giden medya, kadını bir seks objesi 
olarak kullanıyor ve “medya satar” anlayışıyla, bu iddianın içine 
büyük bir ustalıkla “seks satar” ı yerleştiriyor.

Özellikle ‘Moda’ kavramı üzerinden giderek konunun tarihi ve 
sosyolojik seyrine genel olarak değinecek olursak; modanın, 
antik Yunan, Roma ve Orta Çağ Avrupası’nın hiyerarşik top-
lumları içinde yer alan üst sınıflar arasında doğmuş olduğunu 

“XX. Yüzyılın son çeyreğinde yaşayan insanların çoğu için 
moda, haşin ve acımasız olan hayatı güzelleştirmeye, sadece 
baskı ve görevin olduğu bir dünyada insana belli bir özgür-
lük sağlamaya ve yığınların kendilerini ifade etmesine yar-
dımcı olmaya devam etmektedir. XX. Yüzyıldan XXI. Yüzyıla 
geçerken moda, Batı ülkelerinin bir iç dinamizmi olmaktan 
çıkmıştır. Televizyon ekranları, küçülen dünyamızı bir örnek 
giydirmek görevini ‘meccanen’ üstlenen birer okul olmuştur. 
Afrika rengine Asya kupunu katan Batılı modacı, artık sade 
kendi ülkesinin değil, ‘dünyanın elitleri’ni de giydirmektedir. 
Sözlerimizi bir formüle bağlamak gerekirse, modalar hep 
geçmekte; ancak modanın kendisi hiç değişmeden kalmakta-
dır.” (Meriç, 2000, s.38)

Kadının horlanmışlığı, ezilmişliği ve bir eşya gibi kullanılmışlı-
ğı, sınıflı toplumların tarihi kadar eskidir. Bu süreçte kadın cinsi, 
ezme yöntemlerinin birçoğuna tanık olmuştur. Daha güzel gö-
rünsün, daha fazla önem kazansın diye tarih boyu yapılanların 
birçoğu aslında kadına eziyetten başka bir şey değildir. Kadın 
bütün güzelliklerin simgesidir; incedir, merhametlidir, anadır, 
yardır vb. Ama bütün bu yakıştırmalar kadın cinsinin toplum-
sal konumunu pek fazla değiştirmemiştir. Kadın yine ezilendir, 
sömürülendir. Ancak, kadın cinsinin toplumsal yaşama ve iliş-
kilere damgasını vurduğu dönemlerde olmuştur. Bir yandan çok 
önem ve değer atfedilen bir kadın, diğer yandan içi boşaltılan, 
tüketimin ‘metaı’ haline getirilen bir kadın paradoksu arasında 
‘KADINLIK TÜKETİLİYOR’.

21. yüzyıla girerken küreselleşmenin de etkisiyle “cinsellik sa-
tar” kavramı tüm dünyada oluştu. 1925’lerde ürün öne çıkarı-
larak tanıtılırdı. 1950’lere kadar ürünün sosyal hayat ile bağı 
kurularak satılmaya çalışılırdı. 1975’lerden sonra “cinsellik ve 
kadın” öne geçirilerek pazarlama modeli öne çıktı. Tanıtım ve 
pazarlama aracılığı yapan medya, bu konunun tabii bir mecra-
sı haline getirilmiştir. Sermayenin küreselleşmesiyle birlikte, 
kadının ve kadın emeğinin sömürüsü alabildiğine derinleşmiş-
tir. Ayrıca reyting toplamak için başlangıçta konular öndeyken 
son dönemlerde “güzellik” maskesi altında seks ve cinsellik en 
önemli reyting aracı haline getirildi.

Son günlerde basına kısmen yansıyan önemli bir araştırmayı ya-
pan ABD’nin önde gelen bilim kuruluşlarından Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)’ye göre;

“Kadın bedeninin erkek-egemen kültürün dayatmacı araçla-
rı yoluyla terörize edilmesi sadece modern zamanlara özgü 
bir saldırıdır. Kadın bedeni bu sayede açıldıkça, üzerindeki 
giysiler tek tek çıkarıldıkça veya bedeni örten giysiler kısal-
tıldıkça (çıplak giyinik) cinsel tüketime sunulan bir metaa 
dönüşmüştür. Bu özel mahiyetteki tüketimin nesnesi kadın 
bedeni, yani fazlasıyla aşırılaştırılmış dişiliği, tüketici mu-
hataplar ise kitlesel müşteriler olur.”

“Kadın bedenindeki her organ ve unsur tırnak, ayak, bacak, 
kalça, bel, el, kol, göğüs, sırt, boyun, yüz, saçlar ve her şey; 
hem endüstriyel çarkın dönüşünde kullanılmakta hem de 
kitlesel cinsel tüketime sunulmaktadır. Burada kadının mo-
dern sunumda sahip olduğu ve hak ettiği tek değer, ‘dişilik’ 
özellikleri abartılarak, öne çıkarılarak, erotize edilerek açık 
bir biçimde suiistimal edilmektedir. Endüstriyel üretimin her 
safhasında kullanım değerine göre kadının her organı deva-

sa bir sektörün üretim, değişim ve tüketimin sürdüğü dola-
şımda iş göreceği özel bir fonksiyona karşılık olmaktadır.”

Yazının başında da bahsettiğimiz iki ana soru ile bu sorunsal 
daha yakından göz atalım. İlk sorumuz ‘GÜZELLİK’ üzerine 
odaklı;

1- Sömürü sistemi ‘Güzellik’ kavramını moda ve medya 
aracılığı ile nasıl istismar ediyor? 

Günümüzde “güzellik” kavramı kullanılarak, kadına ne ve nasıl 
olması gerektiği konusunda, düzenli ve sistemli mesaj bombar-
dımanı yapılıyor. Güzellik kavramının içi, bazı ticaret ve siyaset 
dünyasının otoriteleri tarafından kendi çıkarları doğrultusunda 
belirlenerek dolduruluyor. Suni olarak üretilmiş bu kanıya göre, 
her kapıyı kolayca açabilen güzellik başarının anahtarıdır. Eğer 
güzelseniz; biliniz ki işe girme, kariyer yapma veya başarmak 
istediğiniz herhangi bir şeyde öne çıkma şansınız, diğerlerine 
oranla daha yüksek olacaktır. Bu mesaj, yazılı ve görsel medya-
nın tüm alanlarında, birbirini doğrularcasına paralel bir söylem 
içinde vurgulanır. Gündelik hayatın en etkili araçları olan ga-
zeteler, dergiler ve televizyonlar bu söylemlerin çığırtkanlığını 
yaparken sorumluluk duygusunun çok dışında hareket etmekten 
kaçınmaz nedense. 

Öne çıkmasını istedikleri söylemler medyada, dizilerdeki kah-
ramanlar aracılığı ve kadın programlarında belirlenen konularla 
sürekli olarak lanse ediliyor. Medya bu söylemleri, sanki asli bir 
görevi imiş gibi, her dönemde otoriterlerce belirlenen güzellik 
kriterlerini, geniş kitlelere ulaştırmayı kendine vazife edin-
miştir. 

