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IKINCI BASKlYA 
•• •• 

ONSOZ 

(}2jaganizm kitabımızın ilk baskısı bir yıla yakın bir zamanda tü
�.., kendi. Bu ilgiyi paganizmi tanımak ve kadim bilgeliği hayatına 

sokmak isteyenler kadar bu konuyu merak edenlerin de olu§turdu
ğunu dü§ünmek gerek. 

Günümüzde küresel kapitalizmin geldiği noktada, insanın Do
ğa'ya ve kendi doğasına dönınesi dü§üncesinin artık çok daha sık 
dile getirilmesi gerekliliğinin de paganizme olan ilgiyi arttırdığı da 
bir ba§ka gerçek. 

Genelde on dokuzuncu yüzyıl pozitivizmi ve Hıristiyanlıktan 
gelen süreç paganizmi " ilkel" gösterse de, insanlığa yön veren Sok
rates ,  Platon, Aristotles, Lao Tzu, Buda gibi yüzlerce büyük ismin 
aslında pagan geleneğinden gelmesi hiç de bo§una değildir. 

Paganizm kitabı yayınlandıktan sonra gerek sosyal medyadaki 
yazı§malarda gerek radyo ve televizyon programlarında paganizmi 
"kadim bilgi" ve "kutsallık" ekseninde anlatmaya çalı§tım; her türlü 
medyadan birçok soru geldi. Bu bağlamda ikinci baskının kaçınıl
maz olarak geni§letilmesi gerekti. 

Öte yandan Kadim Cadılık Öğretisi, Wicca kitabımıza olduğu 
gibi ,  çok basit ve giri§ olarak yazıldığı ele§tirisi geldi. Hatta kitabın 
"copy paste" yöntemi ile yazıldığını da söyleyen oldu; oysa her iki 
kitap da bu konularda Türkiye'de çıkan ilk özgün kitaplar olarak 
çok uzun bir çalı§ma süreci gerektirmİ§ti ve konunun sağlam bir 
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tabana oturması için çok daha farklı bir §ekilde kaleme alınması ka
çınılmazdı. Üste lik ülkemizde hiçbir zaman anla§ılmayan bu ko
nuya giri§ olarak olabildiğince basit ve yalın anlatıma sahip olma 
çok detaya girmeme zorunluluğu vardı .  Ancak gelen sorular bu 
yeni baskıda biraz daha yorum ve ayrıntı ekleme gereksinimi de 
getirdi. Kitabın bir giri§ kitabı olduğunu unutmadan, ayrıntılı ko
nuların serinin takip eden cilderine bırakarak çok önemli gördü
ğümü yerleri ekledik. 

Kitabın içinde günümüze, özell ikle de kadın-erkek il i§ki lerine 
yapılan göndermeleri de aslında kadim bilginin her zaman ya§adı
ğını ve ihtiyacımız olduğunu göstermektedir; aynı §ekilde Kuan
tum Fiziğinin bile kadim bilgi ile çeli§meyeceğini göstermi§ olduk. 
Bu konularda çok cesaretlendirici yorumlar alınak da çok mutlu 
etti. 

İlk baskıda var olan ve gözden kaçan yazım hatalarını da bu bas
kıda olabildiğince düzeltmeye çalı§tık. 

Gitgidc sanalla§an bir dünyada kitap yazmak, yayınlamak bazen 
akıntıya kürek çekmek gibi oluyor. 

Gündelik ya§am sanal, ili§kiler sanal hatta insanın kendi ile olan 
ilcti§imi sanal ve ne yazık ki bugün ya§adığımız sistem içinde ve 
biz bunu kanıksamı§ durumdayız. 

S istemin ekonomik ve sosyal manipülasyonlarla insanları köle
le§tirdiği bu yeni düzen insanları mutsuz etmekte ve aslında tanı 
da bu mutsuzluktan beslenmekte. 

