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elinden çıkmış hiçbir metin veya metin parçası mevcut değildir. Thales hakkındaki bilgileri edindiğimiz başlıca kaynaklarımız Herodot, Aristoteles, Theophrastos ve Diogenes
Laertius’tur. Thales’in İ.Ö. 625-546 yılları arasında yaşamış
olduğu hesaplanmaktadır. O halde ünlü yedi bilgelerden birisi olan ve Atina’ya yasalar hediye etmiş bulunan Solon’la,
yine ünlü Lidya kralı Karun’un veya Krezüs’ün (Kroisos)
çağdaşıdır. Baba tarafından Karialı, anne tarafından Fenikeli
olduğu ileri sürülmektedir. Ancak kendisi doğma büyüme
Miletlidir. Gelenek bize Thales’i çeşitli ve değişik kılıklar
altında göstermektedir. Örneğin Platon, “Theaitetos”da,
onu, “yıldızları incelerken önünde bulunan kuyuyu görmeyerek içine düşen dalgın, dış dünyadan uzak bir bilim
adamı” olarak takdim etmektedir. Ancak Aristoteles bunun
tersine onu, “zeytinyağı üzerinde karaborsa yapan çok başarılı bir işadamı” olarak göstermektedir. Bilindiği üzere
zeytinin bir “var” yılı, bir de “yok” yılı vardır. İşte Thales
bu “var” yıllardan birini önceden tahmin ederek, elindeki
bütün parasını bölgede bulunan zeytin ezme makinelerinin
tümünü kiralamaya ayırmış, o sene ürün bol gelince de bu
ezme makinelerini çok fahiş fiyatlarla ihtiyacı olanlara kiralamış ve bundan büyük bir servet kazanmıştır (Politika,
II,1259 a 6). Heredot ile bize, Thales’in Lidya’nın Persler
tarafından yıkılmasından önce, İonya yurttaşlarına Lidya
istilasına karşı koyabilmek için başkenti Teos olacak bir
federasyonda örgütlenmeleri yolunda bir tavsiyede bulunduğunu söylemektedir (Her. Tarihi, I, 75, 170). Yine
Herodot, Thales’in Lidya kralı Alyattes ile Med hükümdarı
Kyaksares arasında yapılan savaş sırasında meydana gelen
güneş tutulmasını (M.Ö. 585 yılı 28 Mayıs) önceden tahmin ettiğini ve bunu İonyalılara söylediğini bildirmektedir.
Bir başka rivayete göre Lidyalıların Medlere karşı yaptıkları bir seferde Kızılırmak’ı rahatça geçebilmeleri için bu
nehrin kenarında bir kanal kazdırmış, Kızılırmak’ın sularını
ikiye böldürmek suretiyle su seviyesini alçaltmış, böylece
onun üzerinde rahatça bir köprü kurulmasını sağlamıştır
(Her. Tarihi, I, 75). Milet’in denizcilerine denizde yönlerini kaybetmemeleri için Küçükayı takımyıldızını yön tayin
etmede esas olarak almalarını öneren ilk kişinin de Thales
olduğu söylenmektedir. Öte yandan, Aristoteles’in öğrencisi
ve Yunan dünyasında, matematik ve astronomi tarihine ait
ilk eserin yazarı olan Eudemos, Thales’in Mısır’a gittiğini
ve oradan geometri bilimini ilk kez Yunanistan’a getirdiğini, ayrıca kendisinin geometri alanında da, bugün de kendi
adıyla bilinen “Bir dairede çapı gören çevre açı, dik açıdır”
gibi birçok teoremin bulucusu olduğunu söylemektedir. Bu
teoremler arasında, her ikizkenar üçgenin taban açılarının
birbirine eşit olduğunu, birbirini kesen iki doğruda ters açıların birbirine eşit olduğunu, bir dairenin çapla iki eşit kısma bölündüğünü gösteren teoremleri de vardır. Eudemos’un
Thales’e mal ettiği iki buluş ise, onun bir kulenin tepesinden denizdeki gemilerin uzaklıklarını ve Mısır piramitlerinin yüksekliklerini ölçmesine ilişkindir. Bu şayet doğruysa
Mısırlılar, geometri teorisinde çok geri kalmış olmalıdırlar.
Bütün bu haberler, Thales’in kişiliğinde çok yönlü bir insanla karşılaştığımızı göstermektedir. Anlaşıldığına göre o,
aynı zamanda tüccar, devlet adamı, mühendis, matematikçi

Milattan önce 750 civarında Yunanlılar, Fenike alfabesini alıp kendilerine uyarladı. Yunancada Fenike dilinden
daha az sayıda ünsüz vardı. Yunan dilinde olmayan ünsüzlere tekabül eden Fenike alfabesindeki bazı semboller
boşta kalmıştı. Bu semboller şunlardı: a, e, ı, o, u , w. Bu
sembollerden ünlüleri temsil etmek üzere faydalanmayı düşündüler. Ba, be, bi, bo gibi aynı ünsüzün farklı ünlülerle
bükümlenişlerinin Fenike dilinde tek ve aynı B harfiyle yazılmasından doğan belirsizlik, böylece Yunancada giderilmiş oldu. Gülünç gelebilir ama bu bir devrimdir. İnsanlık
tarihindeki ilk tam fonetik alfabe böylece doğdu.
İç ve dış etkenler; Yunan coğrafyası, siyasal sistemi, dinin özellikleri, Mezopotamya ve Mısır’ın etkisi.

Hegel’e göre “Felsefe tarihi, ortaya çıkan türlü felsefelerde türlü gelişme derecelerinde
yalnız tek bir felsefe bulunduğunu ve aynı zamanda bir sistemin dayandığı özel ilkelerin
de ancak tek ve aynı bütünün dal budaklarından ibaret olduğunu açıkça ortaya koyar. Son
gelen felsefe daha önce gelen bütün felsefelerin sonucu olup bunların hepsinin ilkelerini kapsamak zorundadır” (Böyle düşünmesinin sebebi dünyaya erekbilimci bir modelden
bakmasıdır.).
Antikçağ felsefe tarihi genel olarak üç dönemde incelenir: Helen, Helenistik ve Roma
dönemleri. İ.Ö. 6. yüzyılın başlarında, Thales’le başlayan ve yine 4. yüzyılın sonlarına
doğru Aristoteles’in ölümüyle biten birinci dönem, asıl Yunan (Helen) felsefesi dönemidir.
Çünkü bu dönemde felsefe, coğrafya olarak Yunanlıların yaşadıkları Anadolu’nun batı kıyısında başlar; Yunanlıların yerleşme yerleri olan Güney İtalya’da veya Büyük-Yunanistan’da
devam eder ve nihayet 5. yüzyılın ortalarına doğru ana karaya, Yunanlıların asıl ana yurduna, bugünkü Yunanistan’a, özel olarak Atina’ya intikal eder. Bu döneme ait filozoflar da ırk
bakımından esas olarak Yunanlıdırlar. Helenistik dönem ise Büyük İskender’in fetihleriyle
başlayan dönemdir. İskender’in ölümünden, İ.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısına kadar yaklaşık
300 yıllık bir süreyi içine alır. Roma dönemi, İ.Ö. 1. yüzyılla Roma’nın Roma olarak ortadan kalktığı tarih olan İ.S. 5. yüzyıl sonlarına kadar yaklaşık dört yüzyıllık bir dönemi
kapsar. Filozof yaşadığı dönemin düşüncesini, problemlerini ve çözümlerini temsil ettiğinden, bir filozofu anlamak için onun çağına, tarihsel ve kültürel ortamına bütüncül bir açıdan
bakmak gerekmektedir.
Dünyanın Panoraması:
200.000 nüfusuyla hala dünyanın en büyük şehri Babil’di. Babil’de Nebukadnezzar hükümdardı. Mısır’da, 26. soyun ilk firavunu olan ve can çekişen Asur imparatorluğunun elinden Mısır’ın bağımsızlığını kurtaran ve Mısır’ı yeniden müreffeh kılan I. Psammetichus’un
(I. Psamtik) uzun süren hükümdarlığı sonra erer (M.Ö. 610). Mısır’la ticari ilişki içinde bulunmaları, oradan papirüsü almaları gibi olumlu sonuç yaratmıştır. Kudüs’te, Yeşu
(Yoşiyahu) hükümdardı, diğer tanrılara ait kült objelerini tahrip etti, tapınakları yaktı, pagan
rahipleri öldürdü (İncil, Krallar Kitabı II). Asur İmparatorluğu zayıflamıştı ve Babil henüz
çok güçlü değildi. Anaksimandros’un ölümünden önce İbrani halkı tekrar yenik düşecek ve
köleleştirilerek Babil’e sürgün edilecektir (II. Nebukadnezzar İ.Ö. 587’de Süleyman mabedinin yıkılması).
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Tiranlar, meşru olmayan iktidarlarının güvenliğini halkı
memnun etmekte bulmuşlardır. Bunun ise bilimsel, felsefi
bakımdan olumlu sonucu şu olmuştur ki, bunların zamanında şairler, sanatkârlar, düşünürler, Ortaçağ sonunda İtalyan
şehir devletlerinde olduğu gibi himaye görmüşlerdir. İ.Ö. 8.
yüzyıldan itibaren destan şairlerinin (Homeros, Hesiodos)
etkisi altında, Yunanlılar, tanrılarını insan şeklinde düşünmeye ve heykellerini koyacakları tapınaklar inşa etmeye
başladılar. Hierus denilen rahipler sadece bakım ve tören
idaresi yaparlardı.

Milet:
Bizim bugün gördüğümüz Milet, Thales’in yaşadığı
Milet değildir. Bugün görünen Antik Kent, Thales’in kendisinden yaklaşık 800 yıl sonra, Roma İmparatorluk dönemine aittir. 80’den fazla koloni kuran ve ticaret yoluyla denizlere hâkim olan o dönemin deniz kenti Milet, bugün Söke
ovasında, Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonlarla çevrelenmiş bir yerdir; Aydın’ın Didim ilçesinde, Akköy’e yaklaşık
beş km. uzaklıkta ve Balat Köyü yakınında, geçmişin tüm
dönemlerinde zengin ve geniş bağlantılara sahip olmuş antik bir kenttir. Thales döneminde Milet taştan değil, kilden
yapılmış bir kentti. Kazılarda elde edilen sonuçlara göre, evlerin kerpiç duvarlarının sıvanmış ve boyanmış olduğunu,
böylelikle daha sağlam göründüğünü düşünebiliriz.

Milet Okulu – Doğa Felsefesi:
Miletli filozoflar doğanın herhangi bir görünümü hakkında değil, “doğa” hakkında soru soran felsefi bir bakışa sahiptiler. Bu filozofların söyleminde felsefe açısından
önemli olanın, “her şey birdir” düşüncesi olduğunu görüyoruz. Miletliler doğanın açıklanmasında mitolojik öğeleri
bir yana bırakıp onun yerine nedenselliği koyan ilk filozoflardır. Bu nedenle onların felsefi düşüncenin tarihinde yaptıkları devrim, doğanın yerine insanı koyan Sokrates’in, insanı evrenin merkezine koyan Kant’ın yaptığı devrim kadar
önemlidir. Milet Okulu’nun ilk temsilcisi olarak Aristoteles
tarafından Thales zikredilir. Thales’e ait, elimizde kendi
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lı güçlerle dolu olduğuna inanmaktadır; mıknatısın demiri
çekmesi olgusundan hareket etmekte, bu olguyu genelleştirerek bütün varlıkların içine yerleştirmektedir. Thales’in
canlı ile cansız arasındaki ayrımı göz önünde tutmayıp her
şeyin ruhu veya canı olduğuna inandığını düşünürsek bu
durumda her şeyin tanrılarla dolu olması, Thales için her
şeyin canlı güçlere sahip olması anlamına gelebilir. Bununla
birlikte Thales’in bu durumda tanrı sözcüğünü, içinde yaşadığı Yunan dünyasında insanların çoğunluğunun bu sözcüğe geleneksel olarak verdikleri anlamdan farklı bir anlamda
kullandığını kabul etmek zorundayız. Kendiliğinden hareketin imkânını temele alan ve her şeyde ruhların bulunduğunu ileri süren bu görüş, Aristoteles tarafından onun “maddi
neden” öğretisi çerçevesinde eleştirilmektedir. Aristoteles’e
göre yalnızca maddi nedenin kabul edilmesi, bize, oluş ve
bozuluş anlamındaki hareketi vermekten uzaktır. Çünkü bunun tersi düşünülecek olursa dayanak olarak kabul edilenin
kendisinin, aynı zamanda kendi değişmesinin nedeni olması
gerekecektir. Bunu daha açık olarak “Örneğin tahtanın veya
tuncun değişmesinin nedeni, ne tahta ne de tunçtur. Yatağı
yapan tahta, heykeli yapan tunç değildir” şeklinde ifade
eder. Yine de Aristoteles’in bu düşünceden ne ölçüde etkilenmiş olduğunun göstergesi olan ifadeleri dikkat çekicidir:
“Hayvanlar ile bitkiler, toprakta ya da suda meydana gelirler. Çünkü toprakta su, sudaysa ‘soluk’ (pneuma) vardır. Her
‘soluk’ta da, ‘ruh sıcaklığı’ (thermoteta psük hiken) bulunur.
Böylece her şeyin ‘ruh’la dolu bulunduğu anlaşılmaktadır.”
Bu “canlı madde” anlayışı, Thales’e atfedilen, zorunluluğun
en büyük güç olduğu, çünkü her şeyi kontrol ettiğine ilişkin
düşünceyle beraber ele alındığında varlıkta meydana gelen
değişim ve dönüşümlerin Hesiodos’un tanrılar anlayışı uyarınca dışarıdan ve belli ölçülerde keyfî olan dinamiklerinin
yerine içsel ve keyfiyeti dışlayan bir anlayış getirilmiş olduğunu düşündürmektedir. Her ne kadar Aristoteles tarafından
Thales’in suyu her şeyin ilk ilkesi olarak seçmesinin nedeni
olarak Okeanos veya eski dönemlerde üzerine yemin edilen Styx gibi örnekler gösterilse de artık Okeanos bir baba,
Tethys bir ana olarak ve pınarlar ile dereler de dünyayı saran akarsular olarak insan biçimci tanrısal özellikleriyle
Thales’in doğa olayları ile ilgili açıklamalarında yer almamaktadırlar. Dönüşüm, Aristoteles’in şahitliğinden de anlaşılmaktadır. Aristoteles, Thales’in görüşlerini betimleyip
tartışırken Thales’in Hesiodos’un Theogonia’sında sunulduğu şekilde, tanrılara dayalı bir açıklama yaptığını değil,
geriye dönük etkilenmiş olabileceği kaynaklar olarak söz
konusu tanrıları ve onların özelliklerini anmaktadır. Kaldı
ki Thales ile ilgili kaynaklarda da bu kendisini göstermektedir. Thales artık, Aristoteles’in deyişiyle “eskilerin” insan
biçimci tanrılar anlayışına dayalı doğa açıklama modelini
kullanmamaktadır.

ve astronomdur. Matematik ve astronomiye ilişkin bilgilerini herhalde Mısır ve Babil’e yapmış olduğu ileri sürülen
yolculuklarında kazanmıştır.

Öğretisi:
Aristoteles’in Thales’e mal ettiği görüşleri üç noktada
toplamamız mümkündür:
1. Su, her şeyin arkhesi, ilkesi, doğası, nedeni veya
tözüdür (Metafizik, 983 b 20).
2.

Dünya, suyun üzerinde yüzer (De Caelo, 294 a 28).

3.

Her şey, tanrılarla doludur (De Anima, 411 a 7).

Bunlara, mıknatısın canlı olduğu çünkü demiri kendisine
doğru çekme gücüne sahip olduğu yönündeki görüşünü de
ekleyebiliriz (De Caelo, 405 a 19; DK.11, A 22,23).
İlk önerme, Thales’in tüm Milet felsefesinin ana problemine, her şeyin kendisinden geldiği, kendisine gittiği,
kendisinden yapıldığı şeyin; değişenin altında değişmeden kalan, varlığını devam ettiren şeyin ne olduğu sorusuna, evrende en çeşitli ve değişik kılıklar altında kendisini
gösteren unsurlardan biriyle, yani “su” ile cevap verdiğini göstermektedir. Bir tek, suyun donmuş hali sıvı halinin
üzerinde yüzer; bu metafor Thales’in suyu seçme sebebidir. Nietzsche’ye göre Thales, “var olanın birliğini” görmüş ve onu söylemek için su’dan söz etmiştir (Nietzsche
1992: 30-31). Aristoteles’e göre Thales, yeryüzünün su
üzerinde durduğunu söylemektedir. Bu anlayışın kökeninde, dönemin coğrafya bilgisinin etkisi olduğu düşünülebilir. Nitekim günümüzde Cebelitarık olarak adlandırılan
ve Akdeniz’in Atlas Okyanusu’na açıldığı yer olan boğaz,
Eski Yunan söylencesinde “bilinen dünyanın sonu” olarak
kabul edilmekteydi. Bu coğrafya bilgilerine dayanan kökenin yanı sıra çok önemli mitolojik temeller de vardır. Eski
Yunan söylencesine bakıldığında irili ufaklı, her türlü akarsu tanrısal özelliktedir. Çünkü bunlar, Okeanos ve Tethys’in
çocukları olarak kabul edilirler. Yeryüzü, üzerinde bulunan
bu akarsuların yanı sıra Okeanos adı verilen tanrısal su ile
çevrilidir. Bu anlayışa göre Okeanos, kara parçası anlamındaki dünyanın sınırıdır ve sürekli akış hâlinde olan bu suyun sınırlarına ulaşmak, derin burgaç ve akıntılardan dolayı
imkânsız olarak kabul edilirdi. Aynı zamanda bütün nehirlerin ve ırmakların da babası kabul edilen Okeanos’un tarihsel benzeri, Mezopotamya mitolojisinde de göze çarpar.
Thales’e göre yeryüzü, bir tahta parçası veya ona benzer bir
şey gibi suyun üzerinde yüzmektedir. Aristoteles, Thales’in
bu görüşünü iki yönden eleştirir. İlkin, havanın sudan daha
hafif olduğunu, suyun da topraktan daha hafif olduğu belirtir. Dolayısıyla daha hafif olanın daha ağır olandan aşağıda bulunmasının doğaca imkânsız olacağını belirtir. İkinci
olarak da doğal gözlem verilerinden hareketle, su üzerine
konulan ve sudan daha ağır parçaların suya batmasından dolayı, yeryüzünün de suya batması gerekeceğini ileri sürerek
Thales’in bu görüşünü eleştirir. Aristoteles, Thales’in her
şeyin tanrılarla dolu olduğu görüşünü savunduğunu söyler
(De Anima, 411 a 7-9). Thales, her şeyin esrarengiz, can-
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Thales’in bu anlamda bir hilozoist (canlı maddeci) olduğu, yani maddeyi canlı olarak kabul eden düşünürlerin
başında geldiği söylenir. Onun felsefe için önemi; ilk kez
“Evrenin arkhesi, tözü nedir?” sorusunu ortaya atmasında
ve bu soruya cevap olarak da ilk kez efsanevi-dinsel içerik
taşımayan, laik-natüralist bir açıklama vermeye çalışmasındadır. Thales’in bu soruya verdiği cevabın kendisinden
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söyler. Yunancada apeiron, hem nicelik bakımından sınırsız
olan, hem de nitelik bakımından belirsiz olan anlamına gelen bir kelimedir. Bize intikal eden bizzat kendi ifadesi olan
cümleler şunlardır: “Varolan şeylerin ilkesi apeiron’dur.
Şeyler ondan meydana gelir ve yine zorunlu olarak onda
ortadan kalkarlar; çünkü onlar zamanın sırasına uygun
olarak birbirlerine karşı işlemiş oldukları haksızlıkların cezasını (kefaretini) öderler” (dk. 12, B 1).

çok bu cevabın türünün önemli olduğunu söylemeliyiz.
Thales’le birlikte ilk kez ve açık seçik olarak efsaneden bilime veya felsefeye geçişi görmekteyiz.

Anaksimandros (İ.Ö. 610-547):
Anaksimandros, thales’in çağdaşı, öğrencisi ve dostudur.
Onun hayatı ve görüşleri hakkındaki bilgileri edindiğimiz
başlıca kaynaklarımız Aristoteles, theophrastos ve diogenes laertius ve İ.S. 5.Yüzyılda yaşamış ünlü Aristoteles yorumcularından biri olan simplikios’tur. Anaksimandros’un
düşüncesinin çeşitli bakımlardan thales’e göre bir ilerleme
olduğu kabul edilir. O da thales gibi çok yönlü bir kişiliğe
sahiptir; aynı zamanda matematikçi, devlet adamı, astronom, doğa bilgini, kartograftır. Yunanlılarda ilk defa yer ve
gök haritası yapmaya teşebbüs eden kişidir (dk.12 A 3,6).
“Dünya bir tepsi değil, genişliği yüksekliğinin üç katı olan
bir silindir biçimindedir ve güneş batıda battıktan sonra bu
silindirin altından dolaşarak ertesi günü tekrar doğudan
doğar” (dk. A 10;b 5).

Arkhe, aynı zamanda kozmogonik ve ontolojik bir kavramdır:
İlk Yunan filozoflarının aradıkları şeyin arkhe olduğunu söyledik. Arkhe ise çeşitli anlamları olan bir kelimedir.
Onu ana madde, ilk madde, asli madde, ilke, neden, doğa
olarak anlamak ve çevirmek mümkündür. Bütün Yunan
doğa filozoflarında, özellikle bu ilk filozoflarda arkhe, bir
yandan başlangıçta bulunan şey (ursprung), öte yandan
varlığın yapısını teşkil eden, değişenin altında değişmeyen,
her şeyin kendisinden meydana geldiği şey (urstoff) anlamındadır. Yani arkhe hem kozmogonik bir ilkedir, hem ontolojik bir ilke. O hem “başlangıçta ne vardı” ve “kozmos
nereden çıktı” sorularını, hem de “şu andaki şekliyle, hali
hazırdaki durumuyla dünyanın yapısının temelinde neyin
bulunduğu, varlıkların neden oluştuğu” sorusunu cevaplandırır. Thales, arkhenin veya tözün su olduğunu ve onun
her şeyin aslı, temeli, ana maddesi olduğunu söylemiş, ama
sudan diğer bireysel şeylerin nasıl çıktığı ve meydana geldiğine ilişkin herhangi bir açıklama vermemişti. Buna karşılık Anaksimandros’un, bu konuda oldukça ayrıntılı bir
açıklamasının olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıklamaya göre
“her zaman genç, diri, her zaman canlı ve ezeli-ebedi olarak
hareketli olan apeiron’dan (dk. B 2,3) önce ayrılma veya
kopma yoluyla sıcak ve soğuk çıkmıştır” (Aristoteles, fizik,
187 a 20-21). Burada Yunan filozofları için sıcak, soğuk ve
diğer niteliklerin birer varlık olduğunu söylememiz gerekmektedir. Sıcak ve soğuk olandan, daha sonra, ıslak veya
nemli olan meydana gelmiş, onu ise kuru olan veya toprak
izlemiştir. Anaksimandros’a göre, evrenin merkezinde kuru
olan veya toprak, onun etrafında ıslak olan veya su bulunur
veya başlangıçta toprağın üzeri suyla kaplıydı. Güneşin etkisi ve buharlaşma sonucu sudan hava meydana gelmiş ve
nihayet havanın etrafını da bir ateş kuşağı veya tabakası sarmıştır. Anaksimandros’a göre bir zamanlar toprağın üstünün
suyla kaplı olduğu, sonra suların toprak tarafından emildiği
veya çekildiği görüşünü yaşadığı dönemde artık kara parçaları olan yerlerde, hatta yüksek tepelerde denizde yaşayan hayvanların fosillerini bulmuş olması desteklemiştir.
Bundan çıkardığı ikinci cesur görüşü ise hayatın denizlerde
veya suda başladığı ve insan dâhil ilk canlıların önce denizlerde yaşadıkları ve daha sonra karaya çıkmış olduklarıdır
(dk. 11, 6). Her halükârda Anaksimandros’un belirsiz bir
tarzda evrim kuramını önceden haber vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Anaksimandros insanın kökeni hakkında açık bir görüşe sahiptir; insan türünün atalarının önceleri balıkların vücutlarında doğmuş olduklarını ve ancak
yaşayabilecek bir olgunluğa eriştikleri zaman karaya çıkmış

Bu konuda Anaksimandros’un son derece spekülatif,
ama aynı ölçüde gözü pek bir varsayım ileri sürdüğünü görmekteyiz. Aristoteles’in ustaca olduğunu belirttiği, fakat
aynı ölçüde yanlış olduğunu ileri sürdüğü (de caelo, 295 b
10-15) bu varsayıma göre dünya, evrenin tam merkezindedir
ve onun evren küresinin her tarafına olan uzaklığı aynıdır.
İşte bundan dolayı dünya, evrenin merkezinde hiçbir yere
dayanmadığı halde düşmemekte, hareketsiz durmaktadır
(dk. A 2). Bu, görüldüğü gibi aslında ilkel bir biçimde süre-durum (atalet) ilkesinin dile getirilmesidir. Daha doğrusu Anaksimandros’un bu akıl yürütmesi, onun, süre-durum
ilkesini deney yerine a priori nedenlere dayanarak açıklamayı tercih eden metafizikçilerin ilki olduğunu göstermektedir. Anaksimandros’un Yunan dünyasına güneş saatini
(gnomon) getiren adam olduğu da söylenmektedir. Güneş
saati, düz bir taban üzerine yerleştirilen dik bir çubuğun
günün çeşitli saatlerinde meydana getirdiği gölgelerin yer
ve uzunluklarına bakarak zamanı belirlemeye yarayan bir
alettir. Anaksimandros’un ayrıca yılın çeşitli zamanlarında,
bu gölgelerin uzunluğunun değişmesini gözleyerek, ekliptiğin eğimini bulmuş olduğu söylenmektedir ki, bu da kendi
başına son derece önemli bir keşiftir. Anaksimandros’a göre
meteorolojik olay ve olguların (fenomen) doğal nedenleri
vardır. Yağmur suyu, güneşin sıcaklığının etkisiyle buharlaşan denizin ve nehirlerin suyudur; rüzgârla taşınır ve sonunda yere düşer. Gök gürültüsü ve şimşek, bulutların şiddetli
çarpışmasıyla oluşur. Depremler, yerde, çok yüksek bir sıcaklığın ya da aşırı yağışın neden olduğu kırılmalar tarafından tetiklenir. Ancak bizim için önemli olan, thales gibi
Anaksimandros’un da asıl anlamında felsefi diye adlandırabileceğimiz görüşleridir. Anaksimandros doğa hakkında
bir eser kaleme alan ve bu eserinin bir cümlesinin orijinal
şekliyle bize kadar geldiği kabul edilen ilk filozoftur. Bu
eser tumturaklı veya şiirsel bir düzyazı ile kaleme alınmış olup “doğa üzerine” (peri physeos) adını taşımaktadır.
Anaksimandros da thales gibi ana maddenin, arkhenin, ilkenin veya tözün ne olduğunu sorar ve onun apeiron olduğunu
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nefs veya ruh kelimesiyle bu anlam akrabalığı bir tesadüf
değildir. Hayat veya canlılık ilkesi olan ruhla, nefes alma
veya soluk arasındaki ilişki en ilkel insanlar tarafından bile
kolayca gözlemlenmiş olması gereken bir olgudur. İnsanlar,
hayvanlar nefes aldıkları sürece canlıdırlar ve nefes almaktan, solumaktan herhangi bir nedenle kesildiklerinde artık
canlı değildirler. O halde nefes, nefstir veya ruhtur. Nihayet
burada Milet filozoflarında ilk defa olarak ruh üzerine ilkel
de olsa bir öğretiyle karşılaşmaktayız. Başka bir ifadeyle,
burada Yunanlılarda varlık ve doğa öğretisinin yanında ilk
kez felsefi bir ruh öğretisinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu öğreti Pythagorasçılar, Herakleitos, Empedokles
tarafından geliştirilecek, daha sonraları Sokrates, Platon ve
Aristoteles’te en mükemmel, en işlenmiş biçimini bulacaktır.

olduklarını ileri sürmektedir. Bu balık-insan düşüncesinin
kaynağı, babillilerin başlangıçta balık-insanların varolduklarına ilişkin inançları veya efsaneleri olmuş olabilir.
Apeiron bir nitelikler deposu, ayrıştırılmamış çeşitliliğin kaynağıdır. Görünürde yok olan nesne veya nitelik
gerçekte yok olmaz, aperion’a döner. Görünüşte yoktan
var olan nitelik ya da nesne de aperion’dan gelmektedir.
Anaksimandros, şeylerin aperion’dan meydana geldikleri
ve yine zorunlu olarak onda ortadan kalktıklarını söylemektedir. Burada onun zorunluluktan kastettiği şey yasa olmalıdır; yani Anaksimandros bireysel varlıkların bir yasaya uygun olarak ortaya çıktıkları ve ortadan kalktıkları kanaatindedir. Anaksimandros’un evrende bir nedensellik ilişkisinin
varlığını gördüğü kesindir. Ama bu nedensellik bir suç-ceza
nedenselliğidir; yani onda suçun sonucu veya eseri cezadır,
cezanın nedeni ise suçtur. Buna göre varolmak bir suç, cezasının ödenmesi gereken bir haksızlıktır. Her özel varlık
biçimi, her bireysel varoluş, bir başkasının hakkına tecavüz,
bir gasptır. Varolmak için bir başkasının varlığını ortadan
kaldıran bir varlığın kendisi, bu haksızlığını, bir başka varlığın kendi yerini almasıyla, kendisini ortadan kaldırmasıyla
öder. İleride aynı düşünce çizgisini devam ettireceğini göreceğimiz heraklitos “her canlının bir başka canlının ölümünü yaşadığını” söyleyecektir. Ünlü Alman şairi Goethe de
aynı düşünceyi “varolan her şey yok olmalıdır” sözüyle bir
başka şekilde ifade etmiştir. Bu görüşe göre felsefe, başlangıçta Yunan dünyasında büyük bir toplumsal benzetmeden
başka bir şey değildir. Yine burada, Yunan felsefesinin doğadan insana değil, insandan, toplumdan doğaya giden bir
yaklaşım tarzına sahip olduğunu iddia eden felsefe tarihçiböyle algılanmasıydı. Su, akıcı, içine girdiği kabın şeklini
alıcı, ısındığı zaman buhara dönüşebilen, donduğu zaman
buz şekline alması mümkün olan bir varlıktı. Buna karşılık
toprağa ne yaparsanız yapın topraktı. O ısıttığınızda da topraktı, dondurduğunuzda da. O, böylece önümüzde olduğu
gibi, hiçbir değişme kabiliyetine sahip olmayan bir varlık
biçimi olarak durmaktaydı. Öte yandan su ile karşılaştırıldığında havanın suya göre daha hareketli, daha akıcı, daha
fazla nüfuz edebilir bir şey olduğunu görmek zor değildir.
Ayrıca hava, yoğunlaşma veya seyrekleşmeye sudan daha
müsait bir varlık gibi görünmektedir (suyun sıkıştırılamayacağı en sıradan bir gözlemci için bile açık bir olgudur).
O halde, havanın bu özellikleri bakımından da suya tercih
edilmiş olması mümkündür. Öte yandan, ateşin kendisinin
de bu özelliklere sahip olduğu düşünülebilir. Nitekim de düşünülmüştür. Gerçekten Anaksimenes’ten hemen sonra gelen Herakleitos, bazı başka nedenler yanında yukarıda işaret
etmeye çalıştığımız nedenlerle Aneksimenes’in havası yerine ateşi koyacaktır. Anaksimenes’i töz olarak havayı kabul
etmeye götüren en önemli neden, muhtemelen, havayla
ruh arasında gördüğü benzerlik olmuştur. Yunancada ruh
anlamına gelen psykhe kelimesinin aynı zamanda soluk,
nefes, solunan hava anlamına geldiğini biliyoruz (benzeri
bir durum nefs, yani ruh anlamına gelen kelimeyle nefes,
yani soluk anlamına gelen kelimenin aynı kökten çıktığı ve
birbirleriyle çok yakın bir anlam ilişkisinin olduğu Arapça
için de geçerlidir). Şüphesiz ki nefes veya soluk kelimesinin
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“Varlıklardaki nitelik farklılıkları, nicelik farklılıklarının
sonucudur.” Anaksimenes’in bu görüşü de, Yunan düşüncesinde nitelikleri niceliklere indirgemek yönündeki bakış
açısının ilk bilinçli örneğini temsil etmektedir. Bizim için
soğuk olan veya sıcak olan diye bir şey yoktur; ısı derecesi
düşük olan veya yüksek olan vardır. Soğuk, ısı derecesi
düşük olan; sıcak, ısı derecesi yüksek olandır.

Fatıma Ana'nın
Elinin Sırrı
Mehmet Özgür Ersan

Anaksimenes’in Önemi ve Kendisinden
Sonrakiler Üzerine Etkileri:
Anaksimenes’in bu öğretisi, İlk Çağ’ın en tutarlı, en bilimsel kuramlarından biri olan atomculuk kuramını hazırlaması bakımından önem taşımaktadır. Demokritos’un –ve
Leukippos’un– Anaksimenes’in manevi çocukları olduğunu
söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Milet okulunun sonraki izleyicileri: Hippo (İ.Ö. 5. yy.), İdeaus ve Apollonia’lı
Diogenes’tir (İ.Ö. 5. yy.). Bilimin cevapları, nihai cevaplar
olduklarından dolayı muteber değildir; bilgilerimizin tarihinin belirli bir anında ulaşabildiğimiz en iyi cevaplar olduklarından muteberdir. Şurası muhakkaktır ki cevaplar, onları
nihaiymiş gibi değerlendirmeme hususundaki farkındalığımızdan dolayı daha iyilerine dönüşmeye devam etmektedir.
								
		
Kaynakça:
Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar.
Arslan, A., İlkçağ Felsefe Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları.
Çüçen, A.K., Tepe, H., Miletli Filozoflar, Türkiye Felsefe
Kurumu.
Hegel, Felsefe Tarihi, çev. Doğan Barış Kılınç, Nota Bene
Yayınları.
Thilly F., Bir Felsefe Tarihi, çev. Nur Küçük/Yasemin Çevik,
İdea Yayınevi.
Rovelli, C. Miletli Anaksimandros ya da Bilimsel Düşüncenin
Doğuşu, çev. Atakan Altınörs, Bilge Kültür Sanat.
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Hz. Fatıma, Peygamber efendimizin Hatice Ana’dan olan ve soyunun sürdüğü kızıdır. Peygamber efendimize, “soyu kesik” diyenlere karşı Allah “biz sana
Kevser’i verdik” diye ayet göndermiştir. Hz. Fatıma, Kevser suresinin iniş sebebidir. Erkek evladı olmadığı için soyunun devam etmeyeceği söylentilerine karşı, Hz Muhammed’e Kevser suresiyle soyunun Hz. Fatıma ile devam edeceği
müjdelenmiştir.
Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Kızım Fatıma, bedenimin
bir parçasıdır, gözümün nurudur, kalbimin meyvesidir, bedenimdeki ruhumdur, insan şeklinde bir huridir. İbadet mihrabında ayağa kalktığında yıldızlar yeryüzündekilere nur saçtığı gibi, onun nuru da gökteki meleklere öyle nur saçar.”
Hz. Muhammed’e vahyin ilk geldiği yıl dünyaya gelmiştir. Bizzat Resulullah’ın
terbiyesi altında, İslami eğitimin en yüksek derecesini almıştır. Çok mütevazı ve
örnek bir hayat sürmüştür. Kuran’ı yorumlama kabiliyeti vardır. Bu anlamda İslam
âleminin önemli bir şahsiyetidir.
Peygamber Efendimiz Fatıma’nın, bu üstün vasıfları kendi çabasıyla elde
ettiğini vurgulamış, “Bu âlemde bazı mertebelere erişmek için, Peygamber kızı olmak da yeterli değildir,” demiştir. Ve kızı Fatıma’yı kazandığı bu vasıflarla ilklerin
ve sonların Seyyidesi (efendisi) olarak tanıtmıştır. Dönemin kadınları bir sorunla
karşılaştıklarında Fatıma’ya gelirlerdi. O da “Kafanızdaki her soruyu utanmadan
gelin, sorun,” derdi.
“Tarafımızdan âlim olanlar, kıyamet günü haşir olduklarında onlara çaba ilim
ve halkı hidayet ettikleri miktarınca sevap ve mükâfat verilir.” Bu anlamda kadınlara bıkmadan yılmadan İslam’ı anlatan bir mürebbiyeydi.
Resulullah’a “Fatıma sadece kendi asrının kadınlarının mı büyüğüdür?” diye
soruldu. Bunun üzerine Hazret şöyle buyurdular: “Kendi asrının kadınlarının büyüğü olan Meryem’dir. Kızım Fatıma, geçmiş ve gelecekteki bütün kadınların en
üstünüdür.”
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Muhammed Mustafa’dır.”

Böyle nurlu, böyle özel bir Hazretin eli de tabii ki şifanın, ilimin, şansın elidir. Fatıma, Peygamber efendimizin
bedeninin parçası ve bedenindeki ruhuysa, “Fatıma’nın Eli”
de Peygamberimizden bir parçadır.

Cibril, belindekini sual eyledi:
Hakk buyurdu: “Ya Cibril, belindeki de Kemer olup,
Fatıma’nın helâli olan Ali’dir.”

Fatıma’nın Eli, nazarlık olarak ve kötülüklerden korunmak, kem bakışlara karşı kullanılır. Yıllardır “Fatıma’nın
Eli” olarak kolye, küpe, ev aksesuarları olarak kullanılan bu 5 parmak, aynı zamanda İslam’ın 5 esasına vurgu
yapmaktadır.

Cibril sual etti: “Kulaklarındaki nedir?”
Hakk buyurdu: “Şebber-ü Şübber (Hasan ve Hüseyin)
Cennetin Efendileri.”
Bu mistik anlatımda Fatıma, başında tacıyla cennet kadınlarının efendisi olarak tanımlanır. Nasıl ki Meryem Ana’ya
cennetin kraliçesi denir, aynı şekilde Hz. Muhammed de
Fatıma’nın cennet kadınlarının efendisi olduğunu söyler.
Babası Hz. Muhammed, ona ayrıca “Ümmü Ebîha” yani
“Babasının Annesi” takma adını verir.

İslam’da Tevhid, Nübüvvet, Velayet, Mead (Ahiret) ve
Adalet anlayışını temsil etmektedir.
Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatıma’ya gönderme yapılır.
Fatıma’nın eli şans getiren bir tılsım olarak da kullanılmaktadır. Bu figürü taşıyanların sabır ve sadakat erdemleri
kazanacağına inanılır. Bolluğun, bereketin, şansın sembolü
olarak kullanılır. Fatıma’nın elinin kem gözlerden koruduğuna inanılmaktadır. Kapı girişlerinin üzerine kötülükleri
koruma amacıyla işlenen motif biçimsel olarak Arapça harflerle “Ya Allah” yakarışını anımsatmaktadır.

Ayrıca Hz. Muhammed’in soyu “Kevser” olarak nitelenen Fatıma’dan devam eder ve kâh bereket kâh şifa için
Fatıma’nın Eli’nden yardım istenir. Bu benzerlikler ve niteliklerden hareketle Ana Tanrıça arketipiyle Fatıma arasında
bir bağ kurulabileceği öne sürülür.
Annemarie Schimmel de, “Tanrı’nın Yeryüzündeki
İşaretleri” adlı eserinde Fatma’nın Eli’nin önemine dikkat
çekiyor:

Anadolu’da kadınlarımız yemek pişirirken, “Fatıma’nın
Eli” ile yaptıklarına niyet ederler ki yemekleri lezzetli olsun. Anneler karnı ağrıyan çocuğuna, “Fatıma’nın Eli” ile
dokunurlar ki, yavrularını şifalandırsın diye.

“Parlak gümüş ya da altın mücevherler üzerine kazınan
ya da kırmızı boyayla çizilen, bazen de evi koruması için
duvara çizilen Fatma’nın Eli, İslam dünyasında en sevilen muskalardan birine kaynak olmuştur. Bu el, genellikle
Sufilerin kullandıkları asa ya da değneklerin baş tarafını
oluşturur. Ayrıca Ali ya da 12 İmam’ın isimleri, bazen metal
bir ‘Fatma’nın Eli’nin üzerine kazınır.”

El motifinin Hz. Muhammed ve onun ailesine duyulan
sevginin bir işareti olarak mezar taşlarına işlendiği de belirtilmektedir. Bu mezar taşlarının Caferi mezhebine mensup
yörelerde yoğunlaştığı görülmektedir. El motifinin aynı zamanda İslam sancağının ellerde taşındığını ve bunun sürekliliğini simgelediği ileri sürülmektedir.

Anadolu’nun pek çok yerinde Fatma’nın Eli ile ilgili inançlar mevcut. Konu hakkında görüşlerini aldığımız
Prof. Dr. Beyza Bilgin, halk arasında genellikle kolye olarak kullanılan Fatma’nın Eli’ndeki 5 parmağın, sülalenin 5
üyesi, Hz. Muhammed, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin’i sembolize ettiğini belirtiyor. “Annem fırına
yemek koyarken dahi ‘Benim elim değil, Fatma’nın eli koyuyor,” derdi.

Fatma, kocası Hz. Ali’yi görünce o sırada pişirmekte olduğu helvaya şaşkınlıkla elini daldırır ve karıştırmaya başlar. Kocası, durumu fark edince Fatma’nın elini tencereden
çıkartır. Fatma’nın eli, yüzyıllardır sahiplerine şans getirdiğine ve onlara sabır ve sadakat erdemleri verdiğine inanılan
bir tılsım haline gelir.
Bu nesne genellikle “Fatma’nın Eli” olarak bilinilirse de
Araplar arasında ‘Hamse Eli’ diye anılır. Hamse, 5 demektir
ve bir elin parmak sayısını gösterir.

İlaçla geçmeyen ya da ilaca gerek olmayan hastalıkların,
Fatma’nın Eli’yle dokunulduğunda, dua okunduğunda iyileşeceğine inanılması ise bu inancın ne kadar hayatın içinde olduğunu kanıtlıyor. Prof. Bilgin, Hz. Fatıma’nın Hz.
Muhammed’in kızı olduğu ve bilgileri ilk elden öğrendiği
için önemli olduğunun da altını çiziyor.

“Tanrı kâinatı yarattığında, daha siyah parçaları yokken, yer ve gök su iken kandilde bir nur parladı. Bu nurun
içinde bir kadın gözüktü. Başında bir taç, 2 kulağında 2
küpe, belinde de bir kemer vardı. Cebrail nur içinde kadını
görünce şaşkınlığa düştü. Hakk’a niyaz etti, kim olduğunu
bilmek istedi:

El Sembolünün Başka Toplumlardaki
Anlamı

Hakk’tan bir nida geldi, dedi: “Ey Cibril, O, Cennetin
Seyyidesi Fatıma-tüz Zehra’dır.”
Cibril sual etti: “Ey Tanrım, ne kadar güzeldir.”

Fatıma’nın Eli, birçok kültürde, kapılara çizilir.
Endülüs’teki Elhamra Sarayı’nın girişindeki büyük taş el bir
tılsımdır ve en güzel bir örnektir. Eski Türkler de de Umay
Ana’nın elidir. Umay Ana sıkıntıda ve doğum yapmakta
olan kadınlara yardım eder.

Tanrı buyurdu: “Biz O’nu nur âlâ nur’dan yarattık.”
Cibril sual etti: “Ya Rab, başındaki nedir?”
Tanrı buyurdu: “Başındaki taç, Tac-ı Devlettir ki bu
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Yaygın olarak kullanılan nazarlık ve takıdır. El motifi
genelde duvarlara asılmak üzere yapılan resimlerde kullanılmıştır. Minyatürde yer alan el motifinde parmakların üstünde yukarıda sözü edilen 5 kişinin adı yazılıdır.

lamak mümkündür. Üzerinde kalp olan, Davud’un Yıldızı
olan ya da Allah yazan Hamsalar da bulunmaktadır.
Başarılı futbolcu Maradona 1986 yılında, ülkesine Dünya
Kupası’nı getiren eliyle attığı gol sonrası “O el benim elim
değil, Fatıma’nın Eli idi” şeklinde yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtmıştır. Dünyaca ünlü tasarımcıların parçalarında
yer alan bu sembol, her geçen gün daha fazla evin duvarlarını süslemekte, daha fazla kadının vazgeçemediği aksesuarı
olmaktadır.

El simgesi ayrıca İslam’a göre en kutsal 2 kadın olan
Hz. Fatıma ve Hz. Meryem’in sembolüdür. İnanışa göre
Hz. Meryem İsa Mesih’i doğuracağı sırada tuttuğu dal bir
el şeklini almıştır. Simgenin nazarlık olarak insanları kötülüklere karşı koruyacağına inanılmıştır. Hindular “Humsa
Eli”, Musevilerse “Hameş Eli” ya da “Miryam’ın Eli” adını
vermişlerdir. Kimi kültürlerde yukarıya dönük, kimi kültürlerde aşağıya dönük el şeklinde bulunmaktadır. Parmakların
açık tutulduğu el motifi, 5 parmaktan ötürü Arapça 5 anlamına gelen “hams” olarak da isimlendirilmektedir.

Kaynaklar:
1. Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası,
İstanbul, 1998, 41-42;

11. yüzyılda büyük olasılıkla Şii etkileriyle “Ali’nin eli”
(Pençe-i Ali) olarak nitelendirilen şekil Kerbela’da bir elini
kaybeden Ali’nin oğullarından birinin anısını da yaşatıyor
olabilir. Aynı motif Mağrip’te Fatıma’nın Eli olarak saygı
görür.

2. Halit Çal, Osmanlı Kapı Halkaları ve Kapı
Tokmakları, Osmanlı, 11, Ankara, 1999, 275-284.
3. Metin And, Minyatürlerle Osmanlı- İslam Mitologyası,
İstanbul, 1998, 41-42.
4. Timur Sili, Taşların Dili, Bilig, 2, Kazakistan, 1996,
223.

Fatma’nın eli Ortadoğu’daki kültürlerde kullanılan
bir uğur, bereket, şans ve mutluluk sembolüdür. Pek çok
formda kullanılır. Gümüş, altın kolye, takı olarak, duvarlara asılan figür olarak yaklaşık 3000 yıldır Anadolu’da
ve Ortadoğu’da kullanılmıştır. Elin ortasındaki Mısır geleneğinden kalma Horus’un gözü, ya da “her şeyi gören
gözün” şans getireceğine ve nazarı uzaklaştıracağına, kem
gözlerden insanları sakınacağına inanılırdı.

5. Her Derde Deva Görülen Fatıma’nın Eli, Haber
Aktüel, sayı:165.
6. Selçuk Mülayim, Değişimin Tanıkları, İstanbul, 1999,
s.39.
7. Gülşen Baş, Diyarbakır’daki İslam Dönemi
Mimarisinde Süsleme (Doktora tezi), Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Sanat Tarihi anabilim Dalı, Van 2006.

Elin ortasındaki 3 balık, bereket sembolüdür. Genellikle
elin çeşitli taraflarına kimi dualar da yazılırdı. Fatma’nın
Eli diğer kültürlerde, Meryem’in Eli, Miriam’ın Eli ya da
Khamsa olarak da bilinir. Bu eli taşıyan kişilerin şanslarının
açılacağına, nazar gelmeyeceğine, bereketlerinin açılacağına inanılırdı. Aslında bu semboller Mısır’da da kullanılmaktaydı ve yaklaşık bu sembollerin tarihi 4000 yıl önceye gitmektedir. Benzer sembolleri çok çeşitli kültürlerde
ya da Masonluk gibi gizli teşkilâtlarda da rastlanmaktadır.
Ortadoğu’da yerleşen hemen her kültürde bu sembol yerel kültür ve dinle bütünleştirilip yüzyıllardır kullanılmıştır. Daha da eskiye gidersek, Finikelilerin tanrıçası Tanit’in
elinin de nazardan koruduğuna ve iyi şans getirdiğine
inanılıyordu.

8.
Yahudiliğin
ve
İslamiyet’in
Ortak
Sembolü:
Hamsa,
israilblogu.com/2012/09/07/
Yahudiligin-ve-islamiyetin-ortak-sembolu-hamsa/
9. Annemarie Shimmel, Sayıların Gizemi, (Çev. Mustafa
Küpüşoğlu) İstanbul, 2000,129.
10. Elif Ersoy, Ana Tanrıça Kültü, Düşün-ü-yorum
Dergisi, Sayı:74.

İslam kültüründe “Fatıma’nın Eli” diye bilinen figür,
Yahudi kültüründe de “Abla Meryem’in Eli” (Sister of Moshe
Rabenu) diye bilinir. Meryem (Miryam), Hz. Musa’nın
ablasıdır. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman araştırmacılar
Hamsa’yı birçok değişik şekilde tanımlarlar. 3 din için de
muska anlamı taşıdığı, nazardan koruduğu ve Paganlar için
de bereket sembolü olduğuna dair inanışlar vardır. Aynı zamanda Kabalistik bir sembol de olan Hamsa’ya, Yahudi sanatında birçok dalda rastlayabiliriz. İslam kültürüne göre ise
5 parmak İslam’ın 5 şartını ve 5 duyuyu temsil eder.
Şiilere göre 5 sayısı; Peygamber Sülalesindekis 5 “kutsal
kişiyi” vurgulamaktadır. Bunlar; Muhammed, Fatma, Ali,
Hasan ve Hüseyin’dir. Değişik formatlarda Hamsalar’a rast-
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Bir Süreç Olarak
İnsan
Mustafa Alagöz

İ

nsan pek çok nitelikle yüklü karmaşık bir varlıktır. Karmaşıklık onun zihnindeki tortulardan,
geçici duygusal dalgalanmalarından, inançlarından ve kişiliğindeki iniş çıkışlarından kaynaklanmaz.
Bunlar karmaşıklığın sebebi değil, varoluşundaki
farklı yaşamsal enerji kaynaklarının uyumsuzluğunun
ürünleridir.
İnsan son satırı yazılmamış ve yazılamaz olan kitap gibi bitimsiz
bir süreçtir. O, sürekli kendini aşma yolunda içten içe uyarılması ile
bulunduğu duruma tutunma isteği arasındaki karşıtlığın bitmeyen gerilimiyle yaşar. Onun bitimsiz bir süreç oluşunun temelini bu gerilim
oluşturur. Bu durum insanda varoluşsal bir huzursuzluğa yol açar.
Söz konusu bu huzursuzluktan kastımız biyolojik, içgüdüsel, doğal
yaşamsal süreçten kaynaklanabilecek olanlar değil, anlam arayışına
bağlı olarak ortaya çıkan tinsel kökenli bir kaygıdır.
Genel olarak tanımlar, tanımı yapılan olgunun temel özelliklerini
ortaya koyan ve sınırlarını çizen düşünsel belirlenimlerdir. Tanımlar
bu haliyle olguları süreç olarak değil, donmuş bir suret olarak ortaya koyarlar. Öte yandan her tanım olguların derinliğine dalıp varoluş
süreçlerini anlamak için bir zemin ve hareket noktası olarak da işlev
görürler.
Bu bağlamda insana dair pek çok tanım yapılagelmiştir. Tanımların
çokluğu insanın “pek çok nitelikle yüklü” olmasından kaynaklanır.
Farklı bilimsel disiplinler kendi durduğu yerden yöntemine bağlı olarak konuya açıklık getirmeye çalışırlar. Ancak bunların hiçbiri insan
kavramını bize eksiksiz veremez, çünkü insan bir nesneyi bilmesi incelemesi ve anlaması gibi kendini bilemez: Bilen ve bilinen aynı olduğu için her bilme girişimi bileni önceki durumundan yukarı çıkarır,
böylece bizzat bu yolla insan yeniden kendi kendisine konu haline
gelir. Bundan dolayı insan tam olarak kendini yakalayamaz. Onun
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bitimsiz bir süreç oluşunun temeli “tam olarak yakalanamaz” gerçeğinden kaynaklanır. Yunus Emre’nin “Bir ben
var benden içeri” , ya da Musa Peygamber’in “Ben olan
ben” (“aşer ehye aşer), M. Scheller’in “İnsan dünyaya sonsuz olarak açılmış olarak davranabilen bir X’dir” gibi söylemler bu gerçeğe işaret eder.
Dünyaya sonsuzca açılmış olarak davranmak onun bilgi kapasitesinin, yaratım yeteneğinin sonsuz olduğuna
işaret eder. Beyin insanın pratik ve düşünsel etkinliklerini
algılarken bunu yeni akson ve dendrit bağlantıları kurarak
gerçekleştiriyor. Fizyolojik olarak gerçekleşen bu sürecin
felsefi boyuttaki karşılığı “el-beyin”, “dil-düşünce”, “hayal
gücü-beyin” diyalektiği olarak kavramsallaştırılır. Ayrımın
her biri, kendine göre farklı işlevlerine bağlı olarak yapılır.
El-beyin bağıntısı doğrudan pratik etkinliklere, bedensel
gücün kullanımında; dil-düşünce bağıntısı düşünsel arayışlar, sorgulamalar, sorun çözme, teoriler üretme, ...vb. süreçlerde karşılığını bulur. Hayal gücü-beyin bağıntısı ise gelecek tasarımları planlama, hayaller kurma, ütopyalar üretme;
özlemler ve dilekler oluşturma biçimindeki tinsel çabalara
karşılık gelir.
İnsanın tüm etkinliklerinde bu diyalektik bağıntılar yaşanır, ancak hepsinde ortak olan bir başlangıç noktası vardır
ki, o da seçim yapmaktır. Seçim yapmak insanı tüm varlıklardan ayıran bir yetidir; çünkü seçim yapmak düşünmek
demektir, eyleme geçmek üzere bir yol belirlemektir.
Biyolojik evrim bilincin ortaya çıkmasıyla tamama ermiştir, çünkü Varlık tüm niteliklerinin bilinip kavranabileceği aşamaya insanla ulaşmış oldu. Evrimin tamama ermesi
derken anlatılmak istenen, canlıların gelecekte de aynı biçimde kalacakları, görünüşlerinin değişmeyeceği anlamında
değil; elbette bu değişimlerin sonu gelmez, ancak onlarda
içkin olan fiziksel, kimyasal, biyolojik yasaları değişmeden
kalır.
Bilincin ortaya çıkmasıyla insan seçim yapma, iradesini özgürce kullanma, sorumluluk alma yetkinliğine erişmiş
oldu. Bu aşamadan önce sorumluluk doğadaydı, bilincin ortaya çıkmasıyla artık insan kendi sorumluluğunu üstlenmek
sorunsalıyla yüz yüze geldi. İşte insanın varoluşsal, tinsel
huzursuzluğu da bu nokta kendini göstermiş oldu.
Öte yandan doğa kuvvetlerinin zorunlu, şaşmaz işleyişi
karşısında özgürleşmenin yolu da açılmış oldu. Huzursuzluk,
kaygı, korkunun getirdiği gerilimlerin, özgürleşme yetkinliğinin edimselleşmesiyle tersine çevrilebilmesi de mümkün
olabildi.
Bilinç, doğanın zorunluluklarını, yani doğa yasalarını
ortadan kaldıramaz, değiştiremez de; ancak onu keşfederek
ve ona boyun eğerek ona hükmedebilir, amacı ve istekleri
doğrultusunda kullanıp işletebilir. Boyun eğdiği ölçüde onu
kendi hizmetine koşar, ama o ölçüde de özgürleşir. Bu özgürlüğün edimselleşmesi, zorunluluk-özgürlük diyalektiğinin tinsel alanda gerçekleşmesidir.
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Özgürlük genellikle keyfilikle karıştırılır, oysa özgürlük
sorumlulukla, zorunlulukla sınırlanan ve biçimlenen keyfiliktir. Bütün yapıp etmelerimiz bir isteğin itkisiyle olur.
İtkiler içten ve dıştan ya da ikisinin birleşmesiyle olabilir,
ama istekleri gerçek kılmak, istekle onu doyuracak nesneyi
buluşturmak gerekir. İstekle onun nesnesini buluşturmanın
itkisi, sorumluluk üstlenmeyi ve özgür irade koymayı talep
eder.
Seçim yapmak, bir isteğin yerine getirilmesi ya da isteği
karşılayacak nesneye, dileğe, yaşam biçimine yönelmesidir.
İsteklerle onun nesnesinin buluşması insanın emeğini ve
eylemini gerektirir. İrade istekle eylemin birliği, bir isteğe
tutkuyla bağlanmaktan oluşur.
Seçim yapmak bir irade koymaktır, ama seçmemek de
bir seçimdir ve bu sadece insana özgü bir yetidir. İnsan
olumluyu olduğu gibi tersini de, kendi arzularına, içgüdüsel itkilerine, çıkarlarına aykırı seçimler de yapabilir; dahası bir başkasının iyiliği için, yaşama alan açma konusunda
kendini feda edercesine fedakârlıkta ve feragatte bulunabilir. Ona “eşrefi mahlûk” denmesinin nedeni bu olsa gerek.
“Arzularına sınır koyması ve özgür irade sahibi olması
insanın onurudur” (Descartes). Söylemlerimizde “beşer”
kavramı da geçer, ama özellikle tasavvufi bilgelik, Kuran
kaynaklı olarak “İnsan” kavramıyla “Beşer” kavramını aynı
içerikte kullanmaktan ısrarla kaçınır.
Bir seçimde bulunmak, bunu eylemlerinin ruhu haline
getirip bir amaca bağlanmak insanda sorumluluk bilincini
ve duygusunu yaratır. Sorumluluk üstlenip olgunluğa gelmek insanı toplum, hukuk ve varoluş karşısında muhatap
haline getirir. Başta kendi doğal yetilerini açığa çıkarmak
ve özgür iradesiyle eylemde bulunmak onun özgürlüğünü
edimselleştirmesi, kendi benliğini inşa etmesi, beşerlikten
insanlığa yükselmek anlamına gelir; yani keyfiliğin rastgele
olmasından ve savrukluğundan özgür iradenin bilinçli sorumluluğu ile yaşamanın doyumuna erişir.
İnsan akıl, irade, vicdan sahibi olmakla doğasına aşkın
tinsel bir yetkinliktir. Bu üçlü birlik kendiliğinden canlanmıyor, bireyin seçimli eylemlerini gerektiriyor. Akıl-iradevicdan kavramlarının toplumsal yaşamdaki olgusal karşılığı
kurumlar olarak ortaya çıkar. Modern toplumu ölçü olarak
alırsak; üniversiteler, bilim ve teknoloji kurumları toplumun
aklı; siyaset kurumları ve başka iktidar birimleri iradesi; yasama-adalet-hukuk ise vicdanıdır. Bunlar birbirinden ayrılmaz, bütünsel bir varlığın (insanın ve toplumun) varlığının
ve etkinliğinin uyumunu sağlayan olmazsa olmaz sacayaklarıdır. Zorunlu olanla keyfi olanın, bilimsel olanla iradi
olanın diyalektik bağıntısı bireysel ve toplumsal yaşamın
kendi içinde olan dirimsel süreçlerin yönünü ve etkinliğini
belirler.
Bilimin gelişimi, doğa yasalarının daha kapsamlı ve
derinlikli olarak keşfedilmesi insanı doğa karşısında daha
hükümran kıldı; dolayısıyla geleceğe yönelik projeler oluşturma, hayaller kurma ufkunu da genişletti. Giderek doğayı

Aylık Düşünüyorum Bülteni

hoyratça kullanma, onun efendisiymiş gibi davranma, topluma yönelik ise “mühendislik” heveslerinin, ütopik hırsların
dayatmayla gerçekleştirileceği varsayımlarının doğmasına
yol açtı.
Tarihsel olgular, bilimsel gerçekler, akli yargılar ve sosyal pratikler bu heveslerin boş olduğunu acı deneyimlerle
bize gösterdi; insan bilincinde devrimsel nitelikte dönüşümlere yol açan keşifler bunu kanıtladı.
Darwin’le, organize dinlerin insanın (Âdemin) yaratılmasına dair tasarımsal söylemlerinin tutarsızlığı en azından
bilimsel açıdan kanıtlanmış oldu. Aklına, bilincine, özgür
iradesine güvenen insanın kibri Freud’la yıkıldı. Çünkü
biz insanlar bütün yapıp etmelerimizde aklımızın kudreti,
bilincimizin somut düşünceleriyle davranıp yaşadığımızı
zannediyorduk; meğer bilinçaltı diye bir güç içimizde yaşıyormuş ve bunun gücü buzdağının görünmeyen yanı kadar
devasa büyüklükteymiş. Ekonomik ve toplumsal kararlarda,
organizasyonlarda, uygulamalarda keyfi olamayacağımızı,
bu alanların da yasalılık altında olduğunu Marx gösterdi.
Nihayet Nietzsche, yaşantımızı ve benliğimizi ne kadar dinsel, ideolojik ve değişik aidiyet duygularıyla, kavramın kaskatılığı ile yaptığımızı zannetsek de, içimizde “güç istemi”
olarak varoluşsal bir itki olduğunu ifade etti.
Bir şeyi anlamak onun oluş nedenlerini bilmekle olur. Bu
doğal bağıntı hiçbir keyfiliğe meydan vermeyecek şekilde
herkese karşı eşit mesafede durur; hangi niyet ve yöntemle ele alınırsa alınsın süreç aynı zorunluluk altında akar.
Bilimin nesnel olması ya da hakikatin herkese eşit mesafede
duruyor olması, her kim yöntemine uygun olarak deney yaparsa sonuç aynı olacak anlamına gelir.
Tinsel alanın ve insanın kendini bilme, kişilik oluşturma sürecinde yolculuk bu denli kesinlik içermez. Çünkü her
bireyin yeteneği, ilgi alanları, alışkanlıkları, beklentileri ve
arzuları farklıdır. Olguları anlama, yorumlama ve içselleştirme derecesi aynı olamaz. Bu durum insanı iradesini nereye yönlendireceğini belirler. Birey, kendi benlik düzeyi
ne olursa olsun, yeteneği ve amaçları ne kadar farklı olursa
olsun sonuçta seçim yapmak, iradesini kullanmak zorundadır. Ancak düşünsel kaynaklı, iradeye bağlı eylemlerin ve
ürünlerin ilkesiz, içsel varoluşsal yasalılık içermediği de
söylenemez.
İradenin özgür olarak edimselleşmesi insanın seçimlerinden vazgeçebilmesi, amaçlarını terk edip farklı amaçlara
bağlanabilmesiyle olur. Bu durum günlük söylemlerde ve
fikir tartışmalarında “sana göre-bana göre” gibi düşünsel sa-
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vurganlığın, keyfiliğin geçerli olduğuna dair varsayımların
ortaya çıkmasına zemin olur.
Tinsel alan; doğada hazır bulmadığımız, doğanın kendiliğinden var edemediği ilişkiler, olgular, yaşam biçimleri gibi
insan üretimlerinin tamamından oluşur. Düşünce bu âlemin
merkezinde bulunur, çünkü bütün etkinliklere eşlik eder;
etkinlik alanları ve ürünleri ister doğal nesneler üzerinde
dönüştürücü etkinlikler olsun ister öznel tasarımların, hayallerin dışavurumu yoluyla sanatsal yaratımlar olsun, durum
değişmez.
İnsanlar olarak birbirimize bağımlıyız –muhtacız–; toplu
şekilde ve toplumsal organizasyonlar içinde yaşamak zorundayız. Öyleyse insana ve topluma ilişkin çözümlemelerde,
ideolojik kurgulamalarda, politik-ekonomik yaşam modelleri üretmekte de keyfi, dayatmacı olunamaz.
İnsan fıtratına uymayan hiçbir tinsel olgu insanlığın özgürlüğüne, güvenliğine ve yaratımına hizmet edemez. Ne
kadar insancıl, iyi niyetli; hayallerimizde canlandırdığımız
sorunsuz, mutlu, barışçıl, sevgi ve dostluk bağlarıyla örülmüş, paylaşımcı bir cennet dünyanın özlemini dile getirse de
bu ütopyalar maddi-nesnel dünyanın sert duvarlarına çarpıp
dağılır; tarihin, bireyin, toplumsal yaşamın nesnel ilkelerine
uymadığı sürece...
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanın tüketim hırsını alevlendirip doğayı hoyratça kullanma pervasızlığını
tetikledi. Ancak doğaya saygısızlık misliyle geri dönüyor.
İnsandaki bu açgözlülük, hükmetme hırsı “kapitalizm” olarak toplumsal bir sisteme dönüştü. Ancak varoluşun bir yasası kendi yolunu açıyor: Bu pervasızlığın ürünü olan özgürlük, adalet, güvenlik, insanca yaşama taleplerinin dünya
çapında gerçek kılınmasının zorunlu olduğunu da ortaya
koyuyor: “Her sorun kendi çözüm koşullarının maddi güçlerini de beraberinde getiriyor” (Marx).
Özgürlüğün edimselleşmesi, hakkın tecellisi, adaletin
yaşamın tüm alanlarına egemen olası elbette kolay olmadığı
gibi çabucak da gerçekleşmiyor; insani-tinsel değerlerin yaşamı devindirmesinin önüne geçmek mümkün değil, çünkü
bu varoluşun doğası ve talebidir, onun için umutlar, hayaller,
ütopyalar da hep olacaktır.
“Kul ancak yaratıcısını inşa eder,
Onu yaratan ise inşa ettiğidir.”
(İ. Arabi)
Bir Anadolu bilgesinin, İ. Emre’nin özlü kelâmı:
“Hâkimiyetimiz mahkûmiyetimizdendir.”

Aylık Düşünüyorum Bülteni

Bizim Sahaf

Kent Devletinden
İmparatorluğa

Hazırlayan: Ayşe Doğu

Tanrı Devletinden KralDevlete

Mehmet Ali Ağaoğulları
Yayınevi: İmge, 2013
458 sayfa

Mehmet Ali Ağaoğulları
Yayınevi: İmge, 2008
364 sayfa

Demokrasi nedir? Demokratik yapılar ve mekanizmalar nelerdir?
Demokrasinin, tek kişinin ya da kitlelerin tiranlığına dönüşmesi nasıl engellenir?
Bireyin devlet karşısındaki yeri ne olmalıdır?
Siyasetin, ahlak ya da dinle bir ilişkisi var mıdır?
Güncelliğini sürdüren bu ve benzeri sorular,
ilk kez Eski Yunan kent devletlerinden Roma
İmparatorluğu’na uzanan süreç içinde ele alınıp uzun uzadıya tartışılmıştır. Öyleyse bugünü anlamak, zorunlu olarak Sokrates, Platon,
Aristoteles gibi düşünürleri bilmeyi gerektirmektedir. “Siyasal Düşünceler” dizisinin bu
birinci kitabı, işte bu gereği yerine getirmektedir.

Dinin devlet denetimi altına sokulması laik
bir uygulama mıdır? Protestanlık inanç özgürlüğünden yana bir hareket midir? Rönesans
“eski”nin yeniden doğuşu mudur? Yoksa geçmişten köklü bir kopuşu mu simgelemektedir? Machiavelli, zorbalığın övgüsünü yapmış
bir düşünür müdür, yoksa bir Rönesans cumhuriyetçisi mi? Özgürlükten yoksunluğun asıl
nedenlerinden biri, insanların gönüllü kulluğu
tercih etmeleri midir? Direnme hakkı, yalnızca demokratik rejimlere mi özgüdür? “Tanrı
Devletinden Kral-Devlete” bu ve benzeri soruların yanıtlarını tarihsel boyutlarıyla ele almaktadır.

Kral-Devletten Ulus-Devlete
M.A. Ağaoğulları, Reyda Ergün,
Filiz Ç. Zabcı, 2006
495 sayfa

Ulus-devletin düşünülebilir olması için, ondan önce var olanın, yani feodalitenin üstyapısal kurumu kral-devletin yadsınması gerekmektedir. Spinoza, Locke, Voltaire ile Montesquieu gibi düşünürler, işte bu işlevi yerine
getirirler. Bir yanda, başta mutlak monarşi ve
Kilise olmak üzere, kurulu düzenin kurumlarını ve değerlerini eleştiri bombardımanına tutarlar; öte yanda, bireysel özgürlük ve
özerklikten, doğal haklardan, yasaların üstünlüğünden, yurttaş eşitliğinden, halk kaynaklı
siyasal meşruluktan, parlamentarizmden ya
da siyasal temsilden söz ederek ulus-devletin
üzerinde yükseleceği düşünsel malzemeyi sunarlar. Rousseau’ya, ondan da Fransız Devrimi’ne uzanacak olan yolun taşları döşenmektedir artık...

Ulus-Devlet ya da Halkın
Egemenliği

İmparatorluktan Tanrı
Devletine

Mehmet Ali Ağaoğulları
Yayınevi: İmge, 2006
380 sayfa

Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent
Köker
Yayınevi: İmge, 2013
279 sayfa
Devlet iktidarı, meşruluğu Tanrı’dan mı,
yoksa toplumdan mı alır? Siyaset, insanların
iyiliğini amaçlayan katılıma açık bir faaliyet
midir, yoksa sadece iktidarı ele geçirmeyi mi
hedefler? Cumhuriyet-demokrasi ilişkisini
anlamak bakımından Eski Roma’nın önemi
nedir? Ortaçağ dünyasında Kilise ile Devlet
ilişkileri nasıldır?
Laikliğin kökleri hangi toplumsal ve düşünsel süreçlerde yatmaktadır? Altı ciltten oluşan
dizinin ikinci kitabı “İmparatorluktan Tanrı
Devletine”, bu ve benzeri soruların yanıtlarını
tarihsel boyutlarıyla ele almaktadır.

Kral-Devlet ya da Ölümlü
Tanrı
Cemal Bâli Akal, Mehmet Ali
Ağaoğulları, Levent Köker
Yayınevi: İmge, 2004
269 sayfa

Egemenliği içeren modern devlet, XVI. yüzyıl
sonlarından başlayarak XVII. yüzyıl boyunca
çeşitli kuramcıların katkılarıyla düşünülebilir
bir olgu haline gelir. Egemenliğin tek kişinin, kralın kişiliğinde somutlaştığı bu devlet,
Hobbes’un deyişiyle karşı konulamaz büyük
bir gücü temsil eden Leviathan gibidir; hatta
ölümsüz Tanrı’dan sonra, yeryüzünde kendisiyle kıyaslanabilecek bir gücün bulunmadığı
ölümlü bir Tanrı’dır.

Anadolu Aydınlanma Vakfı
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Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes’ta
belirginleşen modern devlet kavramına sağlam bir temel kazandırır: Devleti halktan türetmekle yetinmeyip halkla özdeşleştirir. Egemen olan halktır artık.
Halkın egemenliğiyle bezenmiş devlet, özünde demokrasiyi barındıran ve tam anlamıyla
“bir” olan devlettir; ya da halk kavramının yerine ulus kavramının kullanılmasıyla birlikte
“ulus-devlet” diye adlandırılan devlettir. Rousseau ile Sieyès’in kuramlaştırdıkları ulus-devlet, Fransız Devrimi ile tarih sahnesine çıkar.
Devrim’in belli bir döneminde Jakobenlerin
uyguladıkları “özgürlüğün despotizmi” ise,
ulus-devlete özgü merkezi iktidarın gidebileceği uç noktaların ilk örneğini oluşturur.

Aylık Düşünüyorum Bülteni

Doğu ve Batı
Derleyen: Suna Öztürk

1753 yılında Voltaire: “İnsan, filozof olarak şu yer
küre üzerinde olup bitenleri bilmek istiyorsa bakışını bütün sanatların beşiği, Batının her şeyini borçlu
olduğu Doğuya çevirmek zorundadır,” diye yazar.
Bugün düşün alanında kendisini hor gören Doğu,
üzerindeki ölü toprağını silkinip atmalı ve her iki
anlayışı bir etmek suretiyle insanlığa yeni bir boyut
kazandırmalıdır. Böylelikle Doğu uygarlığına hâkim
olan sezgi ile Batı uygarlığının akıl gücü bütünleşecek ve gezegenimizin ortak aklı tıpkı bir insan gibi
bu ikisinin üzerinde eylemeye ve hüküm sürmeye
başlayacaktır.
Batı uygarlığına en derin etki yaratmış şairlerden olan
Goethe, kendi uygarlığının ürünleriyle beslenmekle yetinmemiş ve yönünü Doğuya çevirmiştir. Şiirlerinde hem dünyevi hem de mistik aşkı konu alan Goethe’nin Doğuya ilgisi
Hammer’ın tercümeleri sayesinde başlar. Hammer–Purgstall,
İstanbul’da diplomat olarak görevli olduğu yıllarda İran’ın
ünlü şairi Hafız’ın divanını Türkçeye çevirmiştir. Daha sonra
Viyana’ya gittiğinde “Doğuyu Sevenler Cemiyeti”ni kurar.
Bu sevgi onu ölmeden mezar taşını yaptırarak üstüne adını
“üç dilin tercümanı Yusuf Hammer” olarak yazdıracak kadar
etkilemiştir.
Hafız’ın şiirlerini okuyan Goethe kendi şairliğinden şüphe edecek kadar büyülenir ve sonuçta bu etkiyle “Doğu Batı
Divanı”nı yazar. Hegel, Goethe’nin bu eseri için “şairane bir
panteizm, dini şiir, mistisizmin ruhu” tanımlamasını yapar.
Goethe “Faust” adlı eserinde yer alan “Mutlu Özleyiş”
şiirini,
“Hafız, bilgisizler değerli incinin kıymetini ne bilsinler?

zümler ve yorumlara muhtaç yeni muammalardır.” diyerek
onun sonunda varlığın birliği (vahdet-i vücut) fikrine sığındığını söyler.
Oysaki tercümelerinden çok etkilendiği Hammer,
Mevlana için “Doğunun en büyük mistik şairi, sufilerin kâhini, vecdin bülbülü” tanımlamasını kullanmaktadır.
“Dinle neyden nasıl hikâyet eder,
Ayrılıklardan şikâyet eder…”
Diyen Mevlana’nın, kamışlığından ayrıldığı için gözyaşı
döken ney mecazına karşılık, Goethe şeker kamışından yapılan kalemini konuşturur:
“Bir kamış boy atar çıkar
Dünyaları tatlandırmak için!
Benim de kamış kalemimden
Tatlı nağmeler dökülsün.”
Mevlana’yı en iyi yorumlayanlardan biri olan İkbal ise
kamışlıktan ayrıldığı için gözyaşı döktüğü söylenen neyin
aslında ağlamak yerine gülmesi gerektiğini gözler önüne
serer:
“Uyanık gözümüzün aslı nedir?
Görme zevkinin şekil alması.
Kamışlıktan uzaklaşınca ney mesut oldu;
Musiki, zindandan kurtuldu!”
Mesnevi’ye “Dinle!” diye başlar Mevlana. Anlamak için
önce bebeğinki gibi uzun bir dinleme süreci olduğundan
bahseder. Goethe ise “Düsturlar ve Refleksiyonlar” adlı kitabında “İnsan ancak anladığı şeyi duyar” diyerek duymak ve
anlamak arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.

İri incini kıymet bilenlerden başkasına verme!”
Diyen Hafız’dan esinlenerek yazmıştır:

Mevlana için mikro kozmostan makro kozmosa kadar
her şey sema halindedir. Arı bal yapmak için dans eder, kalp
sedefotu tohumu gibi aşkın ateşinde raks eder. Onun için
tüm yaratıklar daha üstün bir hakikatin etrafında pervanedir. Sema onların ebedi varoluş ve yok oluş maceralarının
manifestosudur.

“Yalnız bilgeye söyle, kimseye değil,
Zira nadan kalabalık alaya hazırdır.”
Mevlana ise bu duyguları şu dizelerle dile getirir:
“Pişkinin halinden anlar mı ham,

Goethe bu dansı “Mutlu Özleyiş” adlı şiirinde şöyle
anlatır:

Söz kısa kesmek gerektir vesselâm…”

“Dünyadaki raksların hepsi
Goethe’nin, Hafız’a duyduğu hayranlığı Mevlana için aynı
ölçüde bulamayız. Mevlana’nın eserlerinde kullandığı benzetmeleri karmaşık bulduğunu söyleyerek onu şöyle eleştirir:
“Celaleddin Rumi realitenin problemli zemininde sıkıntılı
hisseder kendini ve batıni ve zahiri muammaları zihni yoldan, zekâ yoluyla çözmeye çalışır; o yüzden eserleri yeni çöAşağıdaki metin, Senail Özkan’ın “Goethe ve Mevlana” ve “Aşk ve Akıl” adlı
eserleri ile Goethe’nin Doğu Batı Divanı adlı eserinden derlenmiştir.
Anadolu Aydınlanma Vakfı
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Sadece semavi raksın bir koludur.
Hayattaki raksların hepsi de,
Ruhun raksının bir dalıdır.”
Goethe’nin “Doğu Batı Divanı”nda yer alan “Tavus Kuşu

Aylık Düşünüyorum Bülteni

Tüyü” adlı şiiri, Şeyh Sadi’nin “Gülistan” adlı eserinden
esinlenmiştir: Goethe’nin hocası Herder, “Doğu Şairlerinden
Seçmeler” adlı eserinde bunu kaleme alır:
“Kur’an sayfaları arasında bir tavus teleği vardı,
Ey mağrur, dedim, bu makam senin için yüksek!
Cevap verdi; güzel suretin gittiği her yer,
Onun makamıdır; herkes ona lâyık görür bunu.”

“Hayat dolu olanı övmek isterim;
Aleve atılıp ölmeye hasret duyanı.”
Mevlana ise pervane mecazını kullanırken daha bütünsel
bir açıdan yaklaşır ve o, pervanelikle yetinmez:

“Dünya en ıssız ve en derin yerinde
Uyurken Tanrı’nın ebedi sinesinde

“Mestim, asma bağıyım, cendere ve üzümün şırasıyım

Emretti, hazırladı o ilk anı

Hem mumum, hem mumun etrafında uçan pervaneyim.”

Yüce bir yaratma arzusu ile
“Ol!” emrini verdi.”

Goethe, açılan tavus kuşu kanatlarında gördüğü gözü, yaratanın âlemleri kuşatan bakışına benzetir.

İslam tasavvufunda çok önemli bir yer tutan, “ölmeden
önce ölmek” anlayışını bildiği anlaşılan Goethe, ışığa susamış pervaneye seslenir:

“Neşe ve hayretler içinde gördüm ki

“Daha anlamamışsan bunu,

Bir tavus teleği Kur’an yaprakları arasında,

Şu hakikati: Öl ve ol!

Yeryüzünde oluşan pek değerli hazine

Bil ki ham bir misafirsin ancak,

Hoş geldin bu mukaddes yere!

Şu karanlık yeryüzünde…”

Nasıl donanmışsa gökyüzü yıldızlarla
Allah’ın azameti de idrak edilir minik varlıklarda bile.

Ölümü asıl vatanına dönmek olarak gören, öleceği günü
düğün gecem diye nitelendiren Mevlana için ölüm yok olmak değil, şeker kamışının şekere dönüşmesi gibidir:

O’nun âlemleri kuşatan bakışı
Şu tavus kanadında remiz edilmiştir,

“Hangi tohum yere ekildi de çıkmadı?

Ve hafif tüylerin süslediği,

Neden insan tohumu hakkında yanlış zanna düşersin?”

Şu kuşun kanadını taklide
Teşebbüs etmedi krallar bile.

Nietzsche, insanın iki hiçlik arasında kıvrılmış bir soru
işareti, bir muamma olduğunu söyler. İsmail Emre için ise
insan “iki yokluk arası güya bir varlık”tır. Mevlana da yokluk üzerinde durur ve der ki:

Tevazu ile sevin şöhretine!
Bu kutsal yere layıksın böylesine.”
Hallac-ı Mansur’un, “İdrakin Tasini” adlı eserinde kullandığı pervane mecazı Doğu ve Batıda birçok şair tarafından benimsenmiş ve kullanılmıştır:

“Nerede yokluk fazlaysa orası Tanrı tezgâhıdır, Tanrı işi
oradadır.”
Bu tezgâh ve dokuma mecazı Goethe ve Rückert’te de
karşımıza çıkar:

“Pervane sabahlara kadar
Mum ışığının etrafında uçar,

“İşte böylece zamanın gürültülü tezgâhında çalışır,

Sonra dönüp gelir hemcinslerine

Ulûhiyete canlı libaslar dokurum…”

Anlatır onlara mutluluğunu latif sözlerle

(Goethe)

Sonra özenerek ermek için kemale,
Nice cilveli güzelliklerle birleşir.”

“Bir halıyı andırır hayatım benim
Ve hiç durmadan dokur onu elim;

“Mum ışığı bilgisidir hakikatin.

Neresinde dokunursam dokunayım,

Sıcaklığı hakikatidir hakikatin,

İster alt kenarında ister üst,

O’na erişmekse Hakk’ın hakikati...”

Nihayet birçok küçücük iş,

Goethe, “Mutlu Özleyiş” şiirinde yalnız bilgeye söyle
derken Hafız’dan esinlenmişken bununla birlikte asıl konu
edindiği Hallac’ın pervanesidir. Kendisinden önce birçok
Doğu şairinin kullandığı bir mecaz olan Hallac-ı Mansur’un
ateşe atılan pervanesini övmekle başlar:
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Birleşir sessizce,
Külli bir eser doğar, büyüdükçe.”
(Rückert)
Goethe’nin “Vuslat” adlı şiirinde üç dinin yaratılış teması işlenir. İncil’de başlangıç kelâm (logos), Tevrat’ta ise ışık

Aylık Düşünüyorum Bülteni

Meister Eckhart der ki: “Tanrı bir sözdür; konuşulmayan
bir söz… Kim söyleyebilir ki bu sözü?
Mevlana da susmanın önemini şu sözlerle belirtir:
“Sen susar, konuşmazsan, senin sözün O’nun sözü olur.”

Yaratılış, ışık ve rengin ortaya çıkışıdır. Goethe’ye göre
renkler karanlığın arka planında oluşur. Şimdiye kadar hiç
kimse ışığı görmemiştir, görünen sadece renklerdir. “Renkler
Teorisi” adlı kitabının girişinde de göz ile ışığı ilişkilendirir:
“Olmasaydı gözlerimiz ışıktan
Göremezdik hiçbir vakit güneşi,
Bizi hayran bırakmazdı her ilâhi olan şey
Olmasaydı içimizde Rabbin kendi kuvveti… “
“Doğu Batı Divanı”nda “Hz. Muhammed’in Nağmesi”
adlı şiirinde onu kayalıklardan fışkıran bir neşe pınarı olarak
tanımlar ve şiiri şöyle sonlandırır:
“Ve böylece bütün kardeşlerini,
Evlatlarını, hazinelerini,

Goethe’nin “Vuslat” adlı şiirinde Tanrı’nın ebedi sinesinde bir ide, bir fikir olarak uyuyan evren, “Ben gizli bir hazine
idim, bilinmekliğimi istedim” kutsi hadisiyle örtüşür. İbn-i
Arabi de âlem yaratılmadan önce Allah’ın bilgisinde idi derken onunla aynı anlayıştadır.
Tevrat’ta ise Tekvin (Yaratılış) bölümünde “Ve Allah
dedi, ışık olsun ve ışık oldu,” der. Goethe bunu şöyle anlatır:

Neşe saçan kalbiyle
Götürür bekleyen yaradana…”
Sufilere göre Tanrı, evreni hem bilinmek, hem de sevilmek için yaratmıştır. Ve yaratılışın gayesi olan vuslat, aynı
isimli şiirde şu sözlerle anlatılır:

“Işık doğdu evvela; böylece dağıldı

“Ve şimdi ise sevebilirdi yeniden,

Karanlıklar ürkerek ondan.”

Evvelce ayrı düşen birbirinden.”

TÜMATA

Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu

Yaşar Güvenç ile Söyleşi
Röportaj: Sultan Güvenç

TÜMATA, 1976 yılında, Türk musikisinin doğuşunu, gelişmesini, tedavi değerini, repertuar ve enstrüman zenginliğini araştırmak ve tanıtmak amacı ile
Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç tarafından kurulmuştur. 1991-1995 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi
Etnomüzikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne
bağlı olarak faaliyet gösterdikten sonra, Marmara
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde,
Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Birimi olarak faaliyetine devam etmiştir.

Tümata; Türk musikisinin tarih ve coğrafya bakımından
devamlılık ve bütünlük gösterdiği inancı ile Türk’ün bulunduğu her yerin musikisini detayı ile incelemek ve yaşatmak
çabasındadır. Üç yüzden fazla otantik Türk musikisi âleti bu gaye ile toplanmış ve bir müze oluşturulmuştur. CD,
DVD, video, nota, arşiv çalışmaları ile musiki değerlerimiz
toplanmakta ve sayıları otuzu bulan grup üyeleri tarafından
etnomüzikoloji konserleri ile meraklılara ve ilim-sanat topluluklarına sunulmaktadır. Yurt içinde ve dışındaki seminer,
sempozyum ve festival faaliyetleri de Tümata’nın önemli bir
çalışma alanıdır. Geçtiğimiz yıllarda Avusturya’daki okul ile
birlikte, üç sempozyum, iki festival ve çeşitli ülkelerde pek
çok seminer düzenlenmiştir. Bu sempozyum ve festivallerde,
Türk musikisine etnomüzikoloji ve tıp açısından bakılmış ve
EEG, EKG, galvanometre gibi parametrelerle değerlendirilen laboratuvar bulguları gündeme getirilmiş, Türk musikisinin tedavi değeri; psikiyatri, pedagoji, fizik tedavi ve rehabi-
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litasyon konularında, bu sempozyumlarda kabul görmüştür.
Tümata’nın idealleri ve çabaları yurt içinde ve dışında
radyo, TV programları, çeşitli basın organları tarafından
duyurulmaktadır.
SG: Yaşar Hocam, sohbetimize doğduğunuz yerden ve
ailenizden başlayalım mı?
Oruç Güvenç ile birlikte Kütahya Tavşanlı’da doğduk.
Bizim ailenin kökeni, Tataristan Kazan’dan geliyor. Orta
Asya’da akrabalarımızdan pentatonik müziğe aşinayız, dayılarımız akordeon çalarlardı. Küçük yaşlarında Oruç, rüyasında gördüğü kemanla müzik yolculuğuna başladı, okul
yıllarında müzik hocalarından ders alırken ben de eş zamanlı
mandolin ve bağlama öğreniyordum. Oruç, Tavşanlı’da Türk
Musikisi Derneği’nde Türk müziği çalışmalarına katıldı.
İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi, ben
de eş zamanlı Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği’ni
bitirdim. Oruç kemandan sonra ud, tambur, ney ve en son
rebabı bir dost sohbetinde gördü ve gönlünden vurulduğunu
söyledi. Kendi imkânlarıyla ve benimle babamın yardımıyla
kendi elleriyle rebabını üretti, çalmaya başladı. Üniversite
dönemlerinde bir müzik atölyesi açtı ve orada tambur, rebab, ney, ud eğitimleri verdi; o arada’’ Dönüşüm Folk İkilisi”
adında bir gruba katıldı. 4-5 yıl çalışmaları sürdü, Hafif Türk
müziği yapmaya başladılar, ödüller kazandılar. Oruç’un o
dönemde beste ve güfte çalışmaları da başladı. Fakültenin
son zamanlarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana
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Bilim Dalı başkanı Ayhan Sungur, Oruç hocaya doktora teklif etti, o da kabul etti ve Klinik Psikoloji - Müzikle Tedavi
doktorası yaparak Müzik Terapi Doktoru oldu. “Dönüşüm”
müzik grubuyla o dönemde devlet organizasyonuyla Orta
Asya gezisine çıktılar. Bu seyahatte oraların müziğini ve
kültürünü keşfetti, oradan pek çok müzik aleti ve plak getirdi. Sonra Cerrahpaşa bünyesinde 7-8 kişilik bir grupla Türk
müziği tarihçesi üzerine çalıştılar ve Tümata’nın ilk merkezi
1976’da kurulmuş oldu. Oruç hoca yurtdışındaki bazı okullarda dersler veriyordu. Üniversite imzasıyla resmi olarak
Avusturya’da 4 yıllık müzik terapi okulu kurulmuştu, kursları 6 ülkede devam ediyordu, akademik düzeyde eğitimlerdi,
2-3 enstrüman öğrenilir, Orta Asya ve Türk müziği öğretilir,
kurs bitiminde şifahanelere geziler yapılır ve konserler verilirdi. Üniversiteden tasdikli sertifikalar alan öğrenciler de
çeşitli yerlerde yetkin olarak Türk müziği ile tedavi uzmanları oldular. Cerrahpaşa’nın ardından Marmara Üniversitesi
Türkiyat Araştırmalarında görev aldı ve hemen yurtdışına
görevlendirildi, okullarda ders vermeye devam etti. Ben de
1994’te emekli olana kadar Tümata’nın çalışmalarına destek
olmuştum, emekli olduktan sonra da tamamen içinde yer aldım. O süreçte Tümata’yı Sultanahmet’e taşıdık, bugün hala
aynı yerde hizmet vermeye devam etmekteyiz.
Merkezde bir taraftan enstrümanlar üretilirken bir taraftan da müzik sohbetleri, müzik terapileri devam etti.
Canlı performanslarımızı kasetlere kaydedip satışa sunduk,
1994’te Otağ Müzik’i kurduk. Avrupa’da ve İstanbul’da tasavvuf, Asya, klasik Türk müziği ve müzik terapi üzerine
kayıtlarımızı da satışa sunduk. 2000’de Amerika’dan bir teklif üzerine 2 tane cd kaydı yapıldı tasavvufla ilgili ve müzik
terapi cd’leri yayınlandı. Türkiye’de bu çalışmalar özellikle
yakın çevre içerisinde kaldı, devlet desteği alamadığımız
için bugüne dek kendi imkânları ve kazançları ile Tümata ve
Otağ’ın varlığı sürdü.
SG: Müzik terapisinin tarihçesi hakkında neler
söylersiniz?
Türk müziği 14.000 yıl öncesine dayanır. Bundan bin
yıl evvel bazı âlimler Türk müziği terapisiyle ilgilenmişlerdir, İbn-i Sina metodu olarak. Alternatif tıp çalışma metodu uygulanmaktadır. O zamanlar hangi makamın hangi