Kadın toplumsal bir birey olarak algılanma mücadelesi verirken, 
kendi bedenindeki güzelliği öne çıkarmayı baş kriter edinmiştir. 
Özellikle estetik ameliyatları, kadınların “ideal kadın”a ulaş-
mada en fazla başvurdukları yol. Kadının bu yolu seçmedeki en 
önemli etken, istenilmeme ve beğenilmeme korkusudur. Yara-
tılan bu suni korku, kadının tercihlerini belirlemede önemli bir 
faktör haline gelmiştir. Medya özellikle orta yaş üstü kadınları 
hedef göstererek, yaşlanma kaygısını hissettirerek, kadını korku 
içine çekiyor. “Kadın ve bedeni” adlı kitabın yazarı ile yapılan 
söyleşide Prof. Yasemin İnceoğlu bu korkuyu şöyle dile getirir;

“Korku ve nefret çok iç içedir. Korkunun doğal sonucu nef-
rete dönüşür. Kadınlara dayatılan bu korku sonucunda kadın 
o halinden, bedeninden nefret etmeye başlıyor. Çünkü ona 
sunulan tablodan çok uzak. Onu telafi etmek için inanılmaz 
bir çabaya giriyor. Ruhsal bir yara, parçalanmışlık duygusu 
yaşıyor.” (İnceoğlu. Y. Kişisel Görüşme, 2010)

Güzellik kavramının büyük şehirlerdeki kadını esaret altına al-
ması, özellikle son yirmi yıldır hızını artırarak devam ediyor. 
Günümüz kadını ona dayatılan bu kriterleri yerine getirmede 
sanki bir yarış içinde. Eğer bu yarışa katılmazsa hem eşinden 
hem de toplumdan dışlanacağı kaygısı içinde. Bu konuda ciddi 
araştırmalar yapan Prof. Yasemin İnceoğlu kadınların bu duygu-
larını şöyle dile getiriyor;

“Ayrıldığı, aldatıldığı ya da aldatılma potansiyelini hisset-
tiği için yapanlar var. Medyanın özellikle çok pompaladığı 
orta yaş üstü kadınlar, yaşlanma kaygıları ve korkuları nede-

görüyoruz. Doğal olarak moda üst sınıfı ilgilendiriyor, geniş 
ve büyük kitleler ise geleneklere göre yaşıyordu. Aynı toplum 
içinde yaşayan fertlerin birbirlerini tanımaları için ‘Milli veya 
Yerel Kıyafetler’ kullanılıyordu. Elit sınıf ile diğer alt sınıfla-
rın ayrımı, özellikle üst sınıfların ayırt edici giysi farkını ortaya 
koymasıyla belirleniyordu. Bu durum alt sınıfların üst sınıflara 
öykünmesini artırarak günümüze kadar süregelmiştir. Bir hayli 
monoton ve içe dönük bir süreç geçiren Orta Çağın sonlarında 
XIV. Yüzyıl Avrupa’sında tüm sınıfların giyim anlayışında çok 
farklı çeşitlilik ortaya çıkmış. Eski yöresel, milli kıyafetlerin –
modaların- yerini tüm Avrupa’yı kucaklayan bir moda almaya 
başlamış. Tarihin dönüşüm evreleri modanın şekillenmesinde 
belirleyici ve yönlendirici olmuş. Feodal dönemlerde erkek giy-
silerinde abartı ve özenme ön planda olup moda onlara hizmet 
etmiştir. Bu durum Rönesans’ı da içine alan bir dönemdir. Avru-
pa’da Feodal dönemden merkeziyetçi döneme geçilince bu se-
fer İspanyol modası tüm Avrupa’yı sarar. Moda bu dönemlerde 
kendi içindeki evrimini bir ‘gelişme’ süreci içinde devam ettirir. 
1789’a kadar Avrupa’da saray çevresine hapsedilmiş olan moda, 
bu tarihten günümüze kadar evrensel bir boyut kazanır. Bugün 
moda, insanlık üzerinde ciddi bir despot gibi hüküm sürmekte, 
günümüzün Modern Ekonomisiyle çok güçlü bir birliktelik ve 
birbirinden beslenen bir simbiyotik (tamamlayıcı) ilişki içinde-
dir. Fransız devriminden itibaren moda, geleneksel giyim tarzını 
alt tabakaların taklit etmesinden doğmamıştır. Artık moda, ‘yeni 
olan’dır, tüm alışkanlıkları altüst edendir, insanı ‘modern’leş-
tirendir ve özellikle ‘kadınlar’ içindir. Ayrıca moda üstün sını-
fın tekelinden çıkıp demokratikleşmiştir bir anlamda. Bu süreci 
Ümit Meriç’in makalesi oldukça iyi özetler;

Modernite Sürecinde

Medya ve Moda Aracılığı ile 

Kadının Tüketilişi
Reyhan Gürtuna
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niyle estetiğe başvuruyor. Güzellik enstitüsü bunu pompalı-
yor. ‘Yaşlanırsanız da güzel yaşlanın,’ diyor. O da ‘Ben buna 
değerim,’ diye kendini şımartmak istiyor. Korku kültürü, 
özellikle kadınlar üzerinde beğenilmeme kaygısı yaratarak, 
eğer o ürünleri kullanmazlarsa çirkin yaşlanacaklarını iddia 
ediyor.” (İnceoğlu,.Y. Kişisel Görüşme, 2010)

2- Mass Medya kadını cinsel bir obje olarak mı kullanıyor? 

Medya, kadını cinsel bir obje olarak kullanırken sömürmekle 
kalmayıp aynı zamanda toplumsal cinsiyet ayrımcılığının oluş-
masında da öncülük ediyor. Saktanber’in de belirttiği gibi kadın, 
sürekli başkalarının istekleri yönünde biçimlenirken doğal ola-
rak ‘kendi olma’ özelliğinden de o derece uzaklaşıyor. Saktan-
ber şöyle devam ediyor;

“Daha da önemlisi medyada kurulan kadın kimlikleri gide-
rek artan bir biçimde erkek egemen söylemlerce tanımlanan 
bir cinsellikle örtüşür hale gelmekte. Bu söylem ana hatla-
rıyla kadını pasif, kolayca el konulabilir, hükmedilir, parça-
larına ayrılıp çeşitli amaçlar için kullanılabilir seyirlik bir 
cinsel haz nesnesine dönüştürür. Dolayısıyla kadınlar med-
yanın çeşitli alanlarında kendi seyredilişlerini seyrederler-
ken, bir yandan da onlardan talep edilen “ideal” kadının ne 
olduğu gösterilir ve onlara kendini benim seni sevdiğim gibi 
sev, benim istediğim gibi ol der”. (Saktanber, 2010, s,189) 

Kadın yüzyıllardır etiketlenmenin getirdiği ağır yükün altında 
mücadele verirken diğer yandan da medya, kadının bireysel yol-
culuğunu tamamlamasına izin vermez ve aksine kadınları des-
tekliyorum söylemlerini manipüle ederek, kadını bir çıkmazın 
içine çeker.’ Kadın’ ile ‘seks satar’ yan yana işlenen kavramlar 
haline gelmiştir. 