Küresel kapitalizmin bizi içine hapsettiği bu sanallıktan dı§arı 
çıkmanın tek yolunun Doğa'yı ve insan doğasını tanımak ve yeni
den ya§amak olduğu bilinci ile "Kadim Bilgi"ye olan inancımızı 
hiç kaybetmedik 

Paganizm ya da kadim bi lgiye olan ilginin devamı ku§kusuz kü
resel kapitalizmin getirdiği "gönüllü kölelik" düzeninin ve Doğa'yı 
tahrip eden modernizmin kaqısında insan onurunun önemini or
taya koyacağına ku§kumuz yoktur. 

Bu kitabın ikinci baskısının da yeni dü§ünceleri getirmesi ve bu 
konuda yeni eseriere yol açınası en büyük dileğimizdir. 

Accra, Imbolc 2014 



•• •• 

ONSOZ 

()2Jaganizm, ülkemizde en yanlış anlaşılan kavramlardan biri ola
�..., rak belli bir popülariteye sahiptir. Hem yanlış aniaşılıp hem 

de popüler olma çelişkisi, büyük ölçüde paganizm hakkındaki eksik 
bilgilerden kaynaklannuktadır. 

Öte yandan, paganizmden "çoktanrıcılık" ya da "putatapar
lık/putperestlik" diye söz edilmesi de paganizmin birçok kişi tara
fından yanlış anlaşılınasına neden olmaktadır. 

Bugün pagan ya da paganizm dediğimizde bazı ları bunu din
sizlik olarak algılarken, bazı ları günün moda, fantastik oyun ve 
filn1lcri ile karşılaştırıyor ya da geçici bir heves olarak bakıyor. 

Ülkemizde, heın kendilerine "pagan" adı veren toplulukların 
olması hem de kendi lerini "pagan" olarak adlandırmadan pagan 
pratikleri yapan ve özünde pagan olan toplulukların olınası, bu ko
nunun tam olarak anlaşılınasını zorunlu kılmaktadır. 

Ülkemizde paganizme olan ilginin artmasının ise birçok nedeni 
vardır. Bunlardan en önemlisi Internet ve bilgisayar oyunlarıdır. 
Bilgisayar oyunundaki pagan kişiliklerin yarattığı etki -hatta bun
lara son dönemde popüler olan sinema filmlerini de ekieyebiliriz
ve İnternet üzerinde kolayca pagan gruplara ulaşılabilmesi, paga
nizme olan ilgiyi arttırmıştır. 

Bunun dışında, Anadolu'dan mayalanan kültürümüzdeki pagan 
motiflerin çokluğu insanımızı zaten paganizme yakın kılarken, bu 
miras , günümüz kapitalizmi tarafından yok edilemeden, modern 
hayattan bıkan insanımız da bu mirası yavaş yavaş anlamaya ve pa-
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ganizme kaymaya ba§ladı. 
İleride göreceğimiz gibi ,  küresel kapitalizm insanı Doğa' dan ve 

doğasından uzakla§tırmayı en önemli yol kabul ettiğinden, eskiye 
ait bütün kültür mirasını yok etmeye çalı§makta ve kendi ko§ulla
rına göre farklılıkların olmadığı bir dünya yaratmaya çalı§maktadır; 
bunun için din, milliyetçilik gibi ter türlü kurum kullanılmaktadır. 
Bu bağlamda, paganizmi iyi bilmek bu oyunu da anlamaya yar
dımcı olacaktır. 

Bütün olanlara rağmen, gerçek paganizmi anlayan paganların 
da ülkemizde görülmeye ba§laması önemli bir geli§medir. 

Öte yandan komplo teorileri ve ezoterizme olan ilgi de paga
nizme olan merakı artırmı§tır. Ezoterizmin kökeninde pagan bil
geliği ya da çok sık kul landığımız adı ile "kadim bilgi" olmasına 
kar§ın, ezoterizm zaman içinde, bir yandan özünü korurken bir 
yandan da bazı çıkar gruplarının elinde, "gizli örgüt" yapısı içinde 
farklı yönlere kaymı§, kadim bilgiye aykırı uygulamalara da kay
naklık etmi§tir. 