hastalığa iyi geldiği, hangi burçlarla
ilgili olduğu, soğuk-sıcak tabiatlara
etkisi gibi özellikler tespit edilmiş ve
buna uygun tedaviler uygulanmıştır.
İlk kez 900 sene önce şifahane Şam’da
(Damascus’ta) Sultan Nurettin Zengi
tarafından Nurettin hastanesi kurulmuş,
müzikle tedavi uygulanmıştır. Bugüne
dek ülkemizde Sivas, Manisa, Divriği,
Kayseri, Bursa, Mardin şifahaneleri,
en son Edirne’de, İstanbul’da Fatih ve
Süleymaniye külliyelerinde şifahaneler
olduğu söylenir. Mutlaka müzikle tedaviler yapılmıştır denir, ama maalesef
Osmanlı’nın son dönemlerine kadar
sürmüş ve sonrasında kapatılmıştır.
SG: Türk müziği makamlarının organlara ve mizaca
etkileri için neler söylenebilir, kozmik ritim ile musiki
arasında nasıl bir ilgi söz konusu?
Hastalıklara ve ihtiyaca göre analiz yapıyoruz, ikinci aşamada burçları değerlendiriyoruz. Yaptığımız analizden sonra makamlara göre müzik terapi uygulamasına geçiyoruz.
Mesela özel etkileri olan makamlar vardır; Oruç hocanın
önerisi, Acemaşiran makamıdır. Kemiklere etkisi vardır, yağ
dengeliyor, doğumu kolaylaştırır, ters gelen bebekleri düzeltir, konsantrasyonu ve yaratıcılığı artırır.
SG: Şehir yaşamındaki insanlara hangi makamı
önerirsiniz?
Buselik makamından kimsenin haberi yoktur; yüksek
tansiyonu düşürür, küçük tansiyonu düzenler. Her birinin
hangi saatlerde tesirlerinin güçlü olduğuna dair bilgileri hazırladığımız cd üzerinde belirttik. Mesela Seyyah makamı,
kalbe, nabza, beyne, ciğerlere iyi gelir ve mistik duyguları
açığa çıkarır. Saba makamı bilhassa seher vaktinde üç kuvvet maneviyat duygularına iyi gelir. Hicaz makamı bütün
hücrelerden toksinlerin atılmasını sağlar. Biz Hicaz makamını terapi öncesinde, bedeni toksinlerden arındırmak için
öneririz.
SG: Şaşırtıcı bilgiler. Çocuklar için bir makam öneriniz
var mıdır?
Çocuklara yönelik pentatonik müzik türü var. Özellikle
9-10 yaşına gelene kadar çocuklara dinletilmesini öneririm.
Kendine güven ve kararlılık veriyor, beyin hücrelerinin gelişmesini sağlıyor, Acemaşiran’la beraber dinletilmesi de
gelişmeyi sağlıyor, diğer hastalıklarda da kendine güveni
olmayanlara tavsiye ediyoruz.
SG: Makamları dinlerken ne gibi koşullar etkilidir?
Rahat, ılık ve loş bir ortamda, sorumluluklardan bir süreliğine uzak kalarak, mümkünse kulaklıkla değil, hoparlörden
dinlenmesi çok önemli. Kendini bir akarsu gibi hissetmele-

SG: Allah’tan kendisine rahmet dileriz. Burada
birçok ödül görmekteyiz. Bu ödüller hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Pek çok ödüller aldık. 1985’te Arjantin’de “İnsanlığa
Hizmet” büyük ödülünü aldık. Boston’dan buna benzer
bir başka ödül aldık. Türk dünyasına hizmet ödülü verildi.
Ayrıca Türk dünyasına hizmetle ilgili “Kızıl Elma” ödülü aldık, bizimle beraber Aziz Sancar’a da aynı kategoride ödül
verildi.
SG: Tümata Sufi turlarınızla ilgili bilgi paylaşır mısınız,
2018 için planlarınız nedir?
Tümata kuruluşundan beri Sufi turlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 2018 10 Aralık’ta Tümata merkezinde toplanmak üzere 12 günlük programımız var.
Detayları incelemek isteyenler için: www.tumata.com
rini salık veririz. Ana akarsuya doğru yolda olduğunu hissetmelerini istiyoruz, çünkü önce serbest bölüm var, sonra kalp
ritmi var, ardından kalple senkronize olma durumu var. Bir
de arka fondaki su sesi, düşüncelerin başka yere kaymasını
önler, makam cd’lerimizde değişik enstrümanlar var; ney, rebab, kopuz gibi tam bir bütünlük içinde duyulur, meditasyon
ve terapi etkisi sağlar.

Orta Asya Müslüman Şamanların ata ruhuna ve
Müslüman pirlerin ruhuna teveccüh ediliyor; nasıl Mevlâna,
Hace Bektaş Veli gibi pirlerin maneviyatından rehber alınıyorsa öyle. Orta Asya müzikleri kullanırız ve oturularak
yapılır.

SG: Makam müzikleri bağışıklık sistemimizi
kuvvetlendiriyor diyebilir miyiz?

Yarım sesle tam ses birleşir, tam ve bir buçuk ses aralıklı
melodiler meydana gelir. Orta Asya’nın karakteri 5 sesliden
oluşur, ama sonradan Batı akımıyla değişikliğe uğramıştır.
Kazan’da ve Orta Asya’nın bazı yerlerinde pentatonik müzik
akımı devam etmektedir.

Hasta bir organ ahenk yoksunluğu içindedir. Sağlıklı
organizma ona destek verebilir. Musiki de bunu yapıyor.
Birbirleriyle uyumlu sesler var, dolayısıyla merhamet ağır
basıyor. Uyum ve merhametin olduğu yerde sevgi olur.
Çünkü öfke, kin, kıskançlık gibi sevginin karşıtı olan duygular negatif ve iticidir. Musiki ise çekici ve hoş görülüdür.
Doğru bilgi; şüpheye dayanmayan, tecrübeye bağlı ve delilleri olan bilgidir. Şüphe olmadığı için kendi içinde ve taşıyanın şuurunda uyumludur o bilgi. Ve bilgi sezgiyi oluşturur.
Ahenk ve uyuma dayalı bilgi, sezgi getirir. Musiki bunları bir
arada tutar. Ahenk yoksa musiki olmaz.
SG: Bireysel seanslarda nasıl bir yol izliyorsunuz?
Bireysel müzik terapisi öncesi doğum tarihi bilgisini öğreniriz. Kişinin ihtiyacını ve varsa hastalığını öğrendikten
sonra önce hareket terapisi, Baksı dansı ile bedeni rahatlatır,
daha sonra rahat bir şekilde uzanmasını isteriz, gerekli makamda müzik terapisini yaparız.
SG: Sadece CD ile tedavi olmak isteyen kişiler ne kadar
süre ve sıklıkta dinlemeli?
Günde en az bir ya da iki kez baştan sona dinlenmesi fevkalade iyi gelir. Ortalama cd süremiz 45 dk. sürüyor.

SG: Bu arada pentatonik müzik nedir?

SG: Sema etkinlik süreçlerinizden bahseder misiniz?
Oruç hocanın yaptığı seminerlerde Orta Asya çalışmalarının yanında tasavvuf çalışmaları da önem arz eder; özellikle zikirler ve semalar yapılır, müzik çalınırdı. İsviçre’de bir
gün, Hz. Mevlana’nın kendi başına hiç durmadan 40 gün 40
geceye dek sema etmesinden ilham alarak biz de denemeye
karar verdik. İlk sema etkinliğimizi 1998’de İsviçre Zürih’te
20-25 kişi ile 3 gün 3 gece ile başladık. Semazenler ve müzisyenlerin nöbetleşme sistemiyle tamamladık. Dünyanın çeşitli ülkelerinde İspanya, Avusturya, Almanya ve İsviçre’de 50
kez 3 gün 3 gece sema törenleri yapıldı. Sonraki süreçlerde
Türkiye’de 5-7-9-16-66 ve en son 114 gün sema etkinliklerimizi gerçekleştirdik. 2017’deki 114 gün 114 gece sema
etkinliğini Kuran’daki sure sayısından ilham alarak yaptık.
Her gün bir sure Türkçe meali ile okundu ve 114 gün sonunda Kuran hatim edildi. Oruç hoca eşliğinde Mesnevi okunur
ve üzerine sohbetler verilirdi, beraberinde çeşitli müzik terapi uygulamaları, Baksı dansı, arketipal danslar, makam müzikleri ve terapi uygulamaları yapılırdı. 2017’deki etkinlikte
5 Temmuz 2017’de Oruç Güvenç hocamız vefat etti. Sema
etkinliklerimizi ve Tümata yıldönümlerimizi Oruç hocamızı
yâd ederek sürdürmeye devam edeceğiz.

SG: Baksı dansının özellikleri nedir?
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SG: Otağ Müzik Merkezi’nde çeşitli enstrümanlar
görüyorum, bir nevi etnik bir enstrüman müzesi
görünümünde. Biraz bahsedebilir misiniz?
Biz bu enstrümanları aynı zamanda satıyoruz ve talep
geldikçe temin ediyoruz. Hem enstrüman hem de CD satışları ile Tümata varlığını sürdürüyor. Orta Asya’dan Türk
müziği enstrümanları var; Özbekistan, Kazakistan, Uygur,
Doğu Türkistan, Türkmenistan, İran, Anadolu’nun çeşitli
yerlerinden, Moğolistan’dan da çok eski enstrümanlar var;
cenk, santuri, rebab, tar, benim çaldığım Şiraz tarı, Kıl kopuz
(Dede Korkut’un çaldığı saz), Azeri âşık sazı, dombra. Talep
edenler atölyemizi ziyaret edebilir, sitemizden talepte bulunabilir veyahut telefonda bilgi alabilirler.
SG: Farklı CD ve kitaplar da görüyorum, bilgi verir
misiniz?

SG: Tümata’dan bireysel seans talep edenler hangi yolu
izlemeli?
Bireysel müzik ve dans terapileri seanslarımız için
randevu alınması gerekmektedir, detaylar konusunda
bilgilendiririz.
SG: Konserler, seminer ve eğitimler için taleplere açık
mısınız?
Tümata olarak çeşitli hastanelerde, şirketlerde, okullarda
müzik terapi ve şifa seminerleri, konserler vermeye devam
ediyoruz. Talep eden herkese açığız, davet edildiğimizde değerlendiririz. Hastanelerde, okullarda çeşitli şirketler, fabrikalarda bizim müziklerin çalınması verimi ve konsantrasyonu artırır ve rahatlamayı sağlar. Biz bu farkındalığı yaratmak
istiyor ve artık anlaşılmasını arzu ediyoruz.
SG: Bu söyleşiyi okuduktan sonra size ulaşmak isteyecek
gençlerimize bir mesajınız olacak mı?
Türk kültürüne dönülmesi için dejenere müziklerden sıyrılıp hakiki öze dönülmesinde fayda var. Gelsinler, yerimiz
belli. Onların ruh ve beden dünyasını güzelleştirmek, bizim
mevcudiyet sebebimiz. Gelsinler, kapımız ve gönlümüz onlara her zaman açık.
SG: Sohbetiniz için çok teşekkürler Yaşar hocam,
Tümata’dan ufak bir dinleti ve müzik terapisi örneğini
Anadolu Aydınlanma Vakfı’nda bizlerle de paylaşmanızı
çok isterim.
Olur, seve seve geliriz.