Medyanın etkisini anlayabilmek için moda kavramını incele-
mek gereklidir. Modanın moda olabilmesi için, geniş kitlelere 
yayacak bir araca ihtiyacı bulunmaktadır. Bu açıdan modanın 
etkisinin medyanın etkisiyle paralel arttığından söz edilebilir. 
“Moda, Reklam, Medya Üçgeni” adlı makalesinde Ufuk Özde-
mir moda ve medya ilişkisini şöyle anlatır;

“Moda, kendini toplumda kabul ettirmek için çeşitli meka-
nizmalar kullanır. Bunlar yüceltme, aynileştirme, ödüllen-
dirme ve projeksiyon olarak sıralar. Medya da daima daha 
açık daha tahrik edici kıyafetleri haber yapmaktadır. Bu kı-
yafetlere haberlerinde, “cesur”, “cüretkar”, “gözalıcı” gibi 
olumlu nitelemelerle yer verir. Modacılar da medyada daha 
çok yer almak için her zaman daha “cesur! ve cüretkar!” 
kıyafetler üretirler. Bunların birçoğunun en azından o dö-
nemde herhangi bir yerde giyilmesi de mümkün değildir. An-
cak, amaç bu konudaki hassasiyetin kırılmasıdır. Bu büyük 
ölçüde de başarılır. 

Görüldüğü gibi modanın ve moda vasıtasıyla kadın kıyafet-
lerinde açıklığın yaygınlaşmasında en önemli unsur kitle ile-
tişim araçlarıdır. Medyanın kitleler üzerindeki büyük gücü 
ahlaki değerleri etkisizleştirmek ve modern ve çağdaş yaşam 
biçiminin kitlelere kabul ettirilmesi amacıyla kullanılır.”

IV. kuvvet denen günümüz medyası kadını, televizyonuyla, rad-
yosuyla, bin bir türlü kocaman reklam panolarıyla hiç durma-

lem yapmaya davet ediyor. Kadının içinde bulunduğu duruma 
global ölçekte bakıldığında, ortaya çıkan tabloda görünen o ki; 
dünyayı biçimlendiren kapitalist gücün düzenini yürütebilmesi 
için kadına sözde başrol verirken, kadını kadın ve özellikle birey 
yapan değerleri elinden alarak asıl kimliğinden uzak, aciz bir 
kadın yaratıyor. Bu kısır döngünün içinde kalan kadın kendi öz 
değerlerini üretemediği gibi, kendine değer verildiğini sanarak 
yapay bir tatmin içinde sürüklenip gidiyor. Bu kaosun dışına çı-
kabilmiş ve mücadelesini verebilmiş kadınlar elbette var ama 
asıl dikkat çeken sayılarının bu denli az olması.

Medya tarafından yaratılan, aslında suni olup, olmazsa olmaz 
gibi dayatılan bu “ideal kadın” tipi hakkında Coward diyor ki 
“Kültürümüzün yarattığı ideale doğada rastlamak zordur. Büyük 
bir çaba harcamadan bu biçime ulaşabilen kadın çok azdır. He-
men hemen bütün kadınların bu biçimde olduğuna bizi inandı-
ran reklam imgeleri, fotoğraflar vs.’dir. Fakat ideal, yapay olarak 
oluşturulur.” Aynı konuya dikkatleri çekerken gözden kaçan sinsi 
bir oyunla karşı karşıya kalan kadını tasvir ederek devam ediyor;

Kadınların çoğu ideal imgeyle iki anlamlı bir ilişkiyi sürdü-
rüyorlar, -tamamen redde pek rastlanmıyor- kendini dönüş-
türme fantezileri yayılıyor. Fakat aynı zamanda, kadınlar 
arasında genellikle düşünüldüğünden daha fazla narsistik 
kendini doğrulama var. Vücudun parçalanması sonucunda 
kadınların çoğu bedenlerinin bazı bölümlerine değer biçi-
yorlar: Gözler, saçlar, dişler, gülümseme. Bu olumlu öz imge, 
kadınların bu toplumda kendilerini sevmemeleri için düzen-
lenen hileli zarlara karşı korunmalıdır. Ne var ki bu duygu-
lar, kadınların bedeni üzerine yerleştirilen yıkıcı ve sınırla-
yıcı ideallerden kaçma yolunun temellerini oluşturmak üzere 
pusuya yatmış günlerini bekliyorlar.(Coward, 1993, s.49)

Coward, cümlelerinde ki bu vurgulamayla kadını sorumluluk 
alanına çekerken, kadının da kendini kandırma rolünde olduğu-
nu ve kendi sorunsalında daha dikkatli olması gerektiğinin altını 
çiziyor. Kadın kendi sorunsalını çözmede daha akıllı, duyarlı ve 
çözümün bir parçası olmalı. Ayrıca bu süreçte yönetimi elinde 
tutmalı.

Kadın bireysel yolculuğunu bir türlü tamamlayamaz. Fakat bu 
süreçte kendi üzerine düşen gayreti yeterince gösteremediğin-
den, yönetilen olmaktan kurtulamaz ve özellikle hızlı iletişim 
çağının en önemli aracı olan medya çarkında debelenirken va-
kit kaybeder. Son yüzyıl içinde kadın haklarının iyileştirilmesi 
yönünde gösterilen çabalar neticesinde tüm dünyada kadın için 
verilen mücadeleler ses getirmeye başlamıştır. Özellikle bu ko-
nuda hayatını adamış kadınlarımızın olması sevindirici olmakla 
birlikte, üzücü olan çoğunluğu oluşturan diğer paydanın gere-
ken desteği vermekteki duyarsızlıklarıdır. Bu büyük paydanın 
bir kısmını teşkil eden bazı kadınların da, medyayı kendi çıkar-
ları doğrultusunda kullandıkları da acı bir gerçek. Medya kadını 
kullanırken bir kısım kadınlar da “kadınlık cazibesi” kullanarak 
bu sorunsalı ciddi bir şekilde körüklüyor. Bu konuda özel bir 
çalışma yapan Sandra Magaro adlı üniversite öğrencisi maka-
lesinde konuya medyanın etkisine vurgu yaparak şöyle diyor;

Televizyon cinsiyetçiliğinin hemen yanı başında daha büyük 
veri kabul edilmiş başka bir katılımcı daha vardır sinema 
endüstrisi. Bu endüstri ve film akademisi kadının sürekli fa-
hişe, psikopat ev kadını, acımasız kötü kadın gibi düşük imaj-

lı roller üzerinden ödüllendirir. Bu olumsuz ve tek tip imaj 
günümüz toplumunda kadının kendine bakışını da etkiler. 
Akademi bu roller oynayan aktrislerin popülerliğini ödüller-
le ve onları onurlandırarak tanır. Aslında bu roller aktrisin 
bizzat kendisini aşağılamaktadır.  Oysa bu roller aracılığıyla  
kadınların moralini bozmak yerine kadının imajını güçlendi-
recek bir durum yaratılmalıdır. Ne yazık ki toplumun kadına 
bakışı halen sorunludur ve medyada kadının cinsel istismarı 
tercih edilir bir durumdur. 

Kadının unutmaması gereken şey, kendi bedenine biçilen ide-
al ölçünün, aslında toplumlara ve zamana göre değişebildiğini 
idrak etmesi ve bu tuzağa düşmemesidir. Ayrıca bu bilinçaltına 
yüklenen imaj takıntısı fiziksel görüntüden ibarettir. Asıl önemli 
olan, bizi çok daha güçlü kılan ve özsaygımızı besleyen değerle-
rimizi öne çıkarabilecek gayretlerin içinde olabilmektir.

Kadın kendi olma çabası içinde gelişimini ve değişimini sürdür-
meli. Ancak bu değişimde en önemli rolü kadın üstlenmeli ve 
medyayı bir fırsat bilip doğru ve amacına uygun biçimde kul-
lanmalı. Kadın tarih boyunca ona biçilen ‘sınırlı’ ve ‘birilerinin 
istediği gibi olma’ dayatması ile ilgili konuları çözüm odaklı ve 
çok etkili bir şekilde medyada işleyebilir. Kadının unutmaması 
gereken şey, kendi bedenine biçilen ideal ölçünün, aslında top-
lumlara ve zamana göre değişebildiğini idrak etmesi ve bu tuza-
ğa düşmemesidir. Asıl önemli olan, kadını çok daha güçlü kılan 
ve özsaygısını besleyen değerlerini öne çıkarabilecek gayretle-
rin içinde olabilmektir. Kadın ne zaman ki bu söylemleri tam an-
lamıyla fark eder ve sorumluluğunu üstlenir, o zaman sorunsalı 
yöneten ve neticesini gören olacaktır.

‘Tüketim kültürü’ nün egemen olduğu günümüzde, medya, 
moda, ‘reklam ilişkisi’ hem modern yaşam biçiminin yaygın-
laşmasında, hem de kadın görünümü ve kıyafetini önemli ölçü-
de etkilemiştir. Bu etki, küreselleşen dünyada toplumsal deği-
şimi ve kültürel yapıyı değiştiren ve dolayısıyla kadını sömürü 
aracı haline getiren faktörlerin en önemlisidir.

Sonuç olarak kadın ciddi bir çıkmazın içinde kendi olabilme 
mücadelesini verirken yine kendi farkındalıklarını artırma ve 
kadını kadın yapan değerlere sarılma çabası içinde baş aktör 
olarak mesafe alabilecektir. Kadın bu mücadelesinde sadece 
hemcinsleriyle işbirliği yapmakla kalmayıp, kadın ve erkek bü-
tünlüğü içinde birlikte yaşama ve çözüm üretme de dayanışma 
içinde olmalıdır. Çatışarak, birbirini yok sayarak değil, farklılık-
ların kabulünü bir zenginlik sayarak, birbirine saygı duyarak çö-
züme gitmeliler. Bu bakış açısını geliştirebilen kadın, problemi 
hızla eritecektir.  
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dan, toplumdaki yerini belirlemede bir mesaj bombardımanına 
tutarken bir yandan da onlardan nasıl ve ne olmalarını talep edi-
yor. Bu renk ve ses oyunlarıyla akıp giden bütün bu mesajla-
rın, bilgilerin kadınlıkla ilgisi ne sorusu akla geliyor. Öncelikle 
kadın vücudu üzerinden üretilip verilen bilginin çokluğu bile 
bizi bu sorunsalın cevabını aramaya götüren önemli bir etken 
olarak görünüyor. Kadının bu denli kolay bir malzeme olması 
ve sömürülmesinin altındaki gerçeklere ilginç bir bakış açısı ile 
değinen Rosalin Coward;

Zevk, bu toplumun sürekli özel ödülü. Fakat bu ödülü almak 
için bir güdü gerekiyor. İşte, bize karşılık verdirten ve ödülü 
alan kadınlık arzuları… Bir kadın olmak, sürekli hitap edil-
mek, sürekli incelenmek, arzumuzun sürekli davet edilmesi 
demektir; mutfakta, caddelerde, moda dünyasında, film ve 
edebiyatta. Kitaplardan, dergilerden, filmlerden, televizyon-
dan, radyodan sürekli olarak kadınların neyi arzuladıkları-
na dair sorular yükseliyor, düşünceler sunuluyor. Arzu dur-
madan tanımlanıyor ve uyarılıyor. Her yerde kadınlık arzu-
ları araştırılıyor, satın alınıyor, paketleniyor ve tüketiliyor. 
(Coward, 1993, s.7)

Coward, kadının meta olmasındaki gerçeği, psikolojik ve sos-
yolojik süzgeçten geçirerek önümüze koyar. Ufuk Özdemir ise 
kadın üzerinden reklam konusuna şöyle değinir;

“Reklamlar önemli ölçüde kadınlara hitap eden ürünlerin 
sunumunu yapmaktadır. Kadın hem nesne olarak, hem de 
hedef kitle olarak reklamların önemli unsurudur. Kadınla-
ra yönelik reklamlarda kadınların güzel olma özlemi tahrik 
edilmekte, erkeklere yönelik olanlarda ise kadın unsuru kul-
lanılarak ilgi çekilmeye çalışılmaktadır. Ama her halükar-
da iki durumda da kullanılan kadın olmaktadır. Kadının ve 
cinselliğin medyada ve reklamlarda kullanılması insanların 
buna olan yoğun merakından kaynaklanmaktadır. Uzun sü-
redir cinsellik, hem Batı’da hem de Türkiye’de kadın dergi-
lerinin en önemli temalarından biri olmaktadır. Genel olarak 
bunun nedenini, rekabetin yüksek olduğu bir alanda, seksi 
bir dergi kapağının ve cinsellikle ilgili konuların daha çok 
satacağı düşüncesi oluşturmaktadır.

İster gazete ve dergide, ister televizyonda olsun, reklamlar 
hem modanın yaygınlaşmasında, hem de tüketimin körüklen-
mesinde önemli bir faktör olarak önemli rol oynamaktadır. 
Reklamlarda oluşturulan kadın tipleri, sadece belli bir kesi-
mi etkilememekte, kadınları, genç kızları, erkekleri ve çocuk-
ları, yani, ailenin bütününü etkilemektedir. Çünkü reklamlar 
herkese hitap eder. Özellikle, kadın ve çocuklar reklamların 
sadık izleyicileri ve çoğu zaman da kurbanları olarak görül-
mektedir. “

Kendisine, her fırsatta cinsellik aramayı ve cinselliği akla ge-
tirmeyi hedef edinen medya, zihinleri reklâmını yaptığı ürüne 
odaklarken kadın cinselliğinin cazibesini kullanarak dikkat çek-
meye çalışıyor. Sayısı az olmakla birlikte, kadını görselde cinsel 
obje olarak göstermeyen reklamlarda bile, cinselliği çağrıştıran 
cümleler dikkat çekiyor.

Paul Knox ‘Bana bir ülkenin TV reklâmını gösterin, size o ül-
kenin motorunu neyin çalıştırdığını söyleyeyim’ derken aslında, 
herkesi reklam izlerken farkındalık seviyesi yüksek bir göz-
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Hermann Karl Hesse, (1877- 1962)  Almanya’da doğmuş İsviç-
reli yazar ve ressamdır. 

20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Hesse, roman, 
öykü, şiir, deneme alanlarında çok sayıda eser vermiştir. Yazar, 
1946’da Nobel Edebiyat Ödülü, 1954’te de bilim ve sanat alanın-
da Pour le Mérite Ödülü’nü kazanmıştır. Bozkırkurdu, Siddharta, 
Peter Camenzind, Demian, Narziss ve Goldmund, Çarklar Ara-
sında ve Boncuk Oyunu romanları yazarın tanınmış edebî eser-
leridir.[1].