Aynı §ekilde, ritüel ve merasim/tören ayrımı tam olarak ortaya 
konamadığı ve devlet gelenekleri ya da bazı törenler birçok ki§i ta
rafından "paganizm" olarak adiandınidığı için yine yanlı§ anlama
lara da sebep olmaktadır. 

Bu kitapta paganizm ile ilgil i  temel bilgiler yer alacaktır. Bu ki
tabın paganizm ile ilgili bilgi edinmek isteyen bir okur tarafından 
kolay anla§ılması ve gerekli  bilginin verilmesi öngörüldüğü gibi, 
bir eğitmen tarafından da çalı§tırılacak gruplar için faydalı olması 
arzu edilmi§tir. Bölüm sonlarındaki geni§ kaynakça da yardımcı 
olacaktır. 

Okuyucunun da dikkat edeceği gibi ,  kitabın içinde pagan dü
§Üncesi ile i lgili bölümlerin yanında, bu inançlada ilgili olarak, ki
§iscl geli§ime yönelik bölümler de vardır. Örneğin tanrı v� tanrıça 
arketipleri incelenirken, bu arketiplerin aslında bizde var olduğunu 
göstermek için tamamen güncel konulara da girilmi§tir. 

Günün1üz insanı küresel kapitalizmin yarattığı sanal dünyadan 
ötürü Doğa' dan ve doğasından olabi ldiğince uzakla§mı§tır. Bu 
uzakla§ma insanı insan olmaktan çıkartmı§, sadece sisteme hizmet 



• Önsöz 

eden bir canlı organizma haline getirmiştir. Bu şekilde ruhsal sağ
lıksızlık toplumun her kesiminde artmış ve yine sistemin üstyapı
sında buna çare bulmak isteyen ve terapinin ve mutsuzluğunun 
müptdası olmuş nesiller yetişmeye başlamıştır. Öte yandan gelişen 
teknoloj inin de yardımıyla çocuklara yoğunlaşan sistem onları Do
ğa' dan kopartarak kendi sanal dünyasına "oyun" adı altında çek
mekte, tüketirnde en üst sıraya yükseltmektcdir. 

Bu şekilde insanlar eski toplumlarda olduğu gibi birer "birey" 
olamamakta ve sisteme daha da çok h izmet etmektedirler. 

Pagan düşünce ilk zamanlardan beri kişinin sağlıklı bir "birey" 
olarak toplum içinde var olmasını öngördüğünden ve sembolik an
latımların birçoğu bu amaca hizmet ettiğinden, pagan inançlarını 
bu amaçtan soyutlamak olanaksızdır. Pagan, kişisel gelişimini 
ihmal etmemelidir. 

West'e (2004) göre , "Bu kişisel gelişim, aynı zarnanda kişisel 
beceri ve nitelikleriınizi artırınayı, kişisel yanlış düşüncelcriınizle 
sorunlarımızı gidermeyi ve elimizden geldiğince en iyi benliğimizi 
ortaya çıkartma yı içerir." 

Pagan yolu bu amaç için en uygun yoldur. İnanç sistemini iç
selleştiren bir paganın bu yolu bırakınarnası gerekmektedir. Bu ne
denle okuyucunun inanç sistemi içinde kendine yönelik olarak 
düşünmesi de bu güncel konulara ait bölümler sayesinde olanaklı 
olacaktır .  Yine bölüm sonlarındaki Kaynakça, okuyucunun daha 
ileri seviyede çalışması için faydalı olacaktır. 

Bu yolda yürümek isteyenlere faydalı olması umuduyla . . .  
İstanbul, Mabon 2012 
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gaganizm sözcüğü Latince "paganus" sözcüğünden gel
mektedir. Bu sözcüğün anlar�-ıı köye ait, köylü demektir. 
Ancak zaman içinde, Roma Imparatorluğu'nun Hıristi

yanlığı kabulü ile Hıristiyanlık şehirlerde daha çabuk yayılmış ve 
eski din köylerde yaşamaya devam etmiştir. İşte eski dini devam 
ettiren köylüler bu sözcük ile tanımlanmış ve paganus "eski dini 
sürdüren" anlamında kullanılmıştır. 

Paganus sözcüğünün de kökenine bakarsak, Hint Avrupa kökü 
olarak pag- kökünü görürüz ki bu da "yerine bağlı" anlamına gel
mektedir. Etimoloj i  de paganın toprağına bağlılığını göstermekte
dir. 

Zamanla pagan sözcüğü, Hıristiyanlık dışı çok tanrılı dinleri ta
nımlamak için de kul lanılmıştır. Özellikle eski inançları anlatırken, 
-Kelt, Germen vs- pagan sözcüğü kullanılmıştır. Bu bağlamda 
tarih içinde bu terim, Hıristiyanlar tarafında daha çok aşağılamak 
amacı ile de kullanılmıştır. 

Pagan sözcüğü ortaçağ boyunca dinsizleri ve Müslümanları 
ifade etmek için kul lanılmış olsa da, Rönesans'tan sonra, Antik dü
şünceyi ifade etmek için kullanılmıştır. Daha sonra da tektanncı 
dinler öncesi dinleri ifade etmek için kullanılan pagan sözcüğünün 
içeriğinin günümüzde de tam anlaşıldığını söylemek zordur. 

Genelde tektanncı dinler öncesine ait inançlada i lgil i  genel 
tanım benimsenmesine rağmen, günümüzde pagan/paganizm için 
birçok değişik tanım vardır. 

Pagan Federation International'in Türkiye İnternet sitesindeki 
ıs 
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tanım ise şöyledir: 
"Paganizm kökenieri dünyanın kadiın doğa dinlerine uzanan 

spritüel bir yaşam tarzıdır. Temelde kökleri Avrupa'nın eski din
lcrindedir. [Burada kısıt Yakındoğu 'yu da içine alan kültür daire
si nedir, ancak elbette ki asi en tüm bir coğrafyayı kapsar. çn] Ancak 
takipçilerİnİn bir kısmı diğer ülkelerin yerel inançlarına da büyük 
öneın ve değer verirler. Her şeydeki kutsallığa dair bir inanç dün
yanın her yerinde bulunabilir. Paganlar bunu mirasları ve kökenieri 
olarak görüp, bu11ların modern yaşama uyumlu olacak şekilde 
adapte edilıniş forinlarıyla, öncüllerinin inanç ve değerlerini ko
rurlar. Doğanın kvtsallığını kutlar ve her şeyde var olan ilahiliğe
evrenin içinden akan ve hem görülebilen hem de görülemeyen 
bilinemez tine- saygı duyarız." 

Ancak ileride de göreceğimiz gibi bu tanım kabul edilebilir bir 
tanım değildir. Öncelikle Paganizm anakronik bir bakış açısıyla an
latılmaya çalışıldığı gibi ,  "spritüel " yani "ruhsal" bir yaşam tarzı 
değil tamamıyla pratiğe ve Doğa'ya dönük bir yaşam tarzıdır. Pagan 
kutsallığı ve pratiği "ruhsallık" kalıpları ile açıklanamaz. Paganiznı 
içinde kadim bilgeliğin bütün kültürlerde ifade ettiği ruhsallığı ta
şıdığı kadar, maddi yaşama dönük bütün pratikleri de kapsar. 

Öte yandan paganizm "modern yaşama uyumlu olma" kaygısı 
gütmez. İleride de ayrıntıları ile göreceğimiz gibi "modern yaşam" 
küresel kapitalizmin dayattığı bazı tüketim kalıplarından oluşmak
tadır ve bu bağlamda Dünya'yı tüketen bir tarzdır. Bir paganın bu
nunla uyumlanması kesinlikle beklenemez. Pagan Dünya'nın 
tükenmesine karşı koyan kişi de olmak zorundadır. 

Shanddaramon (2006) paganizmi tanımlarken, paganizmin üç 
temel direği olduğtJOU söyler ve bunları şöyle tanımlar: 

Her şey kutsaldır ve bizde, etrafimızda tanrısallık her yerde bu
lunur. 

Yaşamımızı ve ruhsal yolumuzu seçmekte özgürüzdür ve 
bunun sonucunda yaptığımız seçimlerden sorumlu oluruz. 

Evrenin doğal döngülerini kutsar ve kııtlarız 

Bu tanım eksik olmakla birlikte, paganizmin temellerini de or-
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taya koyınaktadır. 
Çok popüler bir paganizm kitabında (Higginbotham, 2002) 

yazdığı gibi paganizmi hem bir din hem de bir ruhsallık biçimi ola
rak kabul etmek de doğru değildir. Birçok kere belirteceğimiz gibi, 
paganizm "religio" anlamında bir din değildir. Bu düşünce ortaya 
çıkmadan önce var olmuş bir Doğa-insan iletişimine dayanan bir 
pratik olarak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ruhsallık ile de alakah 
olmamıştır. Bu tür düşünceler, günümüzde ortaya çıkan anakronik 
tanımlamalardır. 

Burada ifade edilmesi gereken önemli bir husus da paganizmin 
kendi içinde "dogma"ları olmadığı , birçok kavramın sembolik ol
duğu ve defalarca ifade edeceğimiz gibi pagan izmin bir "din" ol
madığıdır. 

O halde paganizm, önceleri Hıristiyanlık öncesi dinleri tanım
lamakta kullanılmakta iken, günümüzde, çok geniş anlamda, bil
diğimiz tektanncı dinlerin dı§ında kalan, ancak evrensel kutsal bir 
gücü kabul eden, doğa tabanlı eski inançları anlannak için kulla
nılmaktadır. Günümüzde yaşayan paganizm ise sözü geçen eski te
mellerini koruyan, Dünya'nın tükenmesine kar§ı bir duru§ 
gösterebilen ve kutsallığı yeniden tesis ettneyi amaçlamı§ bir yaşam 
biçimidir. Öyleyse paganizm bir bakıma yeniden Doğa ile barı§
mak, onunla bir bütün olmak ve uyumlanmak için yapabileceğimiz 
ki§isel ve toplumsal eylemleri de kapsamaktadır. 

Burada "Doğa tabanlı" sözcüğünü biraz daha açmak gerekmek
tedir. 

Paganizmin Doğa tabanlı olması iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Öncelikle ilk insanların var olması için yaşaınları tamamen Do

ğa'ya bağlı idi ve Doğa'nın her türlü olaydan bağımsız değildi. Bu 
nedenle ilk insanların Doğa'daki her unsura bir "kutsal"lık atfet
tikleri ve bunlar ile uyum içinde yaşamaya çalıştıklarını bilmckte
yiz .  Ancak insanlar "teknoloj ik" buluşlarla Doğa ile daha da 
uyumlu yaşayacakları yerde dilimizde yanlış olarak yerleşen bir dü
şünce kalıbı ile "Doğa'yı yenmek" için çalışmışlar ve kendi lerini 
Doğa' dan ayırarak, Doğa'yı ve geniş anlamı ile Dünya'yı tüketen 
bir yaşam biçimi geliştirmişlerdir. Oysa paganizm her zaman Doğa 
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ilc "sava§mayı" değil uyumlanmayı öngörmü§tür. 
O zaman paganizmin Doğa ile uyumlanmasının temelinde Do

ğa'nın, daha geni§ bir deyi§le, etrafımızda gördüğümüz her §eyin 
"kutsal" olduğuna ve bu kutsallıkta "tanrısallığın" tezahürü oldu
ğuna inanç vardır; bu aynı zamanda bu ku tsallığı ta§ ı yan insanın 
evrensel kutsallıkla uyumla§ması demektir. 

Pagan, Doğa ile uyumlanarak ula§tığı bu kutsallığı ya da Ev
ren'in Yaratıcı Gücü'nü çe§itli sembollerle ifade eder. İleride de 
göreceğimiz gibi, Tanrılar ve Tanrıçalar bu gücün farklı yönlerinin 
sembolleridir. 

Doğa ile uyumla§manın bir ba§ka görüntüsü de Doğa'nın za
mansal döngülerine uyum sağlamaktır. Bilindiği gibi Dünya'mızın 
yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasında 23°27' açı olması 
mevsimlerin var olmasına neden olmaktadır. Bu da gece-gündüz 
döngüsünden sonra Dünya'nın en önemli döngüsünü olu§tur
maktadır. Kuzey Yarımküre' de, Avrupa ve Akdeniz havzasında ya
§ayan paganlar da bu döngüden etkilenmektedir. 

Biz konu itibarı ile bu coğrafyayı ele alacağımızdan, bu coğraf
yada ya§amı§ paganları ilgilendiren mevsim döngüleri ve buna bağlı 
tarımsal döngüler konumuz olacaktır. Bu döngülerin en önemli 
günleri olan Yaz Gün Dönümü 21 Haziran, Kı§ Gün Dönümü 21  
Aralık ve  Ekinakslar olan 23  Eylül ve 2 1  Mart da  önemli günler 
arasında yer alacaktır. 

Paganizm, Doğa ile olan bu bağlantısını ilk insan topluluklarıyla 
beraber kurmu§tur. MÖ 100.000 civarında ölüsünü gömebilen 
Neanderthal insanı Doğa ile insan arasındaki i li§kiyi ke§fetmi§ti . 
Bu bağlamda paganizmin tarihi tam olarak insanlık tarihi kadar es
kidir. 

Uygarlık dediğimiz, kültür kalıplarını ve bilgileri depolamayan 
erken dönem insan toplulukları, tarihinin ilk devirlerinde Doğa ile 
olan il i§kileri çok daha özgür olarak keşfetmi§ ve günümüze kadar 
gelecek olan paganizmin temellerini atmıştı. İlk insanın Doğa'yı 
kutsalla§tırması da bugünkü paganizmin içinde özgün hali ile var
dır. 

Konu eski uygarlıklar olunca paganizm hakkında en çok sorulan 
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sorulardan biri de gerçekten, bu kitapta da anlatıldığı gibi, paganiz
min ideal ve kutsallığa en yakın bir dönemi olup olmadığı sorusu
dur. 

Bu soruya yanıt vermek çok kolay değildir. Paganizm tarihin 
erken dönemlerinde, özellikle ataerkll istilalarla dejenere olmaya 
başlamış, pagan inançları "devlet dini" olmuş ve yönetici Tanrı'nın 
yeryüzündeki izdüşümü olarak Tanrılar adına kan dökmüştür. 
Oysa paganizmin özel ınülkiyetin bile ortaya çıkmadığı zamanlarda 
gerçekten yaşandığı dönemler olmuştur. Özellikle anaerkil top
lumlarda bu görülmektedir. O dönem yazılı tarih olmadığından 
ancak elimizdeki çok az bulun tu incelenerek ve eski adetlerden ge
riye gidilmesi suretiyle yeniden inşa edilerek bu dönem aniaşılmaya 
çalışılmıştır. Bu arada dikkate alınması gereken bir husus da bu dö
nemin binlerce yıl sürdüğüdür; müzede bir vitrinden diğer bir vit
rine gittiğimizde benzer kültür eserlerini görüyor olsak da bunların 
arasında binlerce yıl olabileceğini göz önünde tutmak gerekmek
tedir. Bu tür bir kültüre en güzel örnek erken neolitik dönemler 
ve öncesi olabilir. Anadolu'da da bu kültürlere ait izler bulunmakta 
ve çok az kültür eseri elimizde olsa da bu dönemin ipuçları ele ge
çirilmektedir. 

Yukarıda da gördüğümüz gibi paganizm bilinen dinlerden farklı 
olarak kutsallığı Doğa' daki her varlığa dağıtmış, tanrısali ı ğı soyutta 
değil somutta sembolize etmiştir. 

Günümüzde paganizm hakkında en çok yapılan tartışınalardan 
biri de günümüz paganizminin gerçekten geçmiş pagan inançları
nın bir devaını mı olduğu yoksa günün moda deyimi ilc bir tür 
"New Age" düşünce akımı mı olduğudur. 

Paganizm kuşkusuz binyıllar boyu çeşitli zamanlarda ve coğ
rafyalarda farklı şekilde ortaya çıkmış ve çok farklı toplumlar tara
fından benimsenmiştir. 

Bu şekilde bakıldığında ortada "bir pagan dini" kavramı hiçbir 
zaman olmamıştır; ancak bu kitapta da göreceğimiz gibi, insanın 
Doğa ve Evren ile ilişkilerini düzenleyen ve kutsal inancına dayalı 
genel bir inançlar bütünü, yaşam tarzı her zaman olmuştur. 

Pagan düşüncesinin zamana ya da toplurnlara göre değişiklik 

19 



20 Paganizm - Kadim Bilgeliğe Giriş 

göstermesi sadece bazı uygulamalar ve semboller bağlamında ol
muştur; kökene indiğimizde, pagan düşüncesinin aslında hep aynı 
esaslar etrafında evrimleştiği görülmektedir. Tarih boyunca bu dü
şünce farklı şekillerde "dejenere" edilmiş olsa da bu köken her 
zaman aynı kalmıştır. 

Bu bağlamda günümüz paganizminin de aslında geçmişte or
taya çıkan pagan düşünce akımlarından çok farklı olduğunu dü
şünmemek gerekmektedir. 

Pagan düşüncesinin, yüzyıllar boyu aynı kalan esasları etrafında, 
günümüzde, günümüz koşullarına uygun bir şekilde yeniden yo
ruınlanması ve günümüz düşünce biçimlerine, yaşam biçimine ve 
sembollerine uygun olarak uygulanması anlaşılacağı gibi paganiz
min özüne aykırı değildir, binyıllar boyunca zaten pagan düşüncesi 
zaten bu şekilde varlığını sürdürmüştür. 

Öte yandan, çok doğru bir ayırım olmamakla birlikte, birçok 
araştırmacı pagan düşüncesinin evrimini üç bölümde incelemek
tedir. 

Paleo-Paganizm: Eski toplumların inançları . Tek tanrılı dinler 
öncesi, paleolitik toplumlardan Roma'ya kadar yaşayan, diğer top
lumlarda daha da süren çok tanrılı ve Doğa temelli inançlar. Çok 
tanrılı dinlerin gelmesi ile ya da Medeniyetin( ! )  yayılması ile yok 
olduğu öne sürülen bu inançlar aslında hem günümüzde yaşa
makta hem de günümüz pagan inançlarına temel teşkil e�mekte
dirler. 

Mezo-Paganizm: Bu daha çok Rönesans'tan On dokuzuncu 
yüzyıla kadar, eski inançların yeniden canlandırılmasına dayanır. 
Ancak bazı araştırmacılar bazı ezoterik hareketleri de bu akım içe
risine dahil ederler. Gül-Haç, Masonluk, Altın Şafak gibi .  Ancak 
bu tür ezoterik ya da romantik hareketler bu çalışmamızın konu
sunu teşkil etmediğinden fazla üzerinde durmayacağız. 

Neo-Paganizm: Neo-paganizm ise Yirminci yüzyılın ikinci ya
rısında tam olarak ortaya çıkmış ancak kökenieri daha eskiye daya
nan bir düşüncedir. Neo-paganizm, doğaya bağlı ,  doğanın 
döngülerini takip eden ve doğayı "Tanrıça" kavramı ile özdeşleşti
ren bir düşünce biçimidir. Bu bağlamda Neo-pagan eski pagan ata-
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larının yolunu günümüz koşullarında takip etmeye çalışan ki�idir. 

Ancak i lerinde göreceğimiz gibi günümüz küresel kapitalizm ko
şullarında bu yolu takip etmek olanaksız olduğunda, neo-paganizın 
sadece bir kimlik tartışması ve tatlı bir marj inallik olarak ortaya çık
maktadır. O nedenle yeni bir pagan tanımı üzerinde durulacaktır. 

Yeni bir paganizm dü§üncesine doğru: Neo-paganizmin öte
sinde, Doğa'nın kutsallığını ön plana alan ve bu Tek Yaratıcı 'ya 
bağlı kutsallığı, Dünya'nın eril ve dişil formlarını kullanarak, Tanrı 
ve Tanrıça kavramı ile ifade eden ancak günümüz küresel kapitalist 
yaşam kalıplarına karşı çıkan yeni bir pagan düşüncesine ulaşılacağı 
düşünülebilir. Dünya'nın hızlı bir şekilde gittiği felaketler çağı so
nunda geçmişin düşünce esaslarına bağlı yepyeni bir pagan düşün
cenin doğuşuna da sahne olacaktır. Biz burada neo-paganizm 
esaslarına bağl ı kalıp, paleo-paganizm hakkında bilgilendirirken, 
yeni bir pagan düşüncesinin temellerini de yeri gelince "satır ara
larında" tartışacağız. 

PAGAN iNANCININ ÖZELLİKLERİ 

Daha önce de belirttiğimiz gibi ,  pagan inancı her şeyden önce 
Doğa temellidir ve Doğa ile uyum içinde yaşamak, onunla bir 
bütün olmak ve onun içinde bir birey olabilmek üzerine kurulu
dur. 

İlk insan, yaşamını her zaman Doğa'nın ritmine göre düzenle
diği için pagan gelenektc her zaman Doğa'ya bağlı olmak, Doğa'yı 
temel almak çok önemlidir. Doğa ile bu mevsimsel uyumlanmayı 
aslında bir içsel uyuınianma olarak da kabul edebiliriz .  

Aslında bu uyumlanma, bizim genetik b irikimimizde ve kolek
tif bilinçdışında var olan bir uyumlanmadır. Bu bağlamda, aslında 
hepimizin içinde bir pagan olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, sonra
dan öğrenilen bilgiler, içimizdeki bu pagan ilc olan iletişimimizi 
kesmekte ve günlük yaşam kalıplarının oluşmasına neden olmak
tadır. 
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Günümüz insanının küresel kapitalist yaşam kalıplarının etki
sinde oluşan yaşam biçimi, hem atalarımızdan gelen birikimle hem 
de Doğa ile olan iletişimde aksaklıklar yaratmakta ve ruhsal bozuk
luklara da yol açmaktadır. Oysa pagan düşüncesi insanın Doğa'da 
bir birey olarak var olmasına dayandığından , Doğa ile bütünleşen 
inanç sistemleri insanın özüne dönmesine de neden olacaktır. Bu 
sayede Doğa'nın ritmi ile bir olmak, uyumsuzlukları kaldırmak 
günlük yaşamda da bize yardımcı olacaktır. 

Günümüz küresel kapitalizminin yarattığı sanal yaşam insanı 
Doğa' dan ve doğasından uzaklaştın rken, bu sistem tarafından Do
ğa' nın katiedilmesine insanların boş gözlerle bakmasına da neden 
olmaktadır. Bu sanal yaşamdan kurtulmanın bir yolu da "kadim 
bilgelik" diye adlandırdığımız paganizn1in çok daha iyi anlaşılma
sından geçmektedir. 

Burada anlaşılması gereken en önemli husus aslında bizim bi
linçdışