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B

u makalemde, Darwin’e giden yolda kimler vardı, Darwin neler söyledi ve Darwin’den sonra bu
yolda bugüne dek neler oldu, anlatmaya çalışacağım. Darwin’den bahsederken kitaplarının konularına da
kısaca değineceğim.

Darwin, modeli konusunda emin, ama nasıl sunacağı konusunda kafası karışık, çünkü genel geçer anlayışa zıt bir
anlayış ortaya koymak durumunda ve hem kendisinin hem
eşinin aileleri geleneksel yaklaşımlı. Zengin bir ailenin kızı
ile evli ve başını belaya sokmak istemiyor.

Darwin’in pragmatist[1] mi yoksa yararcı[2] mı olduğunu düşünürsek, bana göre ikisi de değil. O bir meraklı. Bu
yola meraklı olduğu için girmiş. Kendisi bir felsefeci değil.
Merak kediyi öldürür, derler. Darwin de dindarlar bana ne
yaparlar diye korkudan ölecekmiş. Bu nedenle de ilk eseri
olan Türlerin Kökeni’nin yayınlanması oldukça gecikmişti.

More ise iyi bir Hristiyan. Öte yandan yeni devlet modelleri ortaya koyarken din ağırlıklı ve yozlaşmış devlet modellerine karşı çıkıyor. Böylece bir iç huzursuzluk yaşıyor.
Darwin öncesinde evrim yolunda kimler vardı diye bakmaya başlayalım.
İlk evrimci düşünce M.Ö. 500’lü yıllarda yaşayan
Anaksimandros’a aittir. Var olan ilk canlıların suda yaşadığını, karakterlerinin ise onların gelişimiyle oluştuğunu
söylemiştir. Ancak bu düşünceler bilimsel bir temele veya
araştırmaya dayanmamaktaydı.

Evrim konusunun Türkiye’de ilk kez çevrilme hikâyesine de bir göz atalım. 1872 yılında, romancı, düşünür ve siyaset adamı olan Mithat Efendi, Darwin’i tanıtır. Osmanlının
o günkü anlayış tarzı çerçevesinde ve Batı’nın etkisiyle bu
tanıtımı gerçekleştirir. Böylece Osmanlı için oldukça yeni
bir yaklaşımı açıklar. Bu tanıtım birçok yanlışlarla doludur.
Özellikle de insanın atalarının maymun olduğu söylemi bugüne kadar uzanan bir yanlıştır.

M.Ö. 400’lü yıllarda Empedokles, “Canlıların varlığı
için doğaüstü bir güç gerekmez,” demişti. Bu da sistematik
olmaktan çok spekülatif bir yaklaşımdı.
940 – 1030 yılları arasında yaşayan Şii filozof İbn
Miskeveyh, El-Fevzü’l-Asgar adlı eserinde evrimden bahseder. Şii filozofa göre yüksek âlemden inen ruh, çeşitli
dünya varlıkları içinde gelişerek, maymuna ve oradan da insana ulaşır. Bu gelişim, en basit canlılardan (bitkiler dâhil)
başlayarak en gelişmiş olan insana doğru ilerler.

Anlatımlarında üç tane temel yanlış düşünce var:
1. Atalarımızın maymundan gelmiş olduğu düşüncesi,
bugün hala maymunların neden var olduğu sorusunu aklımıza getiriyor. Aslında, maymunlar bizim kuzenlerimizdir.
Onlarla beraber, maymun benzeri başka atalardan gelmiş
bulunuyoruz. Bu atalardan bugüne gelirken bir kısmımız
maymuna, bir kısmımız insana evrilmiş.

1377 yılında İbn-i Haldun’un Mukaddime’sinde insanların maymunlar dünyasından çıkarak geliştikleri fikri yer
alır. Ayrıca türlerin sayısının artabileceğinden de bahsedilir.

2. Darwin’in ateist olduğu düşüncesi. Darwin ateist olmadığı gibi dindar bir aileden geliyor. Öte yandan o, bir bilim insanıydı ve gözlem yapmayı ilke edinmişti.

Evrim kelimesi bugünkü bilimsel anlamıyla ilk kez 1762
yılında Charles Bonnet tarafından kullanılmıştır.

3. Yaşam mücadelesinde güçlü olan türünü sürdürür.
Yaşam mücadelesinde güçlü olan türünü sürdürseydi, bugün
ayılar, filler, vs. dünyaya hâkim olurlardı. Darwin, çevreye
en iyi uyum sağlayan türünü sürdürür, demektedir. Bu arada
“Kontrolsüz güç, güç değildir” reklam sloganını da burada
bir kez daha anımsatmak istiyorum.

18. yüzyılda doğa bilgini Buffon, gördüğümüz bütün türlerin belli bir türün farklılaşmış versiyonları olduğunu ileri
sürmüştür. Ona göre aslanlar, kaplanlar ve kediler aynı türden geldiler.
Bunların dışında, evrim konusunda çalışan Diderot ve
Brunnet de sayılabilir.

Bir de Thomas More ve Charles Darwin arasındaki bir
benzerliğe değinmek istiyorum. Her ikisi de ünlendikleri konuları ilk kez ortaya atan kişiler olmamakla birlikte, “ütopya” kavramı (Ütopya adı zaten ona ait) More ile, “evrim”
kavramı da Darwin ile özdeşleşiyor. Başka bir benzerlik de,
ikisinin de kafasının karışık olması. Konumuz Darwin öncesini de kapsadığı için aşağıda evrim kavramının Darwin’e
kadar uzanan macerasının kısa bir özetini vereceğim.

Charles Darwin’in dedesi olan Erasmus Darwin, 1796
tarihli kitabı Zoomania’da tüm sıcakkanlı türlerin tek bir
türden farklılaştığını yazmıştır.
1788 yılında James Hutton, jeolojik olayların çok yavaş
ama sürekli biçimde değiştiğini ileri sürerek, gezegenin değişmezliği savına ilk darbeyi vurmuştur.
1796 yılında George Cuvier, mamut ve mastodon fosillerini bulmuş ve günümüz filleri ile aralarındaki farklılıkları
ortaya koymuştur. Böylece ‘canlıların soyu tükenmez, yoksa varoluş amaçları boşa çıkar’ düşüncesi yıkılmış, canlıların herhangi bir amaçla var olmadıkları, soylarının tükene-

[1] Pragmatizm: Duruma, gerçeğe ve eyleme yönelik olarak, pratik
sonuçlara yönelik düşünme temelleri üzerine hareket etmek. William
James (1842-1910) tarafından popüler hale getirilmiştir.
[2] Yararcılık: En doğru ahlaki eylemin, faydası en yüksek olan olduğu
savunulan etik kuram. Yararcılığın kurucusu Jeremy Bentham’dır (17481832).
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bileceği saptanmıştır.

zaman izleri silmiştir.

1830’lu yıllarda Charles Lyell, jeolojik yapıları doğaüstü
etkilerle anlatmak yerine, doğal ve yavaş işleyen süreçlerle
açıklamıştır.

Gen bilimi bugünkü kadar gelişmediği için, Darwin, birçok bulgusunu bugünkü kadar iyi bir biçimde açıklayamadı.
Olaya sosyal açıdan yaklaştığında ise savı şuydu:
Değişime en iyi uyum sağlayan toplumların soyları sürer. Bu
bakış açısı çok tartışma yarattı. Nietzsche’nin ve Darwin’in,
Hitler’e ilham kaynağı olduğu ileri sürüldü. Kuramı karşısındaki başka bir eleştiri de tümevarım yöntemini kullanması yönündeydi. Bu yöntem yalnızca ön yargıları destekleyici
bir biçimde kullanılabilirdi veya veriler yetersiz kalabilirdi.
Ayrıca, yaradılışın böyle olmadığına dair dinsel eleştiriler
de oldu.

Lamarck (1774-1821), ilk kez türlerin birbirlerinden evrildiklerine dair ayrıntılı bir biyoloji kuramı ortaya koyan
kişidir. İlk önce bu kuramın aksini savunmuş ve daha sonra
fikrini değiştirmiştir. 1800 yılında ünlü eseri Philosophie
Zoologique kitabını yazmıştır. O da bu gelişimin çok yavaş
olduğu için hissedilmediğini belirtmiştir.
Bu gelişim sürecini anlattıktan sonra Darwin’e geçebiliriz. Darwin, 1809 yılında bir doktor çocuğu olarak doğdu.
Çömlek endüstrisi kralının kızıyla evlendi. Darwin’e kadar
birçok insanın evrim konusunu çeşitli yönleriyle ortaya
koyduğunu gördük. Peki, bu bomba neden Darwin ile birlikte patladı? Belki de dini fikirlerle yetişmiş olsa da toplum
bu yeni fikirlere oldukça hazır bir hale gelmişti. İlk kitabı
çok ilgi çekti, çok sattı ve birçok tartışmaya yol açtı.

Benim de çevirdiğim iki kitabını kısaca tanıyalım:
Türlerin Kökeni: Doğal seçilim kuramını açıklar.
Türlerin evrimle geliştiklerini belirtir. Türün devamı için,
türe zararlı olan yönler ortadan kalkarken yararlı olanlar
gelişmelidir. İnsan eliyle olan, hayvan evcilleştirilmesi gibi
yapay seçilime (iyileştirmeye) karşı çıkar. Ona göre doğanın
seçilimi çok daha derin, ayrıntılı ve nüfus dengeleyicidir.
Değişen koşullara en iyi uyum sağlayan türler yaşayacaktır.
Öte yandan, neden bazı türlerin daha iyi uyum sağlayabilme
özelliklerine sahip olduklarını açıklayamamıştır. Mendel’in
kalıtımla ilgili bilgileri vardı ama henüz genetik bilimi gelişmemişti. Tabii ki sıkıntıları da vardı. Doğadaki değişim
biçimlerini açıkça görmek kolay değildi. Jeoloji kayıtları
yetersizdi. Benzer iklimlerde yaşayan bazı canlılar birbirlerinden farklıydı ve farklı iklimlerde yaşayan bazı canlılar
benzerdi. Bunun nedeni aslında göçtü. Ayrıca türler rastlantısal mutasyonlarla değişiyorlardı. Kitapta örnekler vererek
bazı türlerin yok olmasının ekosistemi nasıl etkileyeceği de
anlatılıyordu.

Migren ağrıları nedeniyle Darwin’in sıkıntılı bir yaşamı
vardı. Detaycılığı ve dinsel çevrelerden çekinmesi sonucunda ilk kitabının baskısı gecikti. Bu kitaba son noktayı koymasında Beagle adlı gemiyle Galapagos adalarına yaptığı
seyahatlerin büyük katkısı oldu. Darwin Galapagos adalarında araştırma yaparken, Wallace de Malay takımadalarında araştırmalar yapıyordu.
Darwin, tıp ve teoloji okuduktan sonra doğaya yönelmişti. Beagle gemisi ile yaptığı beş senelik yolculuklar sırasında Lyell’in ortaya attığı, geçmişteki jeolojik süreçlerin
bugünkülerle aynı olduğunu destekleyecek birçok gözlem
yaptı. Tümevarımcı bir yaklaşımla kuramlarını gözlemlerine dayandırdı. Bu seyahatler esnasında türlerin dönüştüğüne
dair kanıtlar buldu.

İnsanların Türeyişi: İlk kitabında, insanın türeyişine
geçeceğine dair izler vardır. Doğadaki otlar ve böcekler
evrim geçiriyorsa, insanın da evrim geçirmesi gerekmektedir. İnsan evriminin Tanrı ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, önce doğadan bahsederek toplumu buna hazırlamaya
çalışmaktadır.

Böylece iki temel kavrama ulaştı: a. Doğal seçilim; b.
Rastlantısal mutasyon. Bu buluşlarını yaygınlaştırmak konusunda tereddüt yaşarken1858 yılında Wallace ona bulgularını yollayınca, Wallace’ın da aynı sonuçlara ulaştığını anladı. Böylece iki buluş da bilimsel bir topluluk olan Linnean
Society’ye sunuldu. Daha sonra da ilk kitap olan Türlerin
Kökeni yayınlandı.

İlk kitabının sonuna doğru toparlama yaparken bir öngörüde bulunur: “Uzak gelecekte çok daha önemli araştırmalar için açık alanlar görüyorum. Psikoloji, gerekli olan
zihinsel güç ve kapasite kazanımlarına kademeli biçimde
ulaşıldığı yeni bir temele oturacak. İnsanoğlunun kökeni ve
tarihi aydınlığa kavuşturulacaktır.” Bunun dışında Türlerin
Kökeni’nde insanın evrimsel gelişiminden bahsetmez.

Şimdi de Darwin’in fikirlerini özetleyelim:
1. Bütün canlılar bir veya birkaç türden gelişmiştir.
2. Bütün canlılar bir anda ve her yerde yaratılmamıştır.
Göçle yer değiştirirler.

Tartışmaların tansiyonunun düşmesini bekleyen Darwin,
çalışmalarını sürdürür ama İnsanın Türeyişi’nin basılması
için biraz bekler.

3. Canlılar göçle uzaklaşıp, yeni ortamlara uyum sağladıkça yeni türler ortaya çıkar.
4. Doğal seçilimle canlıya yararlı olan özellikler saklanır.

İnsanın Türeyişi iki ana bölümden oluşur. Birinci bölümde insanın da diğer canlılar gibi doğal seçilim ve rastlantısal
mutasyona tâbi olduğunu anlatır. İkinci bölümde ise eşeysel
seçilimden (cinsel seçilim) bahseder. Kitap yayınlanınca,
beklentisinin aksine oldukça olumlu karşılandı. Kitapta, insanın daha basit bir soydan türeyerek geldiği anlatılıyordu.

5. Yararlı özellikleri biriktirip kalıtımla aktarabilen türler
varlıklarını sürdürebilirler.
6. Nüfus hızla arttığı için çevreye uyum sağlayamayan
türler yok olurlar.
7. Bu savların kanıtlarını bulmak kolay değildir, çünkü
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Örneğin insanın biyolojik yapısı tüm memelilerle aynıydı.
Bu da ortak bir atadan gelme
olasılığını arttırıyordu.
Canlıların yapısını inceleyen Darwin, işlevsel olmayan
birçok organ ortaya çıkartır. Böylece şu sonuca varır:
Canlılar baştan mükemmel
yaratılmamışlar ve evrimleşirlerken baştan işe yarayan bazı
organlar zamanla işlevsiz kalıyorlar. Darwin’e göre, insan
zihinsel ve bedensel olarak
yüksek bir gelişim yeteneğine
sahiptir. Bunlara da doğal seçilimle sahip olmuştur.
Evrimde, doğal seçilim dışında da bazı mekanizmalar
olduğunu düşünür ve kitabın
ikinci bölümünde eşeysel seçilimden bahseder. Bu, bir eş
bulma seçilimidir. Karşı cinsi
ne kadar çok cezbedip, ne kadar çok çocuk sahibi olabilirseniz, türünüzü o kadar uzun
süre sürdürebilirsiniz. Bu çekici farklılıklar sonraki nesillere
aktarılır.

sosyolojik yapımızı ve kültürümüzü oluşturduğunu ileri sürdü. Stephen Jay Gould ve onun gibi düşünenler sosyo-biyoloji adı verilen bu yaklaşımın temelsiz olduğunu söylediler.
Niles Eldredge ve Stephen Jay Gould gibi Yeni Darwinci
biyologlar, asıl evrimsel değişimlerin, önemli çevresel değişimler sürecinde oluştuğuna dair “kesintili denge” kuramlarını ortaya koydular.

Darwin’e göre zihinsel yetenekler de evrim yoluyla gelişmektedir. Hayvanların da insanlar gibi zevk aldıklarını,
acı çektiklerini, mutluluk ve mutsuzluk yaşadıklarını söyler.
Algı, dikkat, öz bilinç, soyutlama, muhakeme yetenekleri
insanlarda çok gelişmiştir, ama Darwin’e göre bunlar hayvanlarda da ilkel düzeyde vardır. Örneğin arılar ve karıncalarda oldukça üst düzeyde organizasyon yeteneği bulunur.

Richard Goldschmidt gibi bazı biyologlar, ufak mutasyonların birikmesiyle yeni bir türün oluşumunu olanaksız
gördükleri için, ancak büyük bir mutasyonla yeni bir türün
oluşabileceğini ileri sürdüler ve “umulan canavar” kuramını
ortaya koydular.

Darwin sonrasında üstünde durulan konulardan birisi de
“Sosyal Darwincilik” olmuştur. Buna göre uygar toplumların uygar olmayanları egemenlik altına alacakları ortaya
çıkmaktadır. Organizmalar arasındaki sosyal rekabette çevreye en iyi uyum sağlayanlar diğerlerine egemen olacaktır.

DNA keşfiyle birlikte genetik bilginin DNA’larda kodlu olduğu öğrenildi. Mutasyonların, kodları içeren nükleik
asitlerin değişimiyle oluştuğu kabul edildi. Bu da büyük
veya sıçramalı mutasyon fikrine darbe vurdu çünkü bu yapılar bu tür değişimleri kaldıramazdı.

Darwin’den sonraki yeni buluşlarla “Yeni Darwincilik”
akımı ortaya çıkıyor. Mendel’in kalıtım kuramı, modern
moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında yeni modeller gelişir. Yeni Darwinciliğin kurucularından birisi olan Theodosius Dobzhansky, “Sentetik Kuram”
ve “Evrimin Biyolojik Kuramı” deyimlerini kullanmayı
tercih etmektedir. O da bu konu içerisine genetik, karşılaştırmalı morfoloji, fosil bilim, embriyoloji, ekoloji dallarını
da katmaktadır. Yeni Darwinciler’de genel eğilim genetik
değişimleri de evrim içine katmak olmuştur.

Bu arada Darwinciliğin din bilgisiyle çatışmadığını öne
sürenler oldu. Theodosius Dobzhansky “Evrim Teorisi” ile
dinlerin çatışmadığını ve kendisinin hem yaratılışçı, hem de
evrimci olduğunu söyledi.
Son olarak biraz daha günümüze doğru gelerek okunması gerektiğine inandığım üç kitabın kısa özetini yapacağım:

Yeni Darwinciliğin en önemli düşüncesi, sonradan
kazanılan özelliklerin aktarılamayacağıdır. Embriyo gelişimi ve fosil benzerlikleri incelemeleri bu varsayımla
gerçekleştirilir.

Birincisi; Richard Dawkins, Gen Bencildir adlı kitabında
evrimin itici gücünün genler olduğunu ileri sürdü. Bu genler
kendilerini kopyalarlar ve zaman içerisinde değişerek nesli
sürdürürler. Genlerde yaşlanmayla artan değişimler oluşmaktadır ve bu değişimlerin düzenli olmamaları hastalıklara
yol açmaktadır.

Edward O. Wilson, genlerimizdeki biyolojik kodların

Dawkins bu bilgilere ek olarak rahatsız edici savlar da öne
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sürmektedir. Ona göre asıl olan genlerin sürdürülmesidir ve genler evrim
sürecinin temel taşlarıdır. Bu düşüncesini de “bencil gen” metaforuyla ilgi
çekici bir hale getirmiştir. Dawkins,
bu metaforu balıkların intiharı, babunların cesareti gibi canlı davranışlarının
açıklanmasında kullandı. Bencil genler evrimleşerek kendilerini koruyabilecek canlılar oluşturmuşlardı.

ğal olmayan bir seçilim ve rastlantısal olmayan bir mutasyon olduğunu
açıklarlar. Yani insan doğanın yerini
almaktadır. GDO ile besinler değişti, hayvanların gelişimine müdahale
edildi. İnsanlar bile değişiyor ve daha
çok değişecek. Artık genlerle ve hormonlarla oynanabiliyor. İnsanlar yok
olmuş türleri geri getirebilecekler.
Kitap, hiçbir şeyin eskisi kadar
doğal olmadığı dünyamızda evrim kuramının Darwin tarafından anlatıldığı
biçimde işleyip işlemediğini sorgular.
Genetik yapımızı yalnızca DNA’lar
değil aynı zamanda epigenomlar
(açık/kapalı olarak işleyen kimyasal
anahtarlar) da belirler. Böylece çevresel ve kültürel birikimler de nesillere
aktarılır.

Dawkins’e göre kültürel genler
olan “memler” de vardır. Çünkü ona
göre insan davranışları yalnızca genler yoluyla açıklanamaz. Memler, tıpkı genler gibi hareket ederler. Ancak
bunları genler gibi somut olarak saptayamamaktayız. Dawkins bu düşüncesinde İtalyan genetikçi Luigi CavalliSforza’dan etkilenmişti. Örneğin,
dünyanın bir bölgesinde mandıracılığın gelişimi gibi bir
kültürel değişiklik, sütün içindeki laktozun sindirimi için
ihtiyaç duyulan genlerin kalıcılığını etkiliyordu.

Ayrıca evrimimiz konusunda virüslerin ve bakterilerin
çok fazla önemi vardır. Onlarla birlikte yaşar ve karşılıklı
olarak etkileşiriz. Yani evrim sürmektedir ama anlamak için
yeni bakış açıları gerekmektedir.

Açıkça söylenmese de bu kitaptan çıkabilecek olan, genlerin insanları robot haline getirip kontrol edebildikleri düşüncesi, birçok eleştiriye neden olmakla birlikte, Dawkins
evrim konusunda çok ilgi çeken bir yazar oldu.

Son noktayı koyarken son sorumu sormak istiyorum:
“Acaba insan ölümsüz de olabilecek mi?”

İkincisi; Hariri daha çok sosyal evrimden bahseder. İlk
kitabı olan Sapiens’de türümüzün uzun bir evrim yolculuğu sonucunda çok da önemi olmayan hayvan türünden bugüne nasıl ulaştığını anlatır. İnsanlar organizasyon
ve düş kurma yetenekleri nedeniyle diğer türler karşısında
üstünlük kurmuşlardır. Paranın, insanın düş gücüyle, büyük
bir ekonomik organizasyon sağladığını anlatır. Bir mülakat sırasında “Tanrılara dönüşmenin eşiğindeyiz,” der.
Burada bahsedilen yaratma ve yok etme güçleridir.

Kaynakça:
- www.bilimvegelecek.com.tr
- www.evrimagaci.org
- www.evrim.gen.tr
- Türlerin Kökeni, Charles Darwin, Çev. Orhan Tuncay, Gün
Yayıncılık,2003.
- İnsanın Türeyişi, Charles Darwin, Çev. Orhan Tuncay,
Gün Yayıncılık, 2002.

İkinci kitabı olan Homo Deus’da bu gelişime paralel
olarak geleceğe ışık tutmaya çalışır. Bu kitapta çeşitli olası senaryolar vardır. Böylece insanları tehlikeli senaryolara
karşı uyarmaktadır.

- Gen Bencildir, Richard Dawkins, Çev. Tunç Tuncay
Bilgin, Kuzey Yayınları, 2014.
- Hayvanlardan Tanrılara, Sapiens, Yuval, Noah Hariri,
Çev. Ertuğrul Genç, Kolektif Kitap, 2015.

Üçüncüsü ise Kendi Evrimimizi Yönetmek adlı kitaptır. Bu kitabın yazarları Juan Enriquez (Meksika kökenli
Amerikalı bir akademisyen, işadamı, yazar ve konuşmacı)
ve Steve Gullans (bilim adamı, iş adamı ve yazar) artık do-
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- Kendi Evrimimizi Yönetmek, Juan Enriquez, Steve Gullans,
Çev. Olcay Sevimli, YKY, 2018.
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Yeni Platonculuk ve Plotinus
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Yeni Platonculuk nedir?

Amonius Sakkas M.S. 175-242

Platon M.Ö. 427-347 yıllarında yaşamış olan Antik
Yunan filozofudur. Gençlik yıllarında Sokrates ile tanışıp
öğrencisi olur ve ondan felsefi eğitim alır, daha sonra Doğu
felsefesini de araştırmak için Mısır’a gider ve 12 yıl boyunca orada kalır. Atina’ya döndüğünde ise, Atina’da savaş kahramanı olarak anılan Akademos’un isminden esinlenerek
Akademia adı altında bir felsefe okulu açmıştır. Günümüzde
kullandığımız Akademi kelimesinin de kökleri buraya dayanmaktadır. Platon, matematik ve felsefenin temelleriyle
eğitim verdiği Akademia’da tanıştığı Aristoteles’in de öğretmeni olmuştur.

Bu akımın kurucusu olarak görülse de kendisi hiçbir
yazılı eser bırakmadığı için onun öğrencisi ve aslında canlı
eseri olan Plotinus’un Yeni Platonculuğun kurucusu olduğunu söyleyebiliriz.
Hristiyanlığın yayıldığı o dönemlerde, Ammonius
Sakkas, ailesi Hristiyan olmasına karşın, kendisi aradığı cevapları Hristiyanlıkta bulamamış ve bu soruların cevaplarını ararken ezoterik felsefeye merak salmıştır. 30 yıl
boyunca ezoterik felsefeyle ilgilenmiş, başta önemli Antik
Yunan filozofları olmak üzere felsefi düşünce sistemlerini
araştırmıştır.

Platon, günümüze kadar ulaşan birçok önemli eserler
yazmış, Batı ve din felsefelerine ışık tutmuş ve kendisinden
sonra gelen birçok filozofu da etkilemiştir. Çünkü Platon’un
felsefesinde mistik bir gizem vardı. Yüzyıllar sonra bu gizemin derinliklerine inebilen filozoflar, Platon’u yeniden
ruhlandıracak ve onlara da “Yeni Platoncu” ismi verilecekti.

Ammonius, çok etkili bir filozoftur. Muhtemelen 3. yüzyılın başlarında, İskenderiye’de bir okul kurar. Bu okulda tam da insanların ihtiyacı olan manevi hayat ve ruhun
arınması, entelektüel gelişimden daha önemli görülüyordu.
Zaten bu okula gelenler de felsefe alanında kendilerini yetiştirmiş̧ olan insanlardı. Onların bu okula gelme amacı yetkinleşmek idi. İşte bu dönemde yine Ammonius gibi dönemin
varolan inançlarıyla tatmin olamayan ve İskenderiye şehrine gelen Plotinus ile Ammonius’ın yolları böylece kesişir
(Yine Plotinus’un öğrencisi olan Porfirios ve onun da öğrencisi olan İamblikhos bu akımın en önde gelen filozoflarıdır).

Yeni Platonculuk nasıl başladı?
Biraz tarihinden bahsedecek olursak; Platon’un ölümünden yaklaşık olarak 15-20 yıl sonra, Büyük İskender M.Ö.
330’lu yıllarda Doğu’ya doğru seferler başlatır. İskender
gittiği her yerde Grektekine benzer şehirler inşa ettirir ve
böylece Yunan kültürünü yayar, Doğu, Batı kültürüyle tanışır. İnsanların inanış, kültür ve felsefi düşünceleri birbirleriyle karışarak bir sentez oluşur ve bu döneme de Helenistik
dönem adı verilir. Bu dönem M.Ö. 4. yüzyılda başlayıp 7.
yüzyıla kadar yaklaşık 1000 yıl sürdü. Helenistik dönemin
ilerlemesiyle ve bu kaynaşmanın da artmasıyla birlikte ise
insanlarda kuşkuculuk ve şüphecilik ortaya çıkmaya başladı. Çünkü insanların kafaları karışmıştı, Batı’dan gelen bu
yabancı kültür sayesinde insanlar inançlarını sorgulamaya
başladılar; acaba kiminki doğru derken hangi dine inanacaklarını şaşırmışlardı.