Yazarın eserleri incelendiğinde, önce içinde bir huzursuzluk 
olduğu fark edilir, zamanla bu huzursuzluk, yazar tarafında çö-
zümlenir: İçindeki boşluk buna sebep olmaktadır. Sonraki eserler 
incelendikçe, yazarın sırasıyla bu boşluğu kabullenemeyişi, ara-
yışları, sancıları ve en sonunda boşluğun içine dönüp arayışı ken-
dinde bitirmenin izleri görülür. Hesse’nin geçirdiği bu manevî 
yolculuk, pek çok insanın yaşadığı varoluşsal sıkıntılarla tetikle-
nen ve insanı sonu gelmez bir arayışa iten arzunun mistisizm ile 
huzura kavuşmasının bir örneklemesidir. Modern insanın kendi 
içindeki intiharına çare olabilecek en iyi yol, benzer bir dünyada 
bu buhranları geçirmiş birinin mistik yolculuğunu incelemek ve 
kendi yolunu çizme gücünü kazanmak olacaktır. 

Annesine ve babasına, onları yetersiz gördüğünü anlatan mek-
tuplar yazması, Hesse’nin içindeki yalnızlığı göstermesi açı-
sından önemlidir. Bu durum, genç Hesse’nin ruhunda duyduğu 
eksikliğin ve etrafındakilerin onun zengin ruhunu beslemedeki 
yetersizliğinin ilk göstergeleri denebilir.

Ailesiyle girdiği tartışmaların etkisiyle intihar düşüncesine sü-
rüklenen Hesse,1892’de tedaviye gönderildiği enstitüde Carl 

[1] Hermann Hesse | Biography, Facts, & Books. 
(2017). Encyclopedia Britannica. Retrieved 12 November 2017, from 
https: //www.britannica.com/biography/Hermann-Hesse

Jung’un öğrencisi Lang tarafından tedavi edilmiştir. Bu 
nokta, Hesse’nin Carl Jung’un dünyasıyla tanıştığı ve psi-
kanalizi keşfettiği zamandır. Psikanalizle tanışması, kendi 
içine derinlemesine bakmaya başlamasının sebebi olarak 
gösterilebilir. Böylece Hesse’nin mistik yolu, başlamıştır. 

Zamanla ruhbilime, Budizm’e ve teozofiye duyduğu ilgi ar-
tan Hesse’nin 1911’de Hindistan’a yaptığı yolculuğun Hesse’ 
nin içinde bulunduğu dünyadan gelen anlayışını sarstığı ve 
geleceğinde seçeceği yönü etkilediği söylenebilir. Siddhart-
ha, Hesse’nin bu seyahatten edindiklerinin etkisiyle 1922’de 
yazılmıştır.1927’de ise Bozkırkurdunu tamamlamıştır. 

Bozkırkurdu ve Siddhartha, Hesse’nin yolunun başını ve 
seçtiği yolda ilerleyişini net bir şekilde sunması açısından 
önemlidir. Bu iki eser, birbirini takip eder, iki kitabın bir-
likte analizi ise önümüze örnek bir yol teşkil etmeye başlar, 
nereden başlayıp nereye gittiğini görebildiğimiz bir yol, 
kendi yolumuza örnek oluşturabilir. 

Hesse’nin Doğu mistisizmini ve özellikle Budizm’i ele alış 
şeklinde, içinde yetiştiği Batı dünyasının etkisini yoğun 
olarak hissetmek mümkündür. Otobiyografik etkileri olan 
romanlarında, özellikle Bozkırkurdunda mistisizme giden 
yolun öncelikle kişisel inzivada olduğunu görmek müm-
kündür. Bu, materyalizmin kalbinde yetişen ve materya-
lizmin en güçlü zamanında Avrupa’da yaşayan Hesse’nin, 
materyalist baskıdan kaçıp sığınabileceği yerin kendisi ol-
duğunu gösterir bize; o, inzivayı kendine çekilmekte bul-
muştur. Seçtiği öğretinin uygulanması, onun inzivaya çeki-
lecek bir yer aramasına mı sebep olmuştur, yoksa kendinde 
inzivaya çekilmek isterken Budizm ona bu fırsatı mı ver-
miştir? Özellikle Bozkırkurdunda, etrafındakileri devam-
lı sorgulayan ve zamanla kendi içine derinine sığınan bir 
adam görürüz. Hesse’nin mistisizme yönelişi, dışarıda ya-
şadığı yalnızlığı içine dönerek gidermeye çalışan ve bu içe 
dönüşte mistisizmin yoluna kapılan bir adamın yolu izleni-
mini vermektedir. Onun Doğu mistisizmini ele alış biçimi, 
Batılı dünyasıyla özdeşleşmiştir, seçtiği yol materyalizmin 
kalbinden mistisizmin kalbine uzanmaktadır.  Siddhartha-
da, Budizm öğretisinden edindiği yaşam şeklinin izleri he-
nüz yoktur, çünkü Siddharthadaki Hesse, henüz bu öğretiyi 
özümsemiş değildir, henüz yolunun başındadır.

Hesse’nin yaşadığı dönem, Avrupa’da büyük bilimsel iler-
lemelerin olduğu ve insanların Tanrı ve yaratıcı fikirlerinde 
uzaklaşıp tek gücün bilim olduğunu kanıtlama çabasının bi-
limin temel amacı olduğu günlere rastlar. Hesse, etrafındaki 
bu materyalist ve pozitivist baskı içinde yalnızlaşmış ve bu 
yalnızlığı gidermenin yolunu içine kapanmada bulmuş ola-
bilir mi?  Siddhartha, Hesse’nin kendini adayacağı yolun 
tarifine benzer, bir şeyi yakından anlamak için önce kendi 
kendinize tarif etmemiz gibi. Bir oyunun içine girmeden 
önce anladığınızdan emin olmak için içimizden kuralları 
saymanın vücut bulmuş hali. Siddhartha, Hesse’nin, Bu-
dizm’i kendine anlatış biçimi, öğretiyi ezberleme metodu-
dur. Öğrenmek için hikâyeleştirdiği bir öğreti, yola giden 
demetlerin öyküleştirilerek kolay anlaşılır hale getirilmesi 
süreci. Siddhartha da bir bütünleşmeden çok, bir hikâye 

görürüz, bir tanışma, ilk temastır Siddhartha. Edebî bir eser 
olmaktan ziyade bir öğretinin kendi kendine tekrarlanma-
sıdır.  Siddharthadaki Hesse, etrafındaki dünyada değer 
verilen şeylerin söylendiği kadar önemli olmadığı gören 
Hesse’dir, uyanış yolundaki Hesse. Tutunduğu yoldan emin 
olmaya çalışan, kendini ikna etmeye uğrasan Hesse. Za-
manla, kendisiyle birlikte okuyucuyu da ikna edecek, onları 
da kendi mistik dünyasının yoluna çekerek okuyucularının 
da kendi yollarına savrulmalarının önünü açacaktır. 

Bozkırkurdunda gördüğümüz Hesse, öğretisini içinde oturt-
muş, yolundan emin olmuş, o yolun ışığında geçmişine 
dönmüştür. Kendini ve inzivasını, inzivasının gerekliliğini 
görmeye başlamıştır uyanmış Hesse, yeni uyananların ya-
pacağı ilk büyük gelişimin başlangıcına adım atmıştır, bu, 
geçmişinin tahlilidir. Belki de yolunun Hesse’ye gösterdiği, 
tahlil edilmemiş ve yolun ışığıyla aydınlatılmamış bir geç-
mişin üstüne parlak bir gelecek kurulamayacağı olmuştur. 
Hesse de mistik yoldaki her yolcu gibi, hatıralarını tahlil 
ihtiyacını duymuştur. Yasadıklarımı neden yaşadım? Neler 
beni bu yola itti? Bu noktaya nasıl geldim? Her şeyin bir 
nedeni olduğunu öğreten Budizm, onu yola getiren olayla-
rın analiz edilmesinin, gelecekte ona gelecek ve yon vere-
cek durumların doğru yorumlanması için önemli olduğunu 
göstermişti belki de. 

Bozkırkurdunda ise durum farklılaşmıştır, artık bu yolun 
içinde olan kişi, geçmişine söner, içine aynasını çevirir ve 
yansımaları Budist öğretinin içinde olan yeni Hesse olarak 
analiz etmeye ve anlatmaya başlar. Bozkırkurdu, Hesse’nin 
kendine dönüşünün ve aynayı kendisine çevirmesinin, kişi-
sel tahlilinin hikâyesidir. Siddharthayla başlayan yolculuk, 
onu iyice kendine dönmeye itmiştir, insanın kendine dön-
düğünde düşeceği en son nokta, hatıralarının başlangıcıdır, 
fiziksel dünyasını etkileyen hayatına yön veren detaylara, 
unutulmuş olaylara dönmeye başlar. Bu belki de Hesse’nin 
yolunda ilerlemesi için geçmesi gereken ilk aşamadır, ken-
dine dönme ve inziva yolunda karşısına çıkan ilk duvar, 
kendi hatıralarıdır. Kişi önce hatırladığı kadar derine iner, 
sonra varlığının hatırladığı kadar derine iner, en son da her-
hangi bir sonun olmadığı noktaya kadar iner. Bozkırkurdun-
da, Hesse’nin ilk engeline geldiği noktadaki yolculuğuna 
şahit oluruz. 

Siddhartha bir başlangıç, bir giriş, Bozkırkurdu ise yolun 
içinde kendini ve geçmişini tahlil sürecidir. Hesse her ne 
kadar kendi yolunu da iki eser de tam manasıyla bir edebî 
eserin yapması gerekeni yapmaktadır: Okuyucunun mana-
sını uyandırmak ve ona örnek bir yol göstermek. Bu açıdan, 
Hesse’nin eserleri, uyanmaya çalışanlara bir başlangıç nok-
tası olarak hizmet edebilmektedir.

Kaynakça:

Hermann Hesse | Biography, Facts, & Books. (2017). En-
cyclopedia Britannica. Retrieved 12 November 2017, from 
https://www.britannica.com/biography/Hermann-Hesse

Materyalizmin kalbinden 
Doğunun mistisizmine ulaşan 

yolcu:

Hermann 
Hesse

Bozkırkurdu ve Siddharthanın ışığında 
Hermann Hesse’nin mistik yolculuğu 

Nazlı Sıla Kara
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Düşünce ve buna bağlı olarak oluşturulan tavırlar birbirle-
rine ne kadar uzak ve aykırı olursa olsun eğer özgürleşti-
rici açınımlara yönelik ise buradan doğan fikirler insanlı-

ğın evrensel tinine bir katkı, eylemler ise tarihsel bir olay niteliği 
taşırlar. 

Bilinç çelişkide kalamaz; o doğası gereği farklı ve karşıt gibi görülen 
belirlenimleri tümele getirmek, kavramına vardırmak ister, kendi tutar-
lılığını buluncaya kadar kuşkudan kurtulamaz. Bu durumda inançlara, 
alışkanlıklara, geleneklere sığınmak zorunda kalır. Gerçek kendinde 
nasılsa öyledir, o masumdur, herkese karşı eşit uzaklıkta durur ve biz 
insanlara hep çağrıda bulunur; bizler tarafından bilinmek için…

İnsan, insan olarak belirli donanımlarla doğar ve bu donanımlarını 
işleterek kendini gerçekleştirir, vareder; sonuç olarak kendini yaratır. 
İnsan dışındaki tüm varoluşlar kendileriyle özdeş ve tamdırlar. Sade-
ce insan bu özdeşlikten yoksundur. Onun için insan bir yok varlıktır. 
Donanımıyla var, bu donanımı ile ne yapacağı kendi iradesine bağlı 
olduğu için yoktur. Yani bu donanımla yaptıklarıyla kendini var kıla-
caktır anlamında. “İnsan geleceğe atılmış bir varlıktır” önermesi de 
bunu anlatır. 

Düşünce arayışlardan uzak duramaz, başka bir ifadeyle düşüncenin 
akışı durdurulamaz; çapı ve düzeyi ne olursa olsun o kuşkularını aşıp, 
olup-biteni kendine katmak, gerçeğin sırlarına ermek ister. 

Her insanın düşünsel çabası farklı kaynaktan hareketle farklı hedefe 
yönelebilir. Her yönelimin kendine özgü ilişkileri, aşamaları ve süreci 
vardır. İşte bu farklı kaynaktan hareket ve farklı amaçlar, özneler arası 
dinamik ilişkilerin temelini oluşturur. 

Olgular insanların öznelliklerinden bağımsız olarak kendi süreçlerini 
izler, deyim yerindeyse kendi hayatlarını yaşarlar. Düşünce, nesnesiyle 
sınırlıdır fakat aynı zamanda ona aşkındır da çünkü nesneyi yasasıyla 
kavrar ve bu yasallıkla ele aldığı nesnenin ötesine geçer. Düşüncenin 
kendisi bizzat varlıktır ve sonsuzdur, varoluşlar ise sonlu varlıklardır. 
Varlığın yasaları varoluşlarda somutlanır, gerçeklik kazanır, başka bir 
deyişle olgu haline gelirler. Bunun için düşüncenin kendi yasallığı, ki 
bu mantığın alanıdır, varoluşların yasallığı ile özde aynıdır. Kuvvet, 
ilke, yeti kavramları aslında birdir; bu kavram doğada kuvvet, düşün-
cede ilke, insanda ise yeti olarak vardır. Bu aynılık düşüncenin her şeyi 

bilebilmesinin olanağını oluşturur. “Yöntem… Kavramın ken-
disinin hareketidir...  dışsal bir şey olarak, akıldan uzak, akıldan 
bağımsız olarak kendisini sunması bakımından hiçbir nesne, 
yönteme karşı direnemez.” (Hegel)

* * *

Niyet tüm insanî ilişkilerin atmosferini temiz tutabildiği gibi 
kirletebilir de. İnsan kendisini gerçekleştirirken ve duruş be-
lirlerken bunu niyetlerinde ve kararlarında ortaya koyar. Niyet 
oluşturma ve karar verme insanın tanrısallık noktasıdır; çün-
kü bunu oluşturmakta mutlak anlamda sorumluluk kendilerine 
aittir ve bunu sadece kendileri kendileri için belirleyebilirler; 
kimse kimsenin yerine ne niyet oluşturabilir ne de karar vere-
bilir, eğer bu oluyorsa o kişi var değildir, herhangi bir araç gibi 
kullanılan bir olanaktır sadece. Düşünsel arayışlarda iletişim, 
paylaşım, karşılıklı etkileşim için iyi niyet gerekli bir koşuldur; 
burada iyi niyet derken kişisel kaprislerle değil, gerçeğin ele 
geçirilmesi amacına bağlı kalarak davranmayı kastediyoruz. 

Akıl doygunluk arar, çelişkide kaldıkça huzuru bulamaz, bun-
dan dolayı kendini dengede tutmak, güven içinde bulmak ister. 
Bu durumda ya karşılaştığı sorunları kendini tatmin edecek dü-
zeye kadar çözümleyip emin olacak, ya da inanca sarılacak-
tır. İnanç, sorgulamayı işletmeyip bir kabule sığınmak olduğu, 
kendi içine kapalı ve kolay bir “güvenlik” sağladığı için akıl 
bunu çabucak seçebilir. İnanca dayalı düşünsel çaba üretken-
lik değil, donuk ilkeler üretir. Olayların ve süreçlerin içerdiği 
yasallığı bulmak yerine inancın önceden belirlediği ilkelerin 
onaylanması yoluna gider. Düşüncede böyle akan süreç sosyal 
yaşamda dayatmacı, yasakçı, hoşgörüsüz ve zorbaca yöntemler 
uygulama biçiminde kendini gösterir. İnancına aykırı olan her 
şeyi güvenliği için bir tehdit gören akıl, giderek en acımasız 
kaba kuvvete başvurmaktan çekinmez. Fakat inanç aynı za-
manda zorunluluktur, inançsız yaşanamaz; çünkü inanç aklın 
güvenlik evi, denge halidir.  İnançla da olmuyor, inançsız da. 
O halde ne yapmak gerekir? Basit; inançtan inanca geçebilme 
yetkinliği ile. Eğer inanç bilmeye bağlı olarak oluşturuluyorsa 
bunu yapmak kolaylaşır. Bilmeyle beslenen inanç tutarlıdır ve 
aklı doyurur, sağlam temellere oturan inanç ise kendini besle-
yen “bilmeye” kudret katar. Ancak inanç bilmeye –bilime- ter-
cih edilirse kör inanca dönüşür. Onun için İbn-i Arabî “Hiçbir 
itikadla itikadlanmayız, itikadsiz de kalmayız” der. Aynı duru-
mu Nietzsche şöyle dile getirir: “İnancınızı terk etme cesareti 
gösterin.”  Cehalet bilgisizlik değil, bilgiye direnmektir. Bunu 
yapmak söylendiği kadar kolay olmadığını insan kendi dene-
yimlerinden görebilir. Fikirlerimize karşı çıkıldığında, eleştiril-
diğimize ya da yanlışlandığımız zaman içimizde ne tür duygu-
ların köpürüp kabardığına bakmak yeterli olur. 

İnancın metodik hali ideolojidir. İdeolojik tutum tüm çabala-
rı belirli ve kutsanmış kurallar çerçevesinde hareket etmeye 
zorlar. Yenilikleri, gelişme potansiyellerini kendi kutsanmış il-
kelerinin onaylanıp yüceltilmesine uygun düşüp düşmediğine 
bakarak değerlendirir. 

Önyargılar beyni uyuşturan, düşünsel körlüğe yol açan başka 
bir tehlikedir; somut çıkarlar, kültürel değerler, bilgi yetersiz-
liği, kişisel imaj kaygıları buna yol açabilir. Bağnaz inançtan 
kaynaklanan kötülüklerin benzerini önyargılar da doğurur. Her 
iki tutumun ortak yanı farklılığa hoşgörüyle bakmamasıdır. An-

cak önemli olan farklılığı ortadan kaldırmak değil, onu bütün-
lüğe entegre edebilmektir. Zor olabilir, sabır isteyebilir, insanın 
kendinde vazgeçilmez saydığı kimi değerlerini gözden geçirip 
terk etmesini gerektirebilir; ama hayat böyle serpilip-gelişiyor. 
İnsanın varlığına uygun düşen özlemler bu yolla gerçekleşe-
biliyor. Farklılığı yok saymanın sonuçları her dönemde ve her 
alanda görülebilir. Ürünleri politik alanda baskı, zulüm, sal-
dırganlık; düşünsel alanda bağnazlık, tutuculuk; kişisel alanda 
değersizleştirme, aşağılama ve sindirme biçiminde ortaya çık-
maktadır.  Farklılaşma aslında değişimin-gelişimin görünümü-
dür. 

Farklılık bir yana yanlış ve eksik olan bile hakikate dair bir 
şeyler söyler. Yanlış olanın yanlışlanması gerçeğin o ölçüde 
bulunmasıdır. Düşünceye ait yanlışlar yine düşünce yoluyla si-
linebilirler. Toplumsal ve tinsel dünyamızda farklı olanı genel 
insanlık değerlerine katma anlayışı yaşamı daha hoşgörülü, se-
vecen kılabilir; zararlı ve anlamsız şeylerden ayıklanmayı sağ-
layabilir.  Farklılık bilinci diri tutar. Bu durum politik, kültürel, 
düşünsel alanda da geçerlidir. 

İnsanların elindeki tüm olanaklar kendi başlarına masumdur-
lar. Onları yozlaştıran ya da kötüye kullanan insanlardır. Kötü 
niyet, bencillik, egemen olma isteği, iktidar tutkusu ne kadar 
ilişkilerin dokusuna işlerse karşılıklı güvensizlik, savunma 
dürtüsü, kendini saklama kaygısı o kadar artıyor. Böylesi te-
dirginliklerin yaşandığı ilişkilerde insanlar öncelikle birbirinin 
açığını ve zayıflıkların görüp öne çıkarmaya yelteniyorlar, san-
ki başkasının bir kusurunu görüp onu kötüye kullanmak bunu 
fark edeni yüceltiyormuş gibi. Hiçbir zaman bu “yücelme” ya-
şanmamıştır, yaşanamaz. Çünkü insan “Kavramının” doğasına 
uygun değildir. Önemli olan “Olguların kendisindeki güdücü 
etkinin görünmesi”dir. “Eksik ya da zayıf noktaları gören birisi 
her şeyi fark ettiği ve son sözü söylediği” zannına kapılabilir. 
Anca bu böbürlenme aynı insanı, “Her yerde olumluyu, sahi-
ciyi gözden kaçırmak gibi büyük bir sığlığa da” sürükleyebi-
lir. Kusur ve zayıflıkları dillendirme ve böbürlenme sorunları 
çözmüyor. “Bireyler etkinlikleriyle ortak yaşama katılır, özel 
katkılarıyla onu meydana getirirler.”  Akıl yanlışlıklar ve eksik-
likler karşısında doğru ve tam olanı bulmak istiyor. Bu önem-
li bir tutumdur, en az bunun kadar önemli bir başka gerçekte, 
öteki akıl(lar)da da arayış, heyecan duygusu uyandırabilmek, 
açılım sunabilmektir. 

* * *

Bireysel bir yetkinlik egemenliğin değil de iletişmenin ara-
cı olarak kullanılırsa yaşam zenginleşip güzelleşiyor. Ötekisi 
karşısında üstünlük taslamak, ayrıcalık elde etmek, Ben’ini 
şişirmek için kullanılan yetiler, onu taşıyan kimseye de huzur 
ve sevinç sağlamıyor. Yetkinlik bilişte değil oluştadır. Sevgi-
ye dayanan ve özgürlük ereğine yönelmiş etkinlikler insanı var 
edip geliştiriyor. Özgür ilişki; egemenlikten uzak, yetenekleri 
ortaya çıkarmaya, ötekinin kendi olmasının yolunu açmaya, ba-
ğımsızlığını kabul etmeye dayalı bir yaşamdır. “İçte sevgi-dış-
ta adalet-iradede özgürlük”, bunlardan herhangi birini kaldırın 
öbürleri de yok olur. Birbirlerine bağlı bu üçlü ilkeyi umursa-
mayabiliriz, ya da fark ekmemiş olabiliriz; ancak o bir özsu 
gibi yaşamın kılcal damarlarında dolaşır durur.