Otağ Müzik Merkezi’nin kendi üretimleri olan: Müzikle tedavi için farklı
makamlarda 20 tür CD, hareket tedavisi CD’leri mevcut. Tasavvuf zikirli-zikirsiz CD’lerimiz var. Oruç Güvenç’in
eşi Azize Güvenç’in Almanca tasavvuf
kitapları. Baksı dansı üzerine CD’ler.
Oruç Güvenç’in beste ve güftelerinin olduğu, özel olarak hazırladığımız kitaplar var; Türkçe, Almanca ve
İngilizce. Kişiye özel bilgilere göre
aromaterapi bakım yağları satışlarımız
devam ediyor. Sandal yağı özlü krem;
içindeki sandal ağacı yağı rahatlık ve
huzur verir. Sarkmaları önler, cildi
nemlendirir, gençleştirir, kırışıklıkları giderir. Ciltteki çürük ve yanıkların
tedavisinde, terlemelere karşı etkilidir.
Afrodizyak etkisi vardır. İçinde sandal
ağacı yağı ve karite/shea yağı vardır.
Menekşe yağı özlü, papatya yağı özlü,
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yasemin yağı özlü ve E vitaminli özel karışım cilt kremleri.İnternet sitemiz üzerinden online satışlarımız mevcuttur.
Buradaki satışların tümü Tümata’yı desteklemek amaçlıdır.
Tüm Türkiye’den destek beklemekteyiz.
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Aynadaki
Peçe
Reyhan Gürtuna

Günümüzde de modern Ortadoğu kadını için aynı nedenler
özellikle de son ikisi hâlâ geçerli.”
Kitabın dikkatleri en önemli bilgisi, Ortadoğu dünyasında örtünme geleneğinin İslam dininin koyduğu bir kural ile
yerleşmediği. Yazar, bu geleneğin ortaya çıkışını farklı bir
bakış açısı ile değerlendiriyor. “Seklüzyon” kavramı, kapitalizmin ilk dönemlerinde kentli olma kültürünün etkisiyle,
özellikle kadın ve çocukların hayatlarını ve ruhlarını istismar etmesine karşılık bir tepki olarak başladı. Sonuç olarak
kadın kendini korumak için seklüzyona sığındı.
Yazar, tarihi geçmişten bu yana örtünen kadınları yargılamaktan çok algılamaya çalışır. Örtülü yaşam biçiminde
kadınların hayatını arkeolojik ve tarihi süzgeçten geçirerek
anlatırken, seklüzyondaki kadınların üç temel kural çerçevesinde hareket ettiklerini tespit eder. Yazara göre bu kuralların sıralaması şöyledir:
1- Erkekleri birbirine karşı kullanmak
2- Diğer kadınlarla birlik olup destek almak
3- Kocalarla mümkün olduğunca az ilişki kurmak
(Chamberlin, A. 2009)

Örtünme bir baskı aracı mıdır yoksa bir çeşit savunma mıdır? Bu soruya cevap ararken kitabı çok
farklı açılardan ele alarak araştırmasını tamamlamış
olan Ann Chamberlin, bugüne kadar alışageldiğimiz
cevapların dışına çıkarak okuyucuyu şaşırtıyor.
“Safiye Sultan” üçlemesiyle Türkiye’de en çok satanlar
listesinde uzunca bir zaman yer alan Ann Chamberlin, “Aynadaki Peçe” adlı bu araştırma kitabı ile tekrar dikkatleri
üzerine çekiyor. Eser 240 sayfa olup yirmi alt başlık altında
ele alınmıştır. Antropolojik, arkeolojik, tarihi ve sosyolojik
araştırmalar çerçevesinde hazırlanan bu kitabın sonunda
verilen kaynak listesinden de kolayca anlaşılabileceği gibi,
çoğu arkeologlar ve eskiçağ tarihçileri tarafından yazılan
birçok kitap ve makaleden yararlanılarak yazılmış bir eser.
Kaynakçanın kırk sayfayı teşkil etmesi araştırma kitabı olması sebebiyle dikkat çekicidir. Ortadoğu’da örtünmenin
kısa tarihi sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve felsefi açıdan ele alınarak yazılmıştır. Bu eser sade bir dille yazılmış
olmakla birlikte, konuların işlenişi ve düzeni açısından çok
başarılı değil. Kadının örtünme hikâyesi, bir araştırma çerçevesinde aktarılırken, zaman zaman konunun dışına çıkılarak okuyucunun dikkatinin dağılmasına sebep oluyor.
Yazar 1975’ten bu yana, eser için ciddi bir çalışma içinde
olduğunu söyler. Bu eserin oluşmasında yazarın hayattaki
duruşunun rolü de etkili görünüyor. Zira söyleşilerinde sık
sık üzerinde durduğu ve vurgu yaptığı konular ‘Doğu ve
Batı kadınını karşılaştırması’ üzerinedir. Yazar “Safiye Sultan” adlı üçlemesinin söyleşisinde şöyle der:
“Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Ortadoğu kadını, Amerikalı kadından çok daha ‘özgürleşmiş’ görünüyor
bana. Haremde ve Doğu tipi aile müessesinde kadın, kendine güvenini ve saygısını kazanmış. Her ne kadar Doğu
kadınının güçsüz olduğunu düşünen Batı uygarlığı içinde
eğitim görmüş olsam da, bunun doğru olmadığını hissettim
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ve göstermeye karar verdim. Osmanlı İmparatorluğu’nu
seçmemin nedeni ise, bu ortamın ve haremin, kadını köleleştirdiğinin düşünülmesiydi.”
Aynadaki Peçe örtünme üzerine bugüne kadar yazılmış
kitaplardan çok farklı ve çok da karşılaşmadığımız, geniş
açıyla düşünen bir araştırma kitabı. İlk bakışta kitabın isminden ve kapak resminden algılananın ötesinde bir içerikle
karşılaşmak, şaşırtıyor. Bu kitap, aslında birçok bilimin temelinin Sümerler tarafından atıldığını, o dönemdeki çivi yazılı tabletlerin çevirilerinde bu kanıtları görmenin mümkün
olduğunu tüm detaylarıyla anlatıyor. M.Ö. 4. Binyılda (M.Ö.
4000-3000 yılları arası) Sümerler yazıyı keşfetti. Sümerler,
yazının keşfi ile Güney Mezopotamya’yı, din, edebiyat ve
bilimin beşiği haline getirmiş oldular. Günümüzde, özellikle
Ortadoğulu kadınların büyük bir çoğunluğunun kullandığı
başörtüsünün de, kitaptaki verilere bakıldığında aynı yazıda
olduğu gibi, ilk olarak Ortadoğu coğrafyasında kullanıldığı
görülüyor. Örtünmenin daha öncesine gidildiğinde, elimizde var olan arkeolojik materyallerin nispetinde yorum yapmak mümkün olabiliyor.

Örtünme” ve Seklüzyon (inziva):
Ann Chamberlin, Ortadoğu’da kadının örtünme ve seklüzyonun tarih öncesinden günümüze kadar geçirdiği evreleri, tarihin ve kanıt niteliğindeki bazı materyallerin ışığı
altında nesnellik çerçevesinde inceliyor ve okurlarına sunuyor. Mezopotamya’da, kentleşme neticesinde kadının sömürüye açık hale geldiğini ve kadın kendisini korumak adına
“örtünme ve seklüzyon” kültürünü oluşturduğunu söyleyen
yazar bu konu hakkında şöyle yazıyor:
“Şehir pek çok neden yaratmıştır seklüzyonun var olması
için. Gürültü, pislik, kalabalık, güven uyandırmayan yabancılar, özel hayatın kayboluşu bunlardan sadece birkaçıydı.
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Ann Chamberlin, bir çeşit araştırma olan “Aynadaki
Peçe” adlı kitabında, klişeleri yerle bir ediyor. Ortadoğu’da
örtünmenin kısa tarihine derin bir araştırma yapan yazar, kadının örtünmesine dinler ötesi bir bakış açısı getiriyor. Yazar modern Batı’nın sorgulanamaz, tartışılmaz laik-akılcılık
idealini rehber etmeyip, onun yerine daha esnek ve nesnel
bir alan sunuyor. Bu alanda okuyucu farklı olmanın dayatılan anlamları dışında da özgürlük, namus, tercih vs. gibi
ifadelerinin olduğunu görebiliyor. Örtünmenin, tarihin belli
dönemlerinde, istismara karşı korunma amaçlı bir başkaldırı olduğuna işaret ediyor. Örtünün, bazı dönemlerde tersine
el değiştirdiğini görmek mümkün. Mesela eserde Mezopotamya’da yaşayan zengin ve özgür kadınların örtündüğünü,
köle ve fahişelerin ise örtünmelerinin yasak olduğunu da
öğreniyoruz. Hatta kurallara uymayanlara ağır ceza veriliyor. Yazar her türlü örtünmeyi tarihsel süzgeçten geçirerek
gözler önüne seriyor.
Eserinde “Peçe tahammül edilemez bir giyim unsuru
mudur?” diye soran Chamberlin, bunu kullanan kadınlar
için böyle bir tarifin söz konusu olmadığını ve “harem” adı
altında bir esaret gibi gösterilenin aksine, o ortamın kadınların iktidarlarını ilan ettikleri bir alan olduğunu söyler. Çünkü orada kadınların sınıf farkları olmaksızın birbirleriyle
ilişki kurup iletişim sağlayabildiklerini söyler ve o dönemde
yaşayan Batılı ve Doğulu kadınlar arasında yaşanmış çarpıcı
bir örnekle devam eder:
“18. yy.’da diplomat kocasıyla birlikte Türkiye’ye gelen
Lady Montagu hamama gider ve korsesini çıkarır, hayatlarında böyle bir şey görmemiş olan kadınlar ona, ‘size onca
özgürlük verildiğini söyleyenlerin sizi içine soktukları bu
daracık çuval da neyin nesi…’ derler. Bugün kendimizi erkek toplumuna beğendirmek için giydiğimiz yüksek topuklu
ayakkabılar, rahatsız kıyafetler de biraz böyle değil mi?”
(Chamberlin, A. 2009)
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Her tür giyinme tarzının, kişinin kendi hayatındaki duruşu ve özel alanı olduğuna işaret ediyor. Kapitalist düzenin
kurguladığı moda kavramının günümüzde manipüle edilerek özgürlükle eşdeğer tutulduğunu ve bunun çelişkilerini
anlatıyor.
Yazar, kültürün bizi insanlaştıran şeyin ta kendisi olduğunu ve bize dünyanın çok farklı yerlerinde, yaşama gücü
verdiğini, ancak günümüzde kültürün, silah haline geldiğinin altını çiziyor.
Kadının sadece Doğu toplumlarında değil, Batı toplumlarında da aynı ezilmişliği yaşadığını vurguluyor. Batı ve
Doğu kültürü arasındaki en önemli farkın ‘onur’ kavramı
olduğunu vurgulayan yazar, Batı kültüründe onur sözcüğünün temelinin Vikinglerden geldiğini ve bunun “şefine
hizmet eden onur sahibi olur” anlamıyla eşdeğer olduğunu söylüyor. Yaptığı araştırmalarda, Doğu kültüründe iddia
edildiğinin aksine hem kadın hem de erkek onuru diye iki
kavramın olduğunu ve kadınların onurunun, kendi onurları olduğunu düşünen Doğulu erkeğin bu sebepten onu koruması altına aldığını söylüyor. Chamberlin daha da ileri
giderek “Batıda para kimdeyse onur da ondadır” diyerek
kapitalist düzende “para” ve “insan” ilişkisinin geldiği noktaya dikkatleri çekiyor. Ve ısrarla Batıdaki kadınların daha
fazla sömürüldüğünü iddia ediyor. Yazar kadının örtünme
tarihini sorgularken, günümüzde Batı toplumları ile kıyas
ederek eleştirilerde bulunuyor. Batılı kadına “uygar” sıfatı
yakıştıran Batı dünyasının, Ortadoğu’daki kadınlara oranla
daha çok istismara uğradığını söylüyor. İddia ettiği bu görüşlerine, Batıdaki kentlerin yaşam alanlarının her yerinde
görülen yarı çıplak kadın fotoğraflarını ve bunun yanı sıra
çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan birçok kadının olmasını örnek gösteriyor.
Ann Chamberlin kitabını kısaca şöyle özetliyor: “Okuyucular binlerce yıllık bir geleneği olan örtünmeyi kötüleyen, üstüne çarpı çizen pek çok kitap bulabilir, benim niyetim bu değil” diyerek sözlerini şöyle tamamlar:
“Amerika’da sosyal anlamda tepelere tırmanabilmiş kadınların büyük bir kısmı ataerkil değerlerin en tutucu taraftarlarıdırlar. Oysa erkek dünyasında eşit haklara sahip
olmak asla, ‘tamamen farklı bir gerçeklik, tamamen farklı
bir dil ve güç ve otoriteye karşı tamamen farklı bir duruşun’
(Adler, 1986) yerini tutamaz. Böyle bir kurtuluş kadınların
kendilerini toplumdan ve erkeklerden ayırıp diğer kadınlarla izole bir hayat yaşamalarıyla olabilir. Bence işte bu
tam da Ortadoğu’da kadınların tercih ettiği yaşam biçimidir. Bugün Amerikalı kadınlar ve onların çocukları çoklukla sistem tarafından istismara uğruyor, oysa Ortadoğu’da
kadınlar buna binlerce yıl önce örtünüp, çerçevelerini onur
surlarıyla kuşatıp ‘hayır’ dediler, ‘bugüne kadar istismar
ettiniz, ama bundan sonra asla…’”(Chamberlin, A. 2009)
“Aynadaki Peçe – Ortadoğu’da Örtünmenin Kısa Tarihi”
adlı eser, insanlık tarihi boyunca, farklı zaman ve zeminlerde, birbirine zıt anlamlar yüklenen ‘örtünme’ kavramını
tarihi seyri içinde anlatan bir araştırma kitabıdır.
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Ya
Nedir
Allah?

İdrakte yol açmış geceden gündüze Allah.
Güldürmesen öz (1) gönlünü, gülmez yüze Allah.
Dünyaya şafaklar gibi Tanrım sepelenmiş (2),
Kalbin gözü yanmazsa, görünmez göze Allah.
Allah! Biliriz cism değil, ya nedir Allah?
En yüksek olan hakta, hakikattedir Allah.
Dondunsa tekâmül ve güzellikler önünde,
Derket, bu taaccübde (3), bu hayrettedir Allah.
İnsan da büyük! Gizlidir insandaki kudret,
Herkes onu fehmetmese (4), acizdir o, elbet.
İnsanın ezel borcudur insanlığa hürmet,
İnsanlığa hürmette, liyakattedir Allah.
Gerçek de şu ki: Gizlidir her zerrede vahdet.
Bir zerre iken külle (5) kavuşmak ulu niyet.
Gördüklerimiz zahiridir,(6) batna (7) nüfuz et.
Batındaki, cevherdeki fıtrettedir (8) Allah.
Fıtret de yatar sözde, sözün öz yükü fikrim,
Seçmiş, seçecek daima tüyden tüyü fikrim.
Ben bir ağacım, yaprağı sözler, kökü fikrim,
Sözlerde değil, sözdeki hikmettedir Allah.
Cahil iner alçaklığa, öz kalbine inmez,
Vicdandan eğer dönse de, hayrından o dönmez.
Zulmette, cehalette, adavette görünmez,
İlgarda (9), sadakatte, muhabbettedir Allah.
(1) kendi (2) serpilmiş (3) şaşkınlıkta (4) anlamazsa
(5) bütünlük, kâinat (6) açıkdadır, görünüştedir (7) içe
(8) tabiatta, kendine haslıktadır (9) ahiddedir, sözdedir.

Bahtiyar Vahapzade
Azerbaycan, 1925 - 2009

Düşünüyorum Dergisi

Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabilmesi adına ricalarımız olacak;
1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile çelişmemelidir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk,
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluşturmak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine
katkıda bulunmaktır."
2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uygun bulunabilmesi için her bir yazının kendine 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 gerekmektedir. Referans verilmeyen göndermeler
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konunun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı
olmalıdır.
4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın sorumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar
belirli bir partinin siyasi propagandasını içermemeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır.
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içerikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir.
5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım olmaması adına yazıların “Microsoft Word” programında 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 bültenimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başkasına ait olduğunun tespit edilememiş olması
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumluluğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulunan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın
kendisinden talep edilecektir.
8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Gecikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.
Anadolu Aydınlanma Vakfı
@AAVakfi
@anadoluaydinlanma
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Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazının yazarına veya yazarlarına aittir. Ayrıca yayımlanacak çeviri yazılarda
çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır, aksi halde oluşacak
telif hakkına dair hukuki sorumluluk yazara aittir. Düşünüyorum Dergisinde yayımlanması kabul edilen yazıların tüm yayın hakları dergiye devredilmiş sayılır.
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