Plotinus Hayatı ve Kişiliği (204-270)
Plotinus 204-205 yılında Mısır’da, büyük bir ihtimalle
Lycopolis’de doğar. Ancak onun Mısır kökenli olup olmadığı çok net değildir. Onun doğum tarihini bilmememizin sebebi kendisinin bundan hiç bahsetmiyor olmasıydı. Sebebi
ise kendisine karşı doğum günü kutlamaları ve sunaklar
sunulması gibi etkinliklerin yapılmasını istemezmiş, ancak
geleneksel hale gelmiş olan Sokrates ve Platon’un doğum
günlerini herkesle birlikte kutlar ve ziyafetler verirmiş. Hali
vakti iyi bir ailede dünyaya gelen Plotinus, sekiz yaşından
itibaren gramer eğitimine başlar. Okuma, yazma, matematik öğrenir. Şiire karşı ilgisi bulunmakta ve ezberlemektedir. Plotinus, gençliğinde hareketli, hoşgörülü ve yaratıcı bir
kişiliğe sahiptir.

Bir yandan Pythagoras, Platon, Aristoteles gibi düşünürlerin felsefeleri tartışılıyordu. O döneme kadar Epikürcü ve
Stoacı felsefeler de ciddi anlamda benimsenmeye başlanır.
Ancak o dönem savaşlar devam ediyor, insanlar kıtlıktan kırılmış, salgın hastalıklardan bunalmış durumdalar ve ruhsal
çöküntü yaşıyorlar. Dışsal olan inanışlardan tatmin olamıyorlar çünkü duygusal ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak
istiyorlar. Stoacılık ve Epikürcülük, manevi yaşamdan ziyade daha çok dünya işleriyle ilgili birtakım tavsiyeler verdiği
ve ahlaki kurallarla ilgilendiği için bu akımlar da yerlerini kaybediyorlar, böylece aradan yaklaşık 500 yıl geçmiş
oluyor. İnsanlar İsa’nın kurtuluş müjdesine kulak vermeye
başladıkları için Hristiyanlık iyice yayılıyor ve toplum içsel
dinlere ilgi duymaya başlıyorlar. İşte o zaman onların imdadına “Yeni Stoacılık” yetişiyor ve yıkıma uğrayan Doğu
dinleri ve Batı’nın aklı arasındaki köprüleri tamir ediyor.

Anadolu Aydınlanma Vakfı

Yirmi yedi yaşına geldiğinde felsefeye yoğun bir ilgi
duydu: O dönemde parlayışta olduğu için nam salmış üstatların bulunduğu İskenderiye’ye yönlendirildi. Fakat o,
[nam salmış] bu üstatların derslerinden hoşlanmadı, hevesi
kırıldı. Arzu ve öfkeyle karışık duygularını bir arkadaşına
açtı ve arkadaşı ona daha öncesinden tanımadığı biri olan
Ammonius’u önerdi. Plotinus gitti; bir ders dinledi ve arkadaşına “İşte aradığım adam bu,” diye haykırdı.
11 yıl boyunca Ammonius Saccas’ın yanında bulunur ve
onun en yakın dostu olur. Kendisinden birçok ders alır. Antik
Mısır ve Yunan filozofları, Pythagoras, Platon, Aristoteles
gibi filozofları ve bunların yanı sıra Stoacı ve Epikürcü felsefeleri araştıran Plotinus, Platon’un felsefesinden derinden
etkilenmiştir. Saccas’ın yanında ezoterik felsefi eğimini al-
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lı eserlerinden bazılarını toplamda 54 olmak üzere, dokuzluklar şeklinde 6 gruba bölerek bir araya getirir. Porfirios,
Enneads başlığını taşıyan dokuzlu gruplar halindeki bu seriyi kronolojik bir sıralamadan ziyade tematik bir düzenlemeye tabi tutmuş̧ görünmektedir. Bu sistematiğe göre dokuzluklar, maddi olandan tanrısal olana, somuttan soyuta doğru
hareket eder. Yani insani meselelerle başlar, fiziksel dünya
ile ilgili çeşitli konulardaki tartışmalarla devam eder, sonra da ruh, bilgi ve anlaşılabilir gerçeklik ve son olarak her
şeyin ilk prensibi “Bir” hakkındaki düşüncelerle sona erer.

dıktan sonra o da Platon gibi Doğu felsefelerini öğrenmek
ister. Nitekim Plotinus, İmparator III. Gordion’un Perslere
karşı hazırlamış olduğu orduya katılır. Canı pahasına öğrenmek istemektedir. Bu savaşta imparator III. Gordion ölür,
Plotinus ise güçlükle kurtulur ve Doğu seyahatlerine yönelik planından vazgeçip Roma’ya yerleşerek burada “Yeni
Platonculuk” adında bir okul kurar. Kendi felsefesi üzerine
dersler verir fakat o da hiçbir şey yazmaz. Burada aslında
öğretmeni olan Ammonius’a da ne kadar benzemiş olduğunu görebiliriz ancak, kendi düşüncelerini daha sonra yazmaya başlayacaktır.

Plotinus’un düşüncesi, yaklaşık 800 yıllık felsefî ve entelektüel birikimi içerisinde barındırır. Çünkü o, Pythagoras’ın,
Heraklitos’un Empedokles’in Anaxagoras’ın, Sokrates’in,
Platon’un, Aristoteles’in, Stoacılar ve Epikürcülerin adlarını anmaktan geri durmaz. Fakat o, hepsinden önce kendisini
Platon’un takipçisi olarak görür. Zira Platon gibi Plotinus da
insanın manevi yaşamının maddi yaşamından daha önemli
olduğunu düşünürdü. Bu görüş̧ onları Aristotelesçilerden,
Stoacılardan, Epikürcülerden ve Hristiyanlardan ayırıyordu.

Hümanist bir kişiydi. Önce kendisi için sonra da başkaları için yaşamıştır. O, evini arkadaşlarına, çocuklara, diğer
insanlara açıyor ve onlara elinden geldiğince faydalı olmaya
çalışıyordu. İnsanlar Plotinus’a sık sık bir yardım ve tavsiye isteme amacı ile başvururmuş, bir çeşit manevi rehber
gibi görüldüğü söylenebilir. Böyle iyimser davrandığı için
de Plotinus’un pek çok dost edindiği söylenmektedir. Hatta
Kendisi Roma’da “Tinsel Direktör” olarak anılıyordu.

Plotinus’un felsefesinin en belirgin özelliği mistisizmdir.
Çünkü Plotinus’ta amaç, düşüncenin de ötesine geçmek ve
içkinlikten çok aşkınsal olana ulaşmaktı. Plotinus’un felsefesinde Tanrı, varlığın ve düşüncenim ötesinde olduğundan Tanrı’ya ulaşmanın yolu mistik deneyimlerden geçer.
Plotinus Bir’den Tanrı’yı kastettiğine göre Tanrı, evrenin
kaynağı olmuş̧ olur. İşte bu bakımdan Plotinus’ta hem dinî
ve hem de felsefî bir esin söz konusudur. Ayrıca o, felsefesini kurtuluş̧ öğretisine dayandırmakla da dinî ve felsefî bir
yol izler. Felsefesindeki temel gaye ruhun kurtuluşu olmakla birlikte evren hakkında felsefî akılsal bir açıklama getirir.
Bu yüzden Plotinus’ta Doğudaki dinsel evren tasavvuru ile
Batıdaki felsefî evren tasavvuru bir araya gelir. Dönemin
tüm dinlerinin bütün ritüel ve ibadetlerini şekilsellik olarak
görüyor. Plotinus’a göre ama amaç, ruhun kurtuluşu, yani
ruhun özüne kavuşması olduğu için felsefeyi bu esas gayeye
ulaşmak adına bir araç olarak görülür. Aslında bir anlamda
felsefe ruhun kurtuluşuna hizmet etmiş olur.

“Yeni Platonculuk” okulundaki dinleyicileri arasında
çok önemli ve etkin kişiler bulunmaktaymış. İmparator
Gallienus ve İmparatoriçe Salonina’dan yakın ilgi ve değer
görüyormuş. Gallienus bir ara Campania’da Platon’ un idealindeki Devlet’i kurması için Plotinus’a toprak vermeyi düşünmüş, fakat imparatorun yakınları, danışmanları onu bu
isteğinden vazgeçirmişler.
Plotinus, 59 yaşına geldiğinde Porfirios ile tanışıyor.
Ondaki bu entelektüel birikimi gören Porfirios, bakıyor ki
Plotinus sadee 21 tane eser yazmış, onu daha fazla yazması
için teşvik eder. Yunanca bilen Plotinus, nihayet Yunanca
yazılar yazmaya başlar ve beş yıl içerisinde en önemli ve yaratıcı eserleri ortaya çıkar. Bu eserler, onun kurmuş olduğu
okulda yürütülen tartışmalardan doğuyordu.
Plotinus, yaşamının daha geç dönemlerinde özgün, eleştirel ve felsefî bir zihne sahip olmakla beraber, görme duyusu zayıflamış̧ bir mistiktir. Sürekli ve spontane bir tarzda aklına gelenleri yazarak kendi düşünce zincirine dalıp
gitmekten çok hoşlanırdı. Fakat ne yazık ki onun görme
gücündeki zayıflık neticesinde okuma ve yazmakta güçlük
çektiği için bu durum onun yazdığı metinlerin anlaşılmasını
zorlaştırıyordu.

“Bir bedenim olduğu için utanıyorum”
Plotinus’a göre ruh, tanrısal dünyadan maddesel dünyaya düştüğü için mutsuzdur. Bu dünyada bir beden içerisinde
bulunmaktan utanan ruh tanrısal dünyaya geri dönmek ve
Bir’le birleşmek istemektedir. Nitekim ruh ölümle birlikte
tanrısal dünyaya geri dönecektir. Fakat eğer ruh, kendisine
sonradan bulaşan kötülükleri temizleyebilirse ölmeden önce
bile Bir’e ulaşabilir ve onunla birleşebilir. Ve ruh, bu manevi yolculuğunun sonunda kurtuluşa ve mutluluğa kavuşur. O
halde Plotinus’ta ruhun geldiği yere yani Tanrı’ya ulaşmasının yolu arınmadır. Peki, ruh Tanrı’dan nasıl ayrılmış̧, ondan
nasıl ayrı düşmüştür? Bunu anlamanın yolu, Plotinus’un
varlık anlayışını, metafiziğini anlamaktan geçer. Zira ruh da
diğer varlıklar gibi Bir’in taşmasıyla meydana gelir ve bu
taşma hiyerarşik bir yapı arz ettiğinden ruh Tanrı’dan uzak
düşmüş̧ olur.

Plotinus felsefî tartışmaları yazmaktan daha çok severdi.
Öyle ki ruh-beden ilişkisi konusunda Porfirios ile üç gün
boyunca tartıştığı bile olmuştur. Son 25 yılını Roma’da geçirir. Plotinus 66 yaşındayken ölüm döşeğinde bir arkadaşına; “İçimdeki tanrısal tözü azad etmek için uğraşıyorum,”
der ve utandığı bedenine veda eder.
O, çocukluğundan ve kendinden bahsetmekten hoşlanmazmış. Bu sebeple, Plotinus’un hayatına, kişiliğine ve
felsefesine dair bilgileri, öğrencisi ve filozof olan Porfirios
tarafından öğreniyoruz.
Porfirios, hocası Plotinus’un hayatını ölümünden 28 yıl
sonra 298 yılında “Plotinus’un Hayatı” (Life of Plotinus)
adlı bir eser çıkartır. Bunun yanı sıra Plotinus’un büyük çap-
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İnsan ve Ahlak:
Plotinus, yetenekleri bakımından üç tip insandan söz
eder. Plotinus’a göre her insan zekâdan önce duyu deneyimini kullanır. Fakat bazı insanlar duyu izleniminde kalırlar
ve duyu nesnelerinin hayatlarındaki ilk ve en son şeyler olduklarına inanırlar. 2. grup bayağı nesnelerin biraz üstüne
yükselebilen insanlardan oluşur. Fakat en üst noktayı görmeye onların da gücü yetmez. 3. grup insan tipi vardır ki
onlar, “güçlerinin üstünlüğü ve görüşlerinin keskinliğiyle
tanrısallığa erişmiş” insanlardır. Onlar bulutların ve dünya
karanlığının üstüne yükselirler; bütün dünya nesnelerine yukarıdan bakarak orada ikamet ederler.
Plotinus’ta varlığın her bir aşamasına karşılık gelen insan tiplerinin olması, makro kozmostaki hiyerarşik yapının
aynısının insani düzlemde de var olduğunu gösterir. Fakat
burada bir zorunluluk değil, tamamen iradi bir durum söz
konusudur. Yani insan ruhlarının, yukarıda izah edildiği
üzere üç mertebeden birine ait olması insanların kendi eserleridir. Aslında insan ruhları, başlangıçta “Tanrı’nın bilincine sahip göksel ruhlar” iken, daha sonra bencil bireyler olmaya karar verenler tanrısal hayattan koparlar ve böylelikle
tanrısal mertebeden dünyevi mertebeye düşerler.
Erdemlerin insan hayatı açısından anlamı ve önemi olduğuna dikkat Plotinus, dünyadan uzaklaşıp, gittikçe tanrısallığa yaklaşma idealini filozofun görevi olarak görür.
Buna göre bir filozofun ahlaki ve zihnî bakımdan öz disiplinini sağlaması, maddi dünyadan ve beşerî eğilimlerden uzak
durması ve “derece derece Mutlak’a doğru içsel, derin bir
yolculuk” yapması gerekir. Filozofun geçirdiği bu manevi
yolculuk sayesinde yaşadığı aydınlanma anı dünyevi bilgiyi
aştığından tarif edilemez bir andır. Bu esnada özne-nesne
şeklindeki bir ayrım ortadan kalkmıştır. İşte bu, filozofun
Bir olan’la bütünleştiği tefekkür ve kesif arzusunun nihai
kemal noktasıdır.
Peki, arınma, insanda ne gibi değişikliklere yol açar?
Plotinus’a göre, ruh, bedensel olan şeylerden arındığı zaman artık tasalarından tamamıyla kurtulmuştur; sadece
düşünülür zevkleri hisseder. Kaygılarını, sadece onlar tarafından rahatsız edilmemek için giderir, onlardan bu amaçla
kaçar. Bir dereceden sonra artık ıstıraplarını hissetmez veya
bu, onun için mümkün olmazsa, canının yandığını hissettirmeden onlara katlanır ve başkalarıyla paylaşmaksızın onları azaltır. Gücü yettiği ölçüde şiddetli duygular taşımaz;
yapabilirse, öfkenin kendisine hâkim olmasına izin vermez;
fakat arada sırada olan ve zayıflayan irade dışı kargaşayı
bedene bırakır; onda hiçbir korku yoktur. Plotinus’un bu düşüncelerinden anlaşıldığı gibi ruhun kurtuluşu ve böylelikle
tanrısal olana kavuşması her türlü bedensel bağlardan kurtulmasına bağlıdır.

Evrensel Nefs ve Bireysel Nefs:
Evrensel nefs, tüm nefsleri ihtiva eder, çünkü o Bir ve
sonsuzdur. Tüm nefsler hep birlikte ondadırlar. Fakat her biri
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dışta kalmadan farklılaşmışlardır. Onun birliği tüm nefslerin
bir arada toplanmalarından değil, aynı kaynağa sahip olduklarından ve kaynaklarında durmalarındandır. Daha doğrusu
her zaman var olduklarından orijinleri yoktur. Gerçekten de
bu düzeyde oluş ve bölünme yoktur. Bölünme, nefsin ulaştığı bedenlerin bakışında sadece bir görünüştür.

Nefslerin Kozmik İşlevi:
Bir bedende yaşayan ve onu düzenleyen nefs, ne kaynağından ne de doğasından kopar. Plotinus’a göre kendine
has olan görevi yerine getirir. Nefsin bir bedene bağlı olması bir ceza veya bir hatanın sonucudur. Bu durum, her ne
kadar nefsin ilk doğasına aykırı olsa da, bir bedende rehin
olma, doğal bir gerçekliğe cevap verir. Evrenin düzeni bunu
gerektirir. Canlı bedenleri aydınlatan ve yönlendiren nefslerin tekâmülü için bu gereklidir. Demek ki bedenin nefse
karşı ve nefsin de bedene karşı bir eğilimi bulunur. İstenilen
zamanda ve evrensel nefsin yönlendirmesiyle her bireysel
nefs, kendi özel eğilimine benzeyen bedeni canlandırır.
Manevi Arınma:
Dünyasal arzulardan kaçmalı ve mümkün olduğu kadar
Tanrı’ya benzemeye çalışmalıyız. Saf düşünce sayesinde
doğru ve aziz olmaya çalışarak buna ulaşabiliriz.
İlk çağın tüm ahlâkî görüşü şudur: Tüm gayretlerimizin
amacı mutluluktan başka bir şey değildir. Mutluluk, tüm eylemlerimizin en yüce sonucudur. Bu mutluluk arayışı, kaçınılmaz bir soruyu gündeme getirir: “Hayat nedir?”
Gerçekten o sadece nefs-beden karışımına değil, ayrıca
tek nefse de aittir. İlk olarak nefs aracılığıyla canlı organizmalara yansıyan akledilir düzenin içinde bulunur. Her insan
kendi içinde potansiyel olarak bulunan mutluluğa varma
kapasitesine sahiptir. Ona arınmayla ulaşılabilir. Kendine
tekrar hâkim olduğunda insan bu hale ulaşır. O zaman sahip
olduğu iyilik kendine yabancı olmaktan çıkar.
Akledilirin temaşası içinde varlığının mükemmelliğine
ve mutluluğun tasvir ettiği tam huzura varır. Bu hale gelmiş
kişide artık arzu kalmamış ve dış nesnelere karşı ilgisiz hale
gelmiştir. Bunlara sadece bedenine gerekli olduğu zaman
dikkat eder. Kendi içinde yalnız olan zahiri insan sadece
dertlenir ve sızlanır. Kendine hâkim olan için, bu olaylar
sadece bir gösteridir. Nefsi tüm algılanır bağımlılıklarından
kurtarmak gerekir. Entelektin (zekâ) bütün nesnelere yüz
çevirmesi gerekir.

Bilinç:
Bilinç iki güce sahiptir. Birincisi; kendi imkânlarını bilmek, ikincisi; kendini aşan şeyi bilmektir. Birinci bakış açısı mantıklı olduğundan bilince aittir. Ama ikincisi, manevi
içkiyle kendinden geçmiş aşk içindeki bilinçtir. Bu bilinç
mutluluk içinde erir. “Böyle hazlar içinde sarhoş olmak,
ağırbaşlı olmaktan iyidir," der Plotinus.
Aylık Düşünüyorum Bülteni

Südur Kavramı:

Aşk Üzerine:

“Bir”
“Akıl” (Nous)
“Ruh” (Pshuke)
“Madde” (Fizik)

Tanrı Anlayışı:
Babadır. Yalnız doğurtucu doğası itibariyle babadır. Aile
babası değildir. Düzenleyici kayra, Demiurgos’tur. Tanrı,
saf düşüncedir. Yaşayandır, etkindir. Tanrı, eşyanın ilkesidir. Tanrı, tüm tanrısal sıfatları kendisinde toplamış olan saf
bir tözdür. Hayr (kayra), yalnız Tanrı için mümkün olan bir
yaratmadır. Yaratmanın nedeni de tanımlanamaz ve tasarlanamaz bir aşktır. Güzellik, aşksız var olamaz. Âlemin yaratılmasına neden olan güzellik ve aşk demek, Tanrı’nın kendi
güzelliğine âşık olması demektir. Tanrı kendi kendisinin hem
âşığı, hem sevgilisidir. Âşıklık bir gösteriyi, zuhuru, açılımı
ve bir “türüm”ü (ışıma) gerektirir. Evren, Tanrı’da içkindir.
Ebedi kanun, Tanrı’dan çıkıp tekrar Tanrı’ya dönmektir.
Tanrı’nın dışında ne uzay ne de madde vardır. Tanrı’nın dışında herhangi bir şey var olamaz. Olsa idi, Tanrı’nın sınırlı
olması gerekirdi ki bu olamaz.
O, yalnız zihinlerin güneşi değil, içinde tüm aşkların
nefes aldığı bir merkezdir. Tanrı hiçbir şey olmadığı halde,
her şeyin ölçüsüdür. İyilikçi değildir, çünkü salt iyiliktir.
Güzelliği yoktur, çünkü salt güzelliktir. Düşünceleri bulunmaz, çünkü salt düşüncedir (Aristoteles: Kendini düşünen
düşünce). Madde önce Tanrı’ya karşı gibi görünür. İlk bakışta iki ayrı uçta durur gibidirler. Biri etkileyen, diğeri etkilenendir. Tanrı maddeyi sürekli etkilemektedir.
Tanrı bizim düşündüğümüz hiçbir şey değildir, çünkü
her şeydir. Bizler ondan geldik, yeniden ona gidiyoruz. Her
varlık, er geç erdemli olmak zorundadır. Çünkü Tanrı’ya gidiş vazgeçilmez bir gidiştir.
Tanrı’dan çıkan ilk şey, zekâdır. Zekâ da kendisinden
çıktığı Tanrı gibi yaratıcıdır. Tini (ruhu) yaratmıştır. Nasıl
ki zekâ Tanrı’dan çıktığı halde Tanrı’ya doğru gitmekteyse,
tinler de zekâdan çıktıları gibi zekâya dönmek isterler.
İnsanı Tanrı’ya götürecek yolun 3 geçidi vardır:
1. Sanat
2. Sevgi
3. Felsefe

Ruhun tutkusu (pathos) olarak kabul edilen aşk, güzel
bir nesne ile birleşme arzudur. Çoğu zaman insan güzelliğe
yalnızca kendisi için sahip olmak ister. O, akılla kavranabilir olanın arzusudur. Birleşmiş olduğu ruhları kendisiyle
birlikte yükseltir. Gerçekten de tıpkı evrensel ruh gibi her
bireysel ruh kendisinde, özüne bağlı bir aşkı taşımaktadır.
Bu aşk, eğer ait olduğu ruh maddeye karışmış durumdaysa,
bir Daimon’dur. Eğer ait olduğu ruh saf ise, o bir Tanrı’dır.
Aşkın, âlem olduğu da kabul edilemez (Plotinus, Platon’un
Şölen diyaloğunda, Platon’un aşka atfettiği nitelikleri anlatır). Aşkın ve Daimon’un ortak bir kaynağı vardır.
Daimon’lar, tanrılar ile insanlar arasında aracı varlıklardır.
İnsan ruhu iyiye ulaşabilmesi için aşka (Daimon) muhtaçtır.
Diğer Daimon’lar, evrensel ruhun çeşitli güçleri tarafından
meydana getirilmişlerdir. Bunların bedenleri, havadan ya da
ateştendir.

Güzellik Üzerine:
Bu bölümde anlatılmak istenen, güzeli görmek vasıtasıyla ruhu arındırıp bedenden ayırarak, algılanabilir âlemden,
akılla kavranabilir âleme nasıl yükselinebileceğini ve güzelin ülkesi olan İyi’nin nasıl seyrine dalınacağını ve temaşa
edilebileceğini göstermektir. Güzellik, ne orantıda ne de simetride bulunur. Ancak ideada, biçimde veya sebepte bulunur. Bir beden bir ideaya katıldığında, akılla kavranabilir
âlemden, bir biçim ve bir sebep aldığında, kendisini oluşturan bölümlerin birliği kurulduğunda güzeldir. Ruh, sevgi ve
hayranlık duyguları ilham eden erdem ve ilimden, kin ve cehalet yüzünden uzaklaşır ve maddenin bataklığı içine düşer.
Oysa erdem ve ilim aracılığıyla, bedenle birleşmesinden dolayı üzerine bulaşan kirlerden kendini arındırabilir. Böylece
tüm güzelliğini kendisinden aldığı ilahi zekâya yükselebilir.
Her varlığın kendi güzelliğini oluşturan biçimi hangi
ilkeye borçlu olduğunu araştırırken, bedenden ruha, ruhtan ilahi zekâya, ilahi zekâdan iyiye yükselmesi gerekir.
Gerçekten her şey iyiye ulaşmaya can atar. Her şey iyiye bağımlıdır. Hayatı ve düşünceyi iyiden alır. Tanrı’nın ikamet
ettiği yüce bölgeye geri dönmemiz gerekmektedir. Bu amacı
gerçekleştirebilmek için kendi içimize yeniden girmek, ruhumuzu erdem ile arındırmak ve onu ilim ile süslemek gerekir. Ardından ruhumuzu, o seyrine dalmaya, temaşa etmeye
can attığı şeye benzer hale getirdikten sonra, kendinde ideaların, yani akılla kavranabilir biçimlerin bulunduğu ilahi
zekâya yükseltmek zorundayız. O zaman, ilahi zekânın da
üzerinde bulunan, kendi çevresine en yüce güzelliği yayan
İyi ile karşılaşacağız.

İnsan ancak bu geçitlerden geçerek ya da bu basamaklardan çıkarak Tanrı’ya benzeyebilir, O’na ulaşabilir.
Plotinus’a göre sanatçı ideayı, duyulur görünüşlerde, seven
insan ruhunda; filozof ise ideayı Tanrı’da aramaktadır.
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Amerikan Soyut
Dışavurumculuğu
Evren Gül
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Zahide Üzümçeker'e ithaf olunur.

Ö

ncelikle dönemle ilgili biraz bilgi vermekte fayda var. İkinci Dünya
Savaşı sırasında uluslararası sanat ortamı Paris’ten New York’a taşınır. Bu merkez kaymasının arkasında birçok etken vardır. Mesela
1930’larda başta Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerindeki totaliter rejimlerde
sanatsal yaratıcılığın kökünü kazımaya yönelik girişimler, birçok Avrupalı sanatçının ABD’ye göç etmesine yol açmıştır. Başta Gerçeküstücüler olmak üzere André
Breton (1896-1966), André Masson (1896-1987), Yves Tanguy (1900-1955), Mark
Chagall (1887-1985), Max Ernst (1891-1976) ve diğerleri Fernand Léger (18811955), Piet Mondrian (1872-1944)… Yaşanan bu akış, haliyle Amerikalı sanatçıları
da etkilemişti. Çünkü bu atılımlar bir yandan Avrupa’da atılmış adımlara da bir gerçeklik kazandırmıştı. Amerikalı ressamlar bu atılımların, diğer insanlardan bir farkı
olmayan cesur, atılgan, önlerindeki örnekleri olumlu ya da olumsuz değerlendirebilen, inançla donanmış gözü pek profesyonellerce başarıldığını görmüşlerdi. Norbert
Lynton, (1927-2007) onları ve dönemlerini şöyle tarif eder:
“İleride Soyut Ekspresyonizm olarak değerlendirecek akımın öncülüğünü yapacak tek bir Amerikalı ressam yoktur. Bu akımın merkezinde, anahtar niteliğinde bir
avuç insan ve onların yanında katkıları fazla olmayan ünlü isimler vardı. Bu iş için
uygun manevi ortam da mevcuttu. Bu sanatçılar, New York’ta ya da bu kentin yakınlarında yaşayan, sık sık buluşarak çalışmalarını ve amaçlarını birbirlerine anlatan
kimselerdi. Konuyla ilgilenen yazarlar, eleştirmenler ve şairlerin kurdukları çevre,
tartışmaların daha da derinleşmesine ve daha geniş bir dünyaya yayılmasına yol
açtı. Bu ressamlar köklü birer reformcu olmaktan çok idealisttiler. Çevrelerindeki
dünya yerine kendi ruhlarının derinliklerine ya da antik mitlerde buldukları evrensel değerlerle ilgileniyorlar ve kendilerine katkıda bulunacak her düşünceye kucak
açıyorlardı. Bu düşünceler Avrupa’dan gelebiliyordu; Kierkegaard ve Jung’un düşünceleri ile Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) gibi. Ancak yine de Amerika’ya özgü
öncülük geleneklerini yansıtabiliyorlardı. Nitekim bu sanatçıların ifadelerinde sürekli Poe’ya, Whitman’a ait düşüncelerin yankılarını bulmak mümkündür.” [1]
Bu sanatçıların ilk anda karşı karşıya kaldıkları sanat konuları kübizmin biçimsel
sonuçları ve sürrealistlerin ilkel temaları olarak özetlenebilir. Bu arada kendilerinden önce, çağdaş Amerikan sanatını toplumsal hayata sokmak niyetiyle –özellikle
gerçekçi bir anlayışla– kentsel ve kırsal yaşamı resmeden Amerikan sanatında yapılan atılımlar da farkındalıkları dâhilindeydi. Ayrıca Modern Sanat Müzesi’nin (şimdiki adıyla Solomon R. Guggenheim Müzesi) duvarlarında asılı duran eserlerden
etkilendiler. Özellikle Matisse’in (1869-1954) “Kırmızı Stüdyosu” ve Monet’nin
(1840-1926) “Nilüferler”i o güne değin hiç kimsenin işlemediği konuları ele almaktaydı. Amerikan Soyut Dışavurumculuğunun ifadeci temellerinde önemli bir
başlangıç oluşturan bu iki eser üzerine Lynton şöyle devam eder:
[1] Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, s. 226-27.
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“Modern Sanat Müzesi’nde bulunan Matisse’in ‘Kırmızı
Stüdyo’su ve Monet’nin ‘Nilüferler’i o güne değin hiç kimsenin işlemediği konuları ele almaktaydı. Matisse’in yapıtı durgun bir renk alanını uzaysal açıdan belli belirsiz biçimde yorumluyordu. Monet Almanya’da Elementarizm,
Fransa’da ise Sürrealizm oluşmaktayken yapmış olduğu dev
boyuttaki yapıtlarında kompozisyon açısından herhangi bir
yapısı olmayan geniş bir yüzeyin, açıkça ifade edilebilen ve
yüksek bir ifade gücüne sahip fırça darbeleriyle birleşmesinden ibaretti.” [2]
Bu dönemlerde Amerika giderek dünya üzerinde artan
nüfuzunun farkına varıyordu. Yepyeni bir başlangıç yapılabileceği, keşfedilecek yeni alanların olduğu düşünülüyordu.
Amerikan Soyut Dışavurumculuğunun genel karakterine
daha derin bakacak olursak Ad Reinhardt’ın (1913-1966)
deyimiyle “gündelik yaşamın gerçekliğiyle resim sanatının
kendi gerçekliği arasındaki sınırların birbirinden kesin olarak ayrıldığı bir zeminde ifadesini bulan bir yaklaşımdır.”
New York Okulu diye adlandırılan ve birbirleriyle iletişim
halinde olan bu sanatçılar arasında Jackson Pollock (19121956), Willem De Kooning (1904-1997), Clyfford Still
(1904-1980), Barnett Newman (1905-1970), Mark Rothko
(1903-1970), Robert Motherwell (1915-1991), Franz Kline
(1910-1962) gibi isimler yer almaktadır.
Ahu Antmen 20. Yy. Batı Sanatında Akımlar adlı çalışmasında bu grubun yöneldiği “saf sanat” anlayışını şöyle
açıklar:
“1949’da yirmi sanatçının kurucu öğe olarak açtığı,
1962’de kapanana dek çeşitli söyleşi ve konferansların
düzenlendiği bir sosyal lokal olan Eight Street Club’tur.
Kurucuları arasında Franz Kline, Willem De Kooning, ve
Charles Egan gibi isimlerin bulunduğu bu mekân, sanatçıların yanı sıra eleştirmenler, gazeteciler, küratörler ve
sanat tüccarlarının katıldığı bir sosyalleşme ağı olarak
nitelendirilmiştir.”[3]
Aynı metnin bir başka bölümünde Antmen, Amerikan Soyut
Dışavurumculuğunun oluşum sürecine şöyle devam etmiştir:
“İkinci Dünya Savaşı sonrasının egemen üslubu haline
gelen Amerikan Soyut Dışavurumculuğu, Matisse’in saf renk
alanlarını, Miro’nun organik formlarını, Van Gogh’un ham
dışavurumculuğunu bünyesinde barındırırken, öte yandan
kendine özgü özellikleriyle tamamen farklıdır da. Hoffman’ın
derslerinde aktardığı, “resimsel espasın bir renk ve biçim
bütünlüğüne kavuşması” yolundaki sözleri, Amerikan Soyut
Dışavurumcularının ortak özelliği olan bir resimsel “bütünlüğün” yakalanmasına ve tamamen Amerikan resmine
özgü olan farklı bir kompozisyon anlayışına yol açmıştır.
Kompozisyonu oluşturan öğelerin birbiriyle olan ilişkisine
değil, tuval yüzeyini kaplayan dinamik ya da durağan boyasal alanın bir bütün olarak algılanmasına yol açan bu
tür kompozisyon anlayışı, Soyut Dışavurumculuk akımı[2] Norbert Lynton, a.g.k, s,227.
[3] Ahu Antmen, Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı
Sanatında Akımlar, s. 145.
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nı oluşturan sanatçıların her birinin kendi özgün resimsel
diline karşın paylaşılan bir özelliktir. Tercih edilen büyük
boyutlarda Amerikan resminin başlıca özellikleri arasında
sayılmıştır. Ünlü Amerikalı eleştirmen Harold Rosenberg’e
(1906-1978) göre, resim yüzeyini bir tür sahneye dönüştüren
Amerikalı ressamlar, belli bir nesneyi göstermek yerine belli
bir mücadeleyi, eylemi görünür kılmışlar; tuvalle giriştikleri
bu mücadelenin sonucu olan imgeler yaratmışlardır. “Bir
an gelmiştir ki birbiri ardına birçok Amerikalı ressam, resim
yüzeyini gerçek ya da hayali bir nesneyi temsil edebilecekleri, yeniden şekillendirebilecekleri, çözümleyecekleri ya da
“ifade” edecekleri bir alan olarak değil, eylem yapabilecekleri bir alan olarak algılamaya başlamışlardır. Artık tuvalde gördüğümüz bir resim değil, bir olay haline gelmiştir,”
diyen Rosenberg’e göre, “Elmaların masadan kaldırılması,
mükemmel renk ve espas ilişkilerini kurgulayabilmek için
değildir… Esas mesele, her türlü nesnenin , “resim yapmak
eylemine” yer açılsın diye bir kenara itilmesidir. Bu tür bir
resimsel anlayışın sanatçının biyografisiyle birebir ilişkili
olduğuna değinen Rosenberg, resmin sanatçının yaşamının
bir “ânı”nın ifadesi olduğunu ve dolayısıyla tıpkı sanatçının varoluşu gibi metafizik bir öze sahip olduğunu iddia
etmiştir.”[4]
Rosenberg şöyle devam eder:
“Son dönem modernist resmin, tanınabilir nesneleri betimlemeyi terk etmesi ilke gereği değildir. İlkece terk edilen şey, tanınabilir, üç boyutlu nesnelerin yer aldığı türden
mekânın betimlenmesidir. Üç boyutluluk, heykel sanatının
bölgesindedir ve resim özerkliğini korumak için her şeyden önce kendisini heykelle paylaştığı şeylerden kurtarmak
zorundadır. Resim kendisini, betimsel ya da “edebi” olanı
dışlamak için değil, yukarıda anlatılan çabanın bir gereği
olarak soyutlaştırmıştır.
Modernist resmin yöneldiği yassılık, hiçbir zaman mutlak bir yassılık olamaz. Resim düzlemine duyarlılığın artması, artık heykelsi yanılsamaya ya da trompe-l’oeil’e (gözü
yanıltan) izin vermeyebilir, ama optik yanılsamaya verebilir
ve vermelidir. Boş bir yüzey üzerine düşen ilk leke, onun gizil yassılığını bozar ve bir Mondrian’ın konfigürasyonları
da bir tür üçüncü boyut yanılsamasına yol açar. Ne var ki bu
artık tamamen resimsel, tamamen görsel bir üçüncü boyuttur. Eski ustalar, içinde yürüdüğümüzü hayal edeceğimiz bir
mekân yanılsaması yaratıyorlardı; modernistlerin yarattıkları ise yalnızca bakılabilecek, yalnızca gözle gezilebilecek
bir yanılsamadır.” [5]
Greenberg’in savunusunu yaptığı “saf sanat” anlayışının
başlıca temsilcileriyse Amerikan Modernistleri yani New
York Okulu’dur. Her biri bağımsız bir şekilde “soyut dışavurumcu” çalışmış ancak hepsi kendi özgün anlayışlarıyla
“saf” bir resim dili ifade etmişlerdir. Kimileri Willem De
Kooning gibi figürde kullanarak soyutlamaya yönelmiş, kimileri de Mark Rothko gibi “Boyasal Alan Resmi” yapmak[4] Ahu Antmen, a.g.k, s. 147-148.
[5] Ahu Antmen, a.g.k, s. 149.
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tadır. Jackson Pollock’ın başını çektiği bazı ressamlar ise
“Aksiyon Resmi” kanadına hizmet etmişlerdir.
New York Okulu’nun üyelerinin biraz kendi ağızlarından beyanlarına kulak verecek olursak; boyasal alan resminin öncülerinden Mark Rothko 1947 yılında verdiği bir
röportajda şunları söyler:
“Romantikler, egzotik konuların peşinde uzak diyarlara
gitmişlerdir. Ne var ki, aşkın deneyimlerin tuhaf ve yabancı
olanı içermesine karşın, her tuhaf ve yabancı olanın aşkın
olmadığını keşfedememişlerdir. Ürettiklerine karşı toplumun düşmanlık göstermesi, sanatçıların kolay kolay kabullenemedikleri bir durumdur. Oysa sanatçıyı gerçek özgürlüğe götürecek olan, belki de bu düşmanlıktır. Sahte bir güven
ve dayanışma duygusundan kurtulan kişi, aşkın deneyimlere
açık hale gelir.”[6]

bile kaldırmaz. Yalnızlığı da giderilemez. Plajlarda, sokaklarda, parklarda rastlanan bu duygu, insan iletişimsizliğinin canlı bir tablosunu oluşturur. Bana göre resimde soyut
ya da temsili olmak gibi bir fark yoktur. Bütün mesele bu
sessizliğe, yalnızlığa bir son verebilmekte, kollarını yeniden
oynatabilecek duruma gelebilmektedir.”[7]
Gerçekten de Rothko’nun resimlerinin insan ruhu üzerindeki gücü çok etkindir. Resimleri dayanılmaz bir masumiyeti ve trajediyi yansıtır. İnsanların onun resimleri önünde ağladıkları çokça görülmüştür.

MOMA, Mark Rothko Odası: Sol: No.5/No22, Tuval üzerine yağlıboya, 297x292,
1950, No.3/No.13, Tuval üzerine yağlıboya, 216.5x164.8 cm, 1949

Rothko, sanatçıların en büyük kazanımının, gerektiğinde mucize yaratmaya dair olan yatkınlıkları olduğunun altını çizer. Resim, mucizevi olmalıdır. Resim ona, tıpkı onu
sonradan görecek kişiler için olacağı gibi, bir tür vahiy gibi
görünmelidir. Sonsuz biçimde gereksinim duyduğu şey aniden ve daha önce hiç görülmemiş biçimde karşısına çıkmış
gibi olmalıdır. Rothko, kullandığı öğeleri tekil bir durumun
kendi iradesine sahip, kendi kendini dayatabilen öğeleri olarak tanımlar. İçsel bir özgürlükle hareket eden bu öğelerin
tanıdık dünyadaki şeylere benzemek gibi bir kaygıları yoktur. Belli bir görsel deneyimle doğrudan ilişkili olmayan bu
öğelerde yaşayan şeylerin tutkusu sezilir. Günlük olaylar bir
öte-dünya gerçekliğini simgeleyen ritüellerin yansıması olmadığı için, bu dramı tanıdık dünya öğeleriyle resmetmek
mümkün değildir. Bu yüzden Rothko’nun resmi bir yerde
–sanatın arkaik öğeleri olan canavarlar, tanrılar, yarı tanrılar
ve mahlûkların modern zamanda batıl bulunarak dışlanmadığı bir dünyaya da seslenir. Bu yüzden derin bir melankolisi vardır ve bu karanlıkları arar. Rothko şöyle devam eder:

Mark Rothko, Turuncu, kırmızı, sarı, 236.2x206.4 cm, 1961.

Diğer bir boyasal alan ressamı ise Barnett Newman’dır.
Newman, Rothko ve diğer New York Okulu temsilcileri gibi
imge ile ilgilenmez. Resmin kendi dışında bir gerçekliği olması fikrine uzaktır. Resim ressam ile sanatsever arasında bir
mesaj aracı değildir. Fransız düşünür Jean-François Lyotard
“Gayri İnsani” adıyla derlenip, kitap olarak basılan ve çeşitli
konferans veya sanatsal etkinliklerle sunmuş olduğu kitabının iki bölümünü Newman’ın resim felsefesine ayırır.
Zaman-resim ilişkisinin, ressamın eserleri üzerinden incelendiği yazı yedi bölümden oluşur. Zekiye Antakyalıoğlu
konu ile ilgili incelemesinde şunları söyler:

“Bana göre sanatçının konu olarak tanıdık dünyayı seçtiği yüzyılların en büyük kazanımı, tek başına figürleri resmeden tablolarıdır. Bunlar sonsuz bir hareketsizlik anında
donakalmış bir yalnızlığın ifadesidir. Bu yalnız figür, ölümlülüğünün bilincindedir ama onu ifade etmek için kolunu

“Lyotard’a göre Newman’ı tüm diğer avangard ressamlardan, özellikle de Amerikan soyut dışavurumculuk akımından ayıran özelliği onun zaman saplantısı değildir. Aynı
saplantı birçok başka ressamda da görülür. Newman’ın
ayırıcı özelliği onun zamanla ilgili sanatsal soruya verdiği
beklenmedik cevaptır. Newman için zaman, resmin kendisidir. Newman imge, temsil ve uzamla ilgilenmez. Temsilden
ziyade sunumla ilgilenir derken kastımız, Newman resminin kendi dışında bir gerçekliği taklit amacı taşımadığıdır.
Resimler, ressam ile sanatsever arasında bir mesaj aracı
değildir. Kendilerinden başka bir gerçekliği işaret etmez-

[6] Ahu Antmen, a.g.k, s. 156.

[7] Ahu Antmen, a.g.k, s. 157.
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ler. Anlatıları yoktur. İletişim kurma kaygıları hiç yoktur.
Gönderen-gönderilen-alıcı üçgeni formülü Newman resimleri için işlemez. Oradadırlar ve sundukları şey kendi
varlıkları ile sembolleştirdikleri “zaman” ve “an”dır. Bu
tavrıyla Newman’ın yakalamaya çalıştığı “yüce” şimdi ve
burada olandır. Mesaj yoktur; resim bir şey anlatmaz ve birinden gelmez. Konuşan –varsa– Newman değildir veya o
boyayı ve fırçayı kullanarak bize bir şey göstermeye çalışan biri yoktur. Mesaj resmin kendisidir ve “buradayım,”
der. “Seninim,” der veya “benim ol,” der. Şimdi ve burada;
sen ve ben vardır. Mesaj sunumun kendisidir ama sunulan
bir şey yoktur. Sadece şimdi ve burada olan resim vardır.
Newman, “Plazmik İmge” adlı bir yazısında konusu bulunmayan resmin, (ornamental) dekoratif hale dönüştüğünü
anlatır. Newman’ın resminin konusu sanatsal yaratının kendisidir. Yaratının sembolüdür.” [8]

ve Batı sanatının üç bin yıldır tek içeriği, Doğu ve Batı sanatının bütün zamanlardan bağımsız rotası, işte aynı ‘tek
anlamdır’.”[9]

Ad Reinhardt, İsimsiz 6, Taşbaskı, 30,5x30,5 cm, 1966.

Reinhardt sadece öze ait olanla ilgileniyordu. Ve öze ait
olansa kavranılamazlık, çoğaltılamazlık ve indirgenemezlikle ilgili olan her şeydi. Böylece işe “yarayan”, “kullanılabilen”, “satılabilen”, “ilişki kurulabilen”, “toplanabilen”,
“satılabilen” hiçbir şey özle ait değildir. Sanat, ne maldır
ne de çıkar sağlayan bir şey. İş ilişkilerinin de manevi yönü
değildir.
Fotoğraf: Hans Namuth, Barnett Newman stüdyosunda, 1952.

Yine boyasal alan resminin Newman’a yakın bir başka popüler ismi olan Ad Reinhardt ile devam edelim. Reinhardt’ta
bu okul içinde ki boyasal alan resmi temsilcilerine yakın
savlarda bulunur, ama tutumu daha keskindir. Onun resmi
tamamen yüzeyle ilgilidir ve tuval dışında hiçbir önermesi
yoktur; mutlak bir soyutlama peşindedir. Mehmet Yılmaz
sanatçılarla hayali söyleşiler yaptığı, “Sanatçıları Okumak
ya da Postmodern Söyleşiler” adlı kitabında Ad Reinhardt’ı
şöyle konuşturur:

Böylece Reinhardt tasvirden, boya kalınlıklarına, hazır
nesnelerden, zevklere, tesadüflere, süslemelere, işaretlere,
ilişkilere, sıfatlara, düşüncelere, kompozisyonlara ve imgelere kadar her türlü içeriği reddediyordu. Reinhardt, sanat
hakkında söylenebilecek tek ölçütün teklik ve güzellik, doğruluk ve saflık, soyutluk ve geçicilik olduğunu belirtir. Ve
yine bir başka ölçüt ise onun nefessizliği, cansızlığı, ölümsüzlüğü, içeriksizliği, biçimsizliği, mekânsızlığı ve zamansızlığıdır. Bu ise her zaman sanatın sonudur.

“Modern sanatın yüzyıldır tek konusu; kendi özgürlüğü, kendi öz saygınlığı, kendi ruhu, kendi öz nedeni, kendi
öz ahlakı, kendi öz vicdanı uğruna, sanatın kendi süreç ve
araçlarına, kendi öz kimliğine ve ayrıksılığına yoğunlaşması, kendi öz söylemiyle, kendi öz tarihini, kaderi ve evrimine ilişkin bilinci üzerine yoğun bir şekilde düşünmesi,
yani kısaca modern sanatın biricik konusu, bizzat kendisinin farkında olmasıdır. “Gerçekçilik” ya da “toplumculuk”,
“gizemcilik” ya da diğer düşünceler tarafından sanatın doğrulanmaya falan ihtiyacı yoktur.

New York Okulu içinde boyasal alan resminin yanında
“aksiyon resmi” diye adlandırılan ikinci bir ana kol vardır.
Bu alanın öncü ve en bilinen temsilcisi ise Amerikalı ressam Jackson Pollock’tır. Pollock, The Art Students League
of New York’da Thomas Benton’ın öğrencisi olarak iki yıl
kadar öğrenim görür. Hiç Avrupa’ya gitmez; sanatın olanaklarının, yaşadığı yerde de geliştirilebileceğini savunur. New
York’ta yaşamasına rağmen doğmuş olduğu Amerika’nın
batı tarafına karşı güçlü bir duygusal bağ hisseder. Çünkü
Kızılderili Amerikalıların sanatlarının plastik değerleri,
onu her zaman serinden etkiler. Pollock bu konuda şunları
belirtir:

Asya ve Avrupa sanatının üç yüz yıldır tek içeriği, Doğu

“Kızılderili Amerikalıların sanatının plastik değerleri,
[9] Mehmet Yılmaz, Sanatçıları Okumak ya da Postmodern Söyleşiler,
s. 143.

[8] http://lebriz.com/pages/lsd.
aspx?lang=TR&sectionID=12&articleID=929
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beni her zaman derinden etkilemiştir. Kızılderililer, uygun
imgeleri yaratmakta, ayrıca resimsel içeriğin ne olduğu konusunda gerçek bir ressamın algısına ve kapasitesine sahiptirler. Renklerin özünde Batı’ya özgü; vizyonları ise bütün
hakiki sanatlara olan o temel evrenselliği taşıyor. Benim resimlerimin bazı bölümlerinde Kızılderili Amerikan sanatından ve kaligrafiden etkiler bulunuyor. Bunu bilinçli yapmadım; bunlar büyük olasılıkla daha erken bellek kırıntılarının
ve heveslerinin bir sonucudur.” [10]

Psikolojiye olan ilgisinin yanı sıra Pollock aynı zamanda
çok sıkı bir caz dinleyicisiydi. Lee Krasner’ın da bir röportajında belirttiği gibi, Pollock için caz Amerika’dan çıkan
tek orijinal sanat formuydu.
Pollock’un damlatma tekniği ile yaptığı resimler bir
anlamda Dizzy Gillespie ve Charlie Parker gibi caz ustalarının emprovizasyonlarıyla paralellikler taşır. Çünkü
Pollock’ın resimleri tıpkı Gillespie ve Parker’ın müziği gibi
önceden planlanmayan, yapım aşaması esnasında ortaya çıkan resimlerdir.”[11]
Solaker, Pollock’ın resmini çağdaşı olan Amerikalı ressamlardan daha cesur bulur. Ressam bütün benliğiyle resim
yapmaktadır ve bedeniyle de sürece katılarak sanatının bir
parçası olmaktadır. Bu yüzden adeta bir modern şaman olarak nitelenmektedir.
Sanatçının resimlerinin Dizzy Gillepsie ve Charlie
Parker gibi caz sanatçılarının doğaçlamalarıyla da paralellik
taşıdığı düşünülmektedir.
Kaynakça:
http://lebriz.com/pages/lsd.
aspx?lang=TR&sectionID=12&articleID=929
http://jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=595&Detay=Ozet,
https://www.arttv.com.tr/yazi/
modern-zaman-samani-jackson-pollock
https://10layn.com/damlalardan-tasan-duygular-jacksonpollock/

Fotoğraf: Hans Namuth, Jackson Pollock painting,1950.

Başlarda da belirttiğimiz gibi “aksiyon resmi”, tuvalin bir
eylem ve hareket alanına dönüştüğü bir durumdur. Pollock,
1937 yılında John Graham tarafından yazılan “Primitif
Sanatlar Ve Picasso” isimli makaleyi okur. Bilinçaltının sanat üzerindeki etkisini öne çıkaran bu makale, sanatı için
içe yönelme eğilimlerini güçlü bir biçimde taşıyan Pollock
için bilinçaltını ve gizli duygularını ifade etmesi için bir neden oluşturur. Pollock 1930’lu yılların sonunda alkolizm ve
depresyonla başa çıkmaya çalışır, ancak bunu başaramaz.
Psikolojik yardım almaya başlar. Böylelikle Jung ekolünden gelen bir psikoterapistle çalışmaya başlar. İnsanların
kolektif bir bilinçaltına sahip olduğunu savunan bu mistik
yaklaşım zamanla Pollock’ı etkiler. Rana Solaker “Modern
Zaman Şamanı – Jackson Pollock” isimli yazısında şunları
söyler:

Antmen, Ahu; Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20.
Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, 7. Baskı, Sel Yayınları,
2008, İstanbul.
Yılmaz, Mehmet, Sanatçıları Okumak ya da Postmodern
Söyleşiler, Ütopya Yayınları Sanat Dizini, 2009, Ankara.
Ragon, Michel, Modern Sanat, Hayalbaz yayınları, 2009,
İstanbul.
Lynton, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi,
2004, İstanbul.
Gombrich, E.H, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 1999,
İstanbul.

“Stili 1947 yılından itibaren değişime uğrayan Pollock,
tuvali yere koyarak ve boyaları tuvalin üstüne damlatarak
resim yapmaya başlar. Pollock damlatma tekniği ile yaptığı resimlerinde semboller kullanmaktan kaçınmış ve resimdeki tek mitik öğenin resmin yapılış şekli olmasına özen
göstermiştir.
[11] https://www.arttv.com.tr/yazi/modern-zaman-samani-jacksonpollock

[10] Ahu Antmen, a.g.k, s. 155.
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Psikolojide Narsisizm Kavramına
Kohut Öncesi Bakış
Elif Ersoy

N

arsisizm sözcüğü, Narkisos söylencesine göndermede
bulunarak kişinin kendi imgesine yönelik sevgisini ifade
eder.[1] Narsisizm sözcüğü psikiyatride ilk kez 1898’de
Havelak Alleis tarafından bir psikiyatrik patolojiyi belirtmek için kullanılmıştır. Bu terimi Paul Nacke, 1899’da, kendi bedenine genellikle
cinsel bir nesnenin bedenine davranıldığı gibi davranan, yani kendi
bedenine tam bir tatmin elde edene kadar bakan, onu okşayan, seven
bir insanın tutumunu tanımlamak üzere kullanmıştır.[2] Psikanalitik
literatüre girmesi Sadger’ın 1908’deki “Viyana Psikanaliz Kurumu”
toplantılarında yaptığı bir konuşmayla olmuştur.[3]
Freud narsisizm terimini ilkin 1910 yılında homoseksüellerdeki
obje seçimine işaret ettiği çalışmalarında ortaya atar. Bu çalışmalarında Freud, homoseksüellerin, kendilerini, kendilerinin cinsel objesi olarak seçtiklerinden bahsetmektedir.[4]
Freud, 1910’daki Psikanaliz Üzerine Üç Deneme adlı eserinde
narsisizmi normal bir gelişim dönemi olarak tanımlar.[5] 1914’deki
Narsisizm Üzerine Bir Giriş isimli yazısında da narsisizmin bir sapıklık değil, kendini koruma içgüdüsünün bencilliğinin libidinal bir
tamamlayıcısı ve her canlı varlığa haklı olarak bir ölçüde atfedilebilecek bir özellik olduğunu söylemektedir.[6] Abraham, 1919 yılında
yayımladığı Psiko-analitik Metoda Karşı Nevrotik Direncin Özel Bir
Türü adlı makalesinde, Freud’un 1914’teki Narsisizm Üzerine Bir
Giriş adlı çalışmasına kadar narsisizme ilişkin bir bilginin olmadığını
söylemektedir.[7]
Psikoloji literatüründe narsisizm, ‘birincil narsisizm’ ve ‘ikincil
narsisizm’ olarak ele alınmaktadır.[8]

[1] Akvardar, Yıldız; Çalak, Erdoğan; Etaner, Ulviye; Hürol, Cem; Sunat, Haluk;
Tükel, Raşit; Üçok Alp; Yücel, Başak; Psikanalitik Kurama Giriş, Bağlam Yayınları,
sayfa 75.
[2] Freud, Sigmund; Narsisizm Üzerine ve Scherber Vakası; çeviren: Bana
Büyükkal, Saffet Murat Tura, Metis Yayınları, Nisan 1998, sayfa 23.
[3] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları, Mayıs 2003,
sayfa 118.
[4] Akvardar, Yıldız; Çalak, Erdoğan; Etaner, Ulviye; Hürol, Cem; Sunat, Haluk;
Tükel, Raşit; Üçok Alp; Yücel, Başak; Psikanalitik Kurama Giriş, Bağlam Yayınları,
sayfa 77-78.
[5] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları, Mayıs 2003,
s.118.
[6] Freud, Sigmund; Narsisizm Üzerine ve Scherber Vakası; çeviren: Bana Büyükkal,
Saffet Murat Tura, Metis Yayınları, Nisan 1998, sayfa 23.
[7] Abraham, Karl; Psiko-analitik Metoda Karşı Nevrotik Direncin Özel Bir
Türü,1919, www.icgoru.com
[8] Akvardar, Yıldız; Çalak, Erdoğan; Etaner, Ulviye; Hürol, Cem; Sunat, Haluk;
Tükel, Raşit; Üçok Alp; Yücel, Başak; Psikanalitik Kurama Giriş, Bağlam Yayınları,
s.77.
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Birincil Narsisizm

İkincil Narsisizm

İnsan yavrusu yaşamın başlangıcında çaresizdir, bakıma, korunmaya muhtaçtır. Bu dönemde çocuğun her gereksinimi çevresi tarafından karşılanır, çocuk adeta dünyanın
merkezindedir. Fakat çocuk, çevresindekilerin farkında değildir; tüm uyarılım ve doyumlarını kendi bedeni üzerinden
yaşar ve tüm algılayışları bundan ibarettir. Henüz ego ve id
ayrımlaşmamıştır. İşte bu, çocuğun tüm libidosunu kendi
bedenine yatırdığı, kendisi ile dış dünyayı ayırt edemediği, tüm gereksinimlerinin çevresi tarafından kendiliğinden
karşılandığı dönem, “birincil narsisizm” dönemidir. Freud,
birincil narsisizmden, çocuğun bir dış obje seçmeden önce,
kendisini sevgi objesi olarak aldığı durumu anlar.[9]
Freud’a göre çocuk önce kendisini sevmektedir fakat zamanla yaşadığı deneyimlerle, kendi güçsüzlüğü, zayıflığıyla
yüzleşir ve yalnızca kendisini sevmek veya kendisinin sevilmesiyle yaşamını sürdüremeyeceğini, bir toplumun içinde başka insanlarla birlikte yaşamak zorunda olduğunu fark
eder. Böylece ister istemez kendine olan narsisistik sevgisini çevresindeki insanlara yönlendirir. Çevresindeki insanları sevebilmek için de kendisine yönelik mutlak sevgisinden
kısmen de olsa vazgeçmesi gerektiğinden kendisine yatırdığı narsisistik libidonun bir kısmını başka objelere yatırmaya
başlar. Narsisistik libidonun, dışarıda bir objeye yatırılmış
haline “obje libidosu” denir.[10]

Ego İdeali ve Narsisizm
Çocuğun gelişimi sırasında gerçek dünya ile temas artar
ve dünyanın merkezi olmadığını fark eder, yani gerçeklikle
yüzleşir. Aynı zamanda çocuk hem başkalarının eleştirilerine maruz kalmaya başlar hem de çocuğun kendi eleştirel
yargısı uyanır. Böylece birincil narsisizmi zayıflar. Ama çocuk narsisistik mükemmeliyetini tamamen kaybetmek istemez. Bunun için narsisistik mükemmeliyetini yeni bir ego
ideali biçiminde yeniden elde etmeye çalışır.[11] Yani çocuk, birincil narsisizminden vazgeçerken ego idealini kurar.
Ego ideali, çocuğun nasıl olması lazım geldiğini belirlemek,
ego kullanımlarını gözlemek, libidonun objeler üzerinden
doyumuna koşullar dayatmak amacıyla, çocuğun narsisistik
incinmeler yaşamaması için kurulur.[12] Ego ideali, narsisizmin mirasçısıdır.[13]

[9] a.g.e., sayfa 77.
[10] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları,
Mayıs 2003, sayfa 87.
[11] Freud, Sigmund; Narsisizm Üzerine ve Scherber Vakası, çeviren:
Bana Büyükkal, Saffet Murat Tura, Metis Yayınları, Nisan 1998, s.39.
[12] Akvardar, Yıldız; Çalak, Erdoğan; Etaner, Ulviye; Hürol, Cem;
Sunat, Haluk; Tükel, Raşit; Üçok Alp; Yücel, Başak; Psikanalitik
Kurama Giriş, Bağlam Yayınları, sayfa 81.
[13] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları,
Mayıs 2003, sayfa 88.
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Freud “ikincil narsisizm” kavramını ilk kez 1914’te,
şizofrenik narsisizmi belirtmek için kullanmıştır. İkincil
narsisizm sürecinde olan kişi, dış dünyadan, dış objelerden
çektiği libidosunu egosuna yatıran kişidir. Yani, önceden
objelere yatırılmış olan libidosunu, objelerden çekilip yeniden egosuna yatırır, yani birincil konumuna geriler (regrese olur). İkincil narsisizme en iyi örnek, psikoz durumudur.
Psikotik kişi libidosunu dış dünyadan tamamen çekmiştir
ve narsisistik libidoya dönüştürmüştür. Ama Freud’a göre
ikincil narsisizm sadece şizofrenik narsisizm anlamına gelmez. Objeler dünyasından yatırımın mutlak geri çekilimi
olmaksızın da, zaman zaman (kişinin yapısal özelliklerinin
tayin ettiği ölçüler dâhilinde) bazı objelerden libidinal yatırım kaldırılarak kişinin kendisine geri çekilebilir. Bu da
bir ikincil narsisizm örneğidir. Ancak ilki, yani şizofrenik
narsisizm, bir mutlaklığı ifade ederken; ikincisi, ego ile obje
yatırımları arasında kendine özgü bir dengeyi ve devingenliği ifade eder.[14]
Fransız psikiyatr ve psikanalist Racamier’e göre temel
çatışma birincil narsisistik konumla, anti-narsisistik nesnesel zorlamanın arasında geçer. Racamier şöyle devam eder:
“Yatırım yalnızca narsisistik olursa özne yaşamı için gerekli
olan nesneden uzaklaşacak ve ölecektir. Aynı şekilde, bütünüyle anti-narsisistik yatırım da özneyi kendiliğinden uzaklaştıracaktır. Öyleyse ruhsal denge narsisistik ve anti-narsisistik yatırımlar arasında uyum ve denge olmasıdır.”[15]
Yani, “Narsisistik temel çatışmanın çözümlenmesi ruhsal
açıdan bir ölüm kalım meselesidir,” denebilir. Narsisistik
denge bozulduğunda ve narsisistik dayanaklar kaybolduğunda narsisistik savunmalar ortaya çıkar ve bu savunmalar bir yandan psikopatolojik davranışlara yol açarlar, öte
yandan ise nesne ilişkisi ile narsisizm arasındaki karşıtlığı
derinleştireceklerdir.[16]
İkincil narsisizme bir başka örnek, Freud’un Ego ve İd
adlı kitabında belirttiği özdeşimdir. Özdeşim amacıyla diğer
bir objeye gönderilen libidonun yeniden egoya dönmesiyle
ikincil narsisizm oluşur. Böylece özdeşimde bulunulan egonun özelliklerinden bir bölümü, özdeşleşen egoya katılır. Bu
sayede kişi, başkalarıyla benzerlikler ve ortaklıklar oluşturarak egosunu zenginleştirir ve toplumsallaşır.[17]
Freud’la başlayan narsisizm incelemeleri 20 yy. Kohut’un
çalışmalarıyla hız kazanmıştır. Kohut’un çalışmaları psikanalizin narsisizm kavramına bakışını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu ise başka bir yazının konusudur.

[14] Akvardar, Yıldız; Çalak, Erdoğan; Etaner, Ulviye; Hürol, Cem;
Sunat, Haluk; Tükel, Raşit; Üçok Alp; Yücel, Başak; Psikanalitik
Kurama Giriş, Bağlam Yayınları, sayfa 77.
[15] Parman, Talat; Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Bağlam Yayınları,
Mayıs 2003, sayfa 90.
[16] a.g.e. sayfa 90.
[17] Akvardar, Yıldız; Çalak, Erdoğan; Etaner, Ulviye; Hürol, Cem;
Sunat, Haluk; Tükel, Raşit; Üçok Alp; Yücel, Başak; Psikanalitik
Kurama Giriş, Bağlam Yayınları, sayfa 80.
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Mao Çe/Ze – Tung
“Bir Devrimcinin Otobiyografisi”(1) ve
“Uzun Devrim” (2)
(Mao’dan Tiananmen Meydanı’na)
Hulusi Akkanat

“ Vicdan sahibi olmak da aşırılıkta gerçek bir hastalıktır.

bağlantılı bir madenciler grevi örgütleyecektir. 1921’de yapılan ÇKP kongresinde Mao sekreter oldu. ÇKP’nin ilk taktiği, birleşik milliyetçi taktiği oldu; bu cephede anarşistlerle
omuz omuza mücadele yürütüldü ve hatta Cumhuriyetçi
Sun Yat-Sen’in Guomindang’ı ile bütünleşildi.

Böyle olduğuna yemin ederim.”
-Fyodor Mihayloviç Dostoyevski,‘Yeraltından Anılar/
Notlar’-

1

893 yılında Çin’in Hunan eyaletinde doğdu. Babası
zengin bir kişiydi. 13 yaşına kadar sabahları tarlada çalışan öğleden sonraları da okula giden Mao,
1911 yılında Guomindang ordusuna katıldı. Bu ordu 1912
yılında Mançu Hanedanı’nı devirerek cumhuriyet ilan etti.
Mao, Marksist fikirlerle de öğretmen okulunda okurken tanıştı; bu fikirler Pekin’e yaptığı bir gezi sırasında pekişti; bu
gezi Mao’ya, aynı zamanda ÇKP’yi kuracak olan öncülerle
tanışma fırsatı verdi.
Mao, soydaşı olan Li Dazhao’dan çok etkilendi ve Li’nin
“Çin’deki devrimin ancak köylü tarafından başarılabilir”
fikrini daha sonraki mücadelelerinde ana düstur olarak
benimsedi.
Mao, ilk siyasi faaliyetlerini Hunan’da özerklik yanlısı
bir hareket içinde yürütmeye ve bu hareketin sosyalist gençlik bölümünü örgütlemeye koyuldu. Ardından ÇKP’nin eylemlerine katılacak ve onun desteklediği işçi sendikalarıyla

ÇKP, 1925 yılındaki ilk devrimci ayaklanmasını organize etti ve bu ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu ayaklanma ÇKP için sonun başlangıcı gibiydi; 1927’ye gelindiğinde hemen hemen sıfır noktasına gelmişti. On yıl sonra
parti Japon işgalcilerine karşı bir kez daha Guomindang ile
işbirliği yaptı; ancak bu kez, kendi birliklerinin bağımsızlığını korudu; çünkü rüzgâr artık Mao’nun kızıl devrimcilerinden yana esiyordu.
Aslında Mao, 1925 yılından itibaren parti ile ters düşen
tezleri savunuyordu. Büyük ayaklanmalar geleneğini sürdüren Mao, Hunan eyaletinde ilk köylü birliklerinin kuruluşunu destekledi. Mao, yabancı etkisine açık olan şehirlerden
ziyade bu etkiye kapalı olan köylülerin harekete geçirilmesinin daha kolay olduğunu düşünüyordu. Ayrıca ÇKP’nin
şehirli yöneticilerinin SSCB’nin sözcülüğünü yapmaktan
başka bir iş yapmadığını düşünüyordu. Bu hareket Mao’nun
liderliğe yükselmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.
1927’deki kırım/katliamdan sonra komünistlerin yeniden örgütlenişi sırasında Çin Köylüler Birliği’nin (ÇKB)

1- Mao Çe – Tung, Bir Devrimcinin Otobiyografisi, Edgar Snow, Sol yay., çev. M. Ardos, I.b.1970
2- Edgar Snow, Uzun Devrim, Yücel yay., çev. Olcay Göçmen, I.b.1975

Anadolu Aydınlanma Vakfı

20

Aylık Düşünüyorum Bülteni

yönetimine seçildi Mao. “Güz Hasadı Ayaklanması”ndan
arta kalan birkaç köylüyü bir araya getiren Mao, ilk devrimci orduyu kurdu. Ne var ki Guomindang’ın lideri Çan
Kay-Şek’e bağlı hükümet birlikleri, Mao’nun devrimci ordusunu Jinggang dağlarına sığınmaya zorladı; Mao, burada Parti’nin destek vermemesine rağmen, Kasım 1927’den
itibaren toprakları köylüler arasında paylaştırdı ve köylüleri silahlandırdı. Kızıl Ordu’nun gelecekte komutanı olacak olan Zhu De’nin askeri yardımıyla kızıl üsler, özellikle Jiangxi eyaletinde çoğaldı. 1931’de devlet başkanlığını
Mao’nun üstlendiği bir Çin Sovyet Cumhuriyeti ilan edildi;
iki yıl sonra, Parti Merkez Komitesi’nin geri çekilmesi üzerine Mao bu eyalette komünist devrimin başına geçti.

“Uzun Yürüyüş”[1] ve İktidar:
Komünistler, 1934 sonbaharında bir yıl sürecek bir ‘Uzun
Yürüyüş’ için Jiangxi’yi boşaltmak zorunda kaldılar; yola
çıkan yaklaşık 100.000 kişiden yürüyüşün sonunda ancak
onda biri hayatta kalabilmiştir. Kızıl Ordu birlikleri, düşman
kuşatmasından kurtulmak için kendinden daha kalabalık ve
daha iyi silahlanmış hükümet kuvvetleriyle çarpışa çarpışa
kuzeybatıya doğru zorlu bir dağlık arazide 10.000 kilometre
yol yürümüşlerdi. İşte bu ‘Uzun Yürüyüş’ün mimarları ve
kalan 10.000 kişi, Çin devriminin de seçkinlerini oluşturdu.
‘Uzun Yürüyüş’ ve daha sonraki dönemde ÇKP ve Mao,
milliyetçi tepkiden de destek alarak kendi yönetimi altındaki topraklarda karşılıklı yardımlaşma ekipleri oluşturarak
ekonomik örgütlenmeyi sürdürdü.
Bu tarz örgütlenme şu ilkeden hareket ediyordu: “Parti
otoritesi olarak tabana ifade özgürlüğü tanıyan ama yukarıdan alınan kararların tartışılmasını yasaklayan bir
demokratik merkeziyetçilik ve düşünceyi baskı altına alan
“özeleştiri”.
Mao, Makyavel’den itibaren siyasette geçerli olan bir
ilke ile başlangıçta, Parti’nin genel direktiflerine aykırı olarak (“..hedef için her yol meşrudur.”), zengin köylülerin
desteğini yitirmemek için, aşırı sert bir tarım reformundan
uzak durma politikasını uyguladı.
Mao, Guomindang’a karşı üç yıl süren savaş ve Kuzey
Çin köylülerinin yoğun bir biçimde harekete geçirilişi sonucunda 1 Ekim 1949’da Pekin’de Tiananmen Meydanı’nda
bir bildiri okuyarak Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilan etti. 1954
yılında Devlet başkanı seçilen Mao, artık rejimin ideolojik
güvencesi ve yeniden kavuşulan birliğin simgesiydi.

[1] Mao Ze - Dung 1934 yılında Jiang - Chi’den 100 bin kişiyle uzun
yürüyüşü başlattı. Aslında bu bir tür geri çekilmeydi. Milliyetçi Çin
Ordusu Komingtang ve Çin Sovyeti, Çang Kay Şek’e karşı savaşta imha
olma noktasına gelmişti. Mao önderliğindeki komünist ordusu 1934’te
başlayan bu uzun yürüyüşle, Mao ve beraberindekiler, 370 günde tüm
Çin’i batıdan doğuya 12.500 km. yürüyerek kat etti.
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Düşüncesi:
1956’da Hrusçyov’un Stalin’in kişiliğini tapınmayı eleştiren ve hatalarını ortaya koyan raporundan sonra, Çinli
yöneticiler, ölmüş totaliter şefi savunmaya kalkıştılar; böylece Mao’ya yönelebilecek eleştirilerin önünü kesmek istediler. Nitekim Mao da, 1957’de verdiği ‘Halkın İçindeki
Çelişkilerin Adil Çözümü’ konulu söylevinde Marksist ve
Leninist anlayışlarla arasındaki mesafeyi dile getirdi.
Sosyalizme geçiş evresi boyunca, Marksizm-Leninizm,
önceliği ekonomik etkenlere verir ve partinin ideolojisinin
egemen olduğu kültürel alanı her türlü çelişkiden uzak tutar.
Mao; Taocu Yin ve Yang geleneğine yaslanmakta tereddüt göstermeyerek, çelişkili etkenlerin ortadan kalkması nedeniyle, ideolojik devrimin ekonomik devrimden önce geldiği “kitle çizgisi” halinde kolektif enerjiyi seferber edecek
art arda devrimlerin zorunlu olduğunu ileri sürdü.
Bu bağlamda, İleriye Doğru Büyük Sıçrama (1957-1960)
gönüllü stratejisini benimsedi; bu doğrultuda “tarım cephesi
askerleri” haline getirilmiş köylülerden ölçüsüz bir üretim
çabası istendi. Büyük Sıçrama’nın sonucu 13 milyon kişinin
açlıktan ölmesine yol açan bir kıtlık oldu. Bunun üzerine
“Büyük Önder(!)” ülkenin doğrudan yönetiminden çekildi.
Mao’nun önemli fikir kaynaklarından biri de Charles
Darwin’di. Daha sonra anlatılacak olan Kültür Devrimi’nin[2]
temelinde de bu fikirlerin olduğu görülecektir. K. Mehnert,
bu konuda “Mao, kurduğu bu düzenin felsefi dayanağını
‘Çin sosyalizminin temeli, Darwin’e ve Evrim Teorisi’ne
dayanmaktadır’ diyerek açıkça belirtmişti,” demektedir.

II. Dönem İktidar:
1963’ten itibaren, belli başlı Maocu tezlere dayalı olarak olağanüstü bir propaganda saldırısı, bir sosyalist eğitim
kampanyası başlatıldı: partinin kitleler tarafından denetlenmesi, hiyerarşiye son verilmesi, el emeğiyle kafa emeği, şehirle köy arasındaki farklılığın kaldırılması.
Halk Kurtuluş Ordusu’nu yöneten Lin Biao, Mao’nun
kişiliğinde gerçek bir tapınmayı örgütledi. Mao, bir kez
daha ekonomi uzmanlarına karşı çıktı ve iktidarı ele geçirmek üzere parti aygıtına karşı Kültür Devrimi’ni (1965[2] Kültür Devrimi: Mao Ze Dung iktidar mücadelesi sırasında çok planlı
hareket etmiş, büyük bir sabırla başarısızlıklardan geçe geçe başarıya
ulaşmıştır. Ülke içinde kendisine karşıt güçleri yenilgiye uğrattıktan,
II. Dünya Savaşı sonrası emperyalizmin tasfiyesini sağladıktan, 1 Ekim
1949’da Çin Halk Cumhuriyeti ilan ettikten sonra, artık yeni hedefi
kuracağı düzeni daim kılmaktı. Bu amaçla tasarlamış olduğu insan
modeline ulaşmak için 1966 Kasımında “Büyük Proleter Kültür Devrimi”
başlatmıştır. Bu devrimin önemli ilk öğesi, Mao’nun adeta putlaştırmaya
varan önemi halka benimsetilen; insanı, toplumu, doğayı dönüşüme
uğratan; insanları kendi sistemine göre varoluşları hakkında bilgilendiren
bir düşünce tarzı olan “Mao Ze Dung Düşüncesi (MZD)”dir. Bu düşünce
tarzıyla Mao, birçok sistemin, ideolojinin sahip olduğu yapısına uygun tel
tip insan ütopyasını bir süreliğine gerçekleştirmiştir.
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1969) yönetti. ‘Dört Eski’ (eski düşünceler, eski kültür, eski
alışkanlıklar ve eski adetler ) yok etmeyi, Kültür Devrimi,
bürokrasiyi eleştiriyordu.
Liselerde ve üniversitelerde şiddet hareketleri başladı,
öğretmenler dövüldü; 1966’da çoğunluğu öğrencilerden,
fanatik gençlerden oluşan milyonlarca Kızıl Muhafız’ın seferber edilmesiyle terör doruk noktasına ulaştı. Bu döneme
hâkim olan kaostu.
‘Komünizmin Kara Kitabı’ adlı eserde bu dönem şöyle
tasvir ediliyordu:
“Hepsi ölüme mahkûm edilen devrim karşıtları, bütün
halkın davet edildiği açık duruşmalarda, Kızıl Muhafızlar
tarafından parçalanıyorlardı. Halk ise bu esnada “öldür
öldür!” diye bağırıyordu. Kızıl Muhafızlar bazen parçaları kızartıp yiyor ya da hâlâ canlı olan mahkûmun gözleri
önünde ailesine yediriyordu; herkes “eski mülk sahibi”nin
karaciğerinin ve kalbinin yendiği ziyafetlere ve konuşmacının yeni kesilmiş kafalardan yapılmış bir kazık dizisi önünde
konuştuğu toplantılara davetliydi.”

Kaynakça:

Kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından Mao’nun
uyguladığı Kültür Devrimi, rejimin uğradığı tüm başarısızlıkların nedeni olarak gösterildi. Aynı şekilde, ‘İleriye
Doğru Büyük Sıçrama’dan başlayarak, Mao’nun tüm hataları, ihtiyarlayan otokrat üzerinde büyük etkisi olan eşi Jiang
Quing’in[3] yönettiği ‘Dörtlü Çete’ye mal edildi. Kültür
Devrimi’nin hem örgütlenmesine hem bastırılmasına katılmış olan bu önde gelen Maocular, 9 Eylül 1976’da Mao’nun
ölmesinden sonra iktidarlarını sürdüremediler.

[3] Jiang Qiang: 1980’de Dörtlü Çete duruşmasında, ömür boyu hapse
mahkûm edilen Jiang Wung, 1991’de intihar etti.

Bettelhelm, çev. Kenan Somer, İzlem yay.

Uzun Devrim, Edgar Snow, çev. Olcay Göçmen, Yücel yay.
Mao Çe-Tung, Bir Devrimcinin Otobiografisi, Edgar Snow,
çev. M. Ardos, Sol yay.
Çin Deyince, M.Antonietta Maccioccchi, çev. Celal Uster,
E yay.
İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, J.J. Rousseau,
çev. Rasih Nuri İleri, Say yy.
En Güzel Dünya, Jean Baby, çev. Müntekin Ökmen, Anadolu
yay.
Çin-Rus Çatışmasının İçyüzü, Jean Baby, çev. Orhan Eti,
Gün yay.
Teori ve Pratik, Mao Çe-Tung, çev. N. Solukçu, Sol yy.
Yayımlanmamış Yazılar (1956-1971), Mao Çe-Tung, May
yay.
Başkan Mao Tse Tung’un Sözleri, çev. Y. Yalçın, Ekim yay.
Mao’ya Tapanlar, Yılmaz Çetiner, Altın kitaplar
Çin’in Sosyolojisi, Jean-Louis Rocca, çev. A.N. Kocasu,
İletişim yay.
Çin’de Sosyalizmin Kuruluşu, Jacques Charrierre & Charles
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Çin’de yamyamlığa varacak kadar şiddetlenen nefret
ve vahşet hâkimdi (Komünizmin Kara Kitabı, s.617). Kızıl
Muhafızlar, şehirleri denetim altına aldılar ve geçmişin simgesi dedikleri her şeyi yakıp yıktılar. Kendi içlerinde de
bölünmüş haldeki Kızıl Muhafızlar, ordu tarafından düzene uymaya çağrıldı. Bu düzenleme bizzat Mao tarafından
yönetildi. Mao’nun en çok eleştirilen yönü de bu oldu.
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Maoizmin Ekonomik “Teorileri”, E. Korbash, çev. Engin
Koçbaş, Bilim yay.
Maoizmin Geleceği, Samir Amin, çev. Işık Soner, Kaynak
yay.
İnsanın Özü, George Thomson, çev. Celal Üster, Payel yay.
Kapitalizm ve Sonrası (Meta Üretiminin Yükselişi ve
Çöküşü), George Thomson, çev. Fatmagül Berktay,
Kaynak yay.
Marx’tan Mao Zedung’a (Devrimci Diyalektik Üzerine),
George Thomson, çev. Coşkun Irmak, Koral yay.
Marksizm-Leninizm’in İdeolojik ve Politik Düşmanı:
Maoizm, Öncü Yayın Kurulu, çev. Ö. Ufuk, Öncü kitaplar
Pekin Moskova Çatışması, Bilim ve Sosyalizm Yazın
Kurulu, Haz: Süleyman Ege, Bilim yay.
Maoizmi Kavra Kavrat, Cafer Cangöz, Kardelen yay.
Mao’dan Tiananmen Meydanı’na, Charlie Hore, çev. Ali
Taş, Koral yay.
Lenin-Stalin-Mao Türkiye Yazıları, Doğu Perinçek, Kaynak
yay.
Komünalizm Tarihi (İlk Kaynaklarından Yirminci Yüzyıla),
Kenneth Rexroth, çev. Erhan Baltacı, Amara yay.
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Bizim Sahaf

Hazırlayan: Ayşe Doğu

Kendiliğin Çözümlenmesi
Narsisistik Kişilik Bozukluklarının
Psikanalitik Tedavisine Sistemli Bir
Yaklaşım

New York Modern Sanat Düşüncesini
Nasıl Çaldı? Soyut Dışavurumculuk,
Özgürlük ve Soğuk Savaş
Serge Guilbaut
Yayınevi: Sel Yayıncılık, 2016
280 sayfa

Heinz Kohut
Yayınevi: Metis Yayınları, 1998
288 sayfa

Kendiliğin Çözümlenmesi Amerikalı
psikiyatr ve psikanalist Heinz
Kohut’un narsisizm konusunda
yeni bir dönem başlatan ilk önemli
eseridir. Kohut bu kitabında
narsistik aktarımlardan yola çıkarak
ana hatlarıyla klasik psikanaliz
çerçevesinde kalmaya çalışan yeni
bir kuram geliştirmiştir. Narsisizme
değer yargılarından arınmış bir eş
duyumla yaklaşmaya çalışan Kohut
bu eseri nedeniyle büyük takdir
kazandığı gibi ağır eleştirilere de uğradı. Karşıtları onu
“aktarımı analiz etmek yerine tatmin etmekle” suçladılar.
Sonuçta psikanaliz tarihinde yeni bir kuramsal bölünme
ortaya çıktı; Kohut ile Kernberg arasındaki bu tartışma
günümüzde de etkinliğini sürdürmektedir.

Kendiliğin Yeniden Yapılanması

Heinz Kohut
Yayınevi: Metis Yayınları Kitabevi, 1998
256 sayfa

Serge Guilbaut, bir dönemin solcu sanatçı ve eleştirmenlerinin
Soğuk Savaş döneminde geçirdiği ideolojik değişime
odaklandığı bu kitabında, Amerikan kültür dünyasının
sahne arkasındaki sanat ve siyaset ağını irdeliyor. Avangard
sanatın özerklik iddiasının bir sorgusu niteliğindeki “New
York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı”, Amerikan
kültür ve sanat dünyasında Anti-Stalinizim ve Troçkizmden
‘sanat için sanat’a uzanan sürecin ilginç öyküsü.
Yakın dönemin sanat tarihine tutulan bir ayna, sıra dışı bir
sanat tarihi okuması.

Kohut’un klasik psikanalizden kuramsal olarak koptuğunu
ilan ettiği eseri. Bununla beraber klasik kuramın da
kimi pratik imkânları olduğu kabul edilmiş, terapist
ve analistlere birbirini tamamlayan iki farklı kuramsal
kavram çerçevesinden bakmaları öğütlenmiştir. Kohut,
“kendilik” (self) kavramı çerçevesinde yoğunlaşarak
yeni bir kuramsal yaklaşım getirdiği
bu kitabında sadece narsisizmin
değil, nevroz olgularının da bu yeni
çerçevede düşünülebileceğini söyler.
Ayrıca psikoterapi ve psikanalizin
sonlandırılmasıyla ilgili çok gerçekçi
ve klasik kuramın iddiaları göz önüne
alınırsa oldukça mütevazı sonuçlarla
yetinilmesi gerektiği tezini de
geliştirmiştir.
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Dünya sanatının merkezi Paris’ten
New York’a nasıl taşındı? Amerikan
Soyut
Dışavurumculuğu’nun,
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
kazandığı büyük başarının ardında
yalnızca sanatsal nedenler mi
vardı? Savaş öncesinde sanatı
ve sanatçıyı desteklemek için
Federal Sanat Projesi’ni yürürlüğe
sokan Amerikan hükümetinin
Soğuk Savaş döneminde izlediği
tutum bilinçli bir sanat politikası
mıydı? ‘Özgürlükler ülkesi’ liberal
Amerika, soyut sanatı bilinçli olarak mı destekledi?
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