Zenginlikler ve
Farklılıklar

Mustafa Alagöz
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İnsan ve Tragedya
Andre Bonnard
Çeviri: Yaşar Atan

Evrensel Basım Yayın, 2006

İlkçağlarda insanoğlu; kendisini 
çevreleyen ve anlam veremediği 
bu derin, karanlık gökyüzünde, 
ışık kaosundaki evrende, kendi-
sine bir yol, bir kimlik arıyordu. 
Bu yüzden birçok efsaneler (mi-
toslar) üretmek zorunda kalı-
yordu... İşte bu soru ve sorunlar 
içindeki insanoğluna, gene ken-
di içinden çıkan ozanlar ek uza-
tıyordu. Bu ozanlar; mitoslarda-
ki tanrılara ve onların insanlara 
dayattığı acı yazgıya başkaldı-
ran mitolojik kahramanların sa-
vaşımlarını, tiyatro sahnelerinde 
sergiliyorlar ve bu yolla insanoğlunun trajik yazgısını aşmasına 
yardımcı olmaya çalışıyorlardı. 

Ozanların yorumlayıp tragedyalara dönüştürdükleri bu oyunlar 
sayesinde yüreklilik kazanan insanoğlu; bir yandan bilimlere 
doğru yönelip özgürleşmeye başlamış; özgürleştikçe de usunu 
kullanarak, kendisiyle birlikte tanrıların da bir evrim sürecine 
girmelerini sağlamıştır.

Bu kitapta, Ayshülos, Sofokles, Evripides gibi ölümsüz ozan-
ların; insanın ve tanrıların evrenler birlikte aralıksız süregiden 
bu evrim sürecini, tragedyalarıyla nasıl yönlendirdikleri anla-
tılmakta ve simgesel insan-tanrı çatışması, günümüz dünyasıy-
la içselleştirilerek yorumlanmaktadır. 

Batının ünlü Helegonlarından biri lan Andre Bonnard; insanın 
insanlaşma ve evrene egemen olma yolundaki uzun ve çileli 
evrim sürecini, mitologyaya dayanarak, diyalektik bir açıdan 
irdelemektedir. Sonuç olarak yazar, insanın bir gün tam anla-
mıyla özgürleşebilmesi için, savaşsız yeni bir dünya yarata-
bilmesi için, onun yenmesi gereken o trajik yazgısından söz 
etmektedir.

Dinozorların Sessiz Gecesi Dizisi (6 Cilt)
Hoimar von Ditfurth 
Çeviri: Veysel Ataman 

Alan Yayıncılık, 2015, 5.  Baskı

Dinsel söylemin mitoslarına inatla akılsal destek arayanların ya 
din ya bilim ikilemini bilerek ya da bilmeyerek sürdürenlerin, 
bilimin attığı her adımla biraz daha köşeye sıkışmak istemiyor-
larsa, mucizeyi bilinemeyende değil de bilinende aramaları ge-
rektiğini söyleyen bu kitap ve dizi, yıllarca sürecek tartışmaları 
başlatmaya aday olan bir başyapıt olacak.

Nasıl ki gözlerimizin, dış dünya-
yı görselleştirmesi evrimin başta 
hiç de hesaba katmadığı bir hata 
idiyse gerçekliğin bilgisi de an-
cak hayatta kalmamıza katkısı 
kadar öngörülmüştü. Evrimde, 
hayatta kalma ilkesine hizmet 
etme amacının ötesine taşacak 
bir gelişmeyi destekleyecek hiç-
bir neden bulunmamaktadır.

Modern yeryüzü ve gökyüzü 
bilgisinin belki en büyüleyici, 
en muazzam, ama kesinlikle en 
önemli buluşlarından biri, bize 
verili bir biçimde hazır bulduğu-
muz, kendimizi de içinde yakaladığımız bu evrende gerçekte 
düğümlenmiş olduğu bilgisinden türemektedir; büyük ile kü-
çük, bize en yakın olan ile gözetleyebilme ve inceleyebilme sı-
nırlarımızın en ucunda yer alan kozmik nesne arasında kopmaz 
bir bağ ve etkileşim ilişkisi bulanmamaktadır.

Bu evren, bu uçsuz bucaksız kozmos, bilimin son birkaç on 
yılda gösterdiği gibi, o büyüklüğüyle ve içerdiği tüm maddeyle 
bizim gezegenimizi, onun üstündeki hayatı ve bilinci hazırla-
yan vazgeçilmez önkoşulu oluşturmaktadır. Kozmosun sonsuz 
büyüklüğüyle bu minicik yerküre arasındaki şaşırtıcı ilintiler, 
dizinin son kitabının konusunu oluşturuyor.

Bizim SahafBizim Sahaf
Hazırlayan: Gülşen Geniş
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Tematik Konumuz “ÜTOPYA”
Değerli Vakıf Üyeleri ve Katılımcı Dostlarımız;
İlk tematik bültenimiz olan Türkiye’de ve Türkçede Felsefe ile 

Türkiye’nin önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe 
yapabilme olanaklılıklarını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayattan 
kopuk, teorilere dayalı akıl oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz 
ettiği oranda samimi ve hayatlarımızı dönüştürebildiği oranda gerçek 
olduğunu göstermeye çalıştık. 

Yabancılaşma, Sınır, Kaygı ve son olarak Umut konulu Tematik 
bültenlerimizde ise daha çok kendi katılımcılarımızın düşünceleri 
ve yazıları doğrultusunda ürünler ortaya koyarak hem bu kavramları 
kendimiz için açık kılmaya hem de felsefi, sosyolojik, psikolojik, edebi, 
sanatsal, iktisadi, siyasi ve teolojik düşüncede karşılıklarını bulmaya 
çalışarak disiplinler arası bir bağlam oluşturmaya çalıştık. 

Nitelikli düşünebilmeyi, düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak 
ve anlamlandırdığını yorumlayabilmek olarak değerlendiriyoruz. 
Bültenimizin adı olan “Düşün-ü-yorum” isminin anlam ve ilkesinin de 
buradan kaynaklandığını söylemeliyiz. Bu etkinliğin farkındalığıyla yeni 
tematik konumuzu ÜTOPYA olarak belirledik. Ütopya nedir? Gelecek 
tasavvurlarını, umutlarını ve idealleri Ütopya altında toplayan nedir? 
Konu çerçevesinde ve sizlerin katkılarıyla Ütopyayı farklı açılardan ele 
almayı ve değerlendirmeyi istiyoruz. 

Yapılacak paylaşımların en geç 1 Eylül 2018 tarihinde teslim edilmesi 
gerekmektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

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

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

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

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

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

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

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

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

Bülten Künye

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

22/11 Erenköy İstanbul 0216 382 81 73 • Basım Yeri 
Küçük Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. / Maltepe Mah. 
Davudpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. No: 

81/170 Zeytinburnu İstanbul Türkiye
Tel.: 0212 565 24 68 • Yayın Süresi Aylık • Dili 
Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu
Ayşe Doğu, Elif Ersoy, Gülşen Geniş,

İzzet Erş, Selin Erş
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org • 

Web www.anadoluaydinlanma.org

Anadolu Aydınlanma Vakfı

@AAVakfi

@anadoluaydinlanma

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

Paylaşımda bulunmadan önce Yayın İlkelerimizin okunmasını rica ederiz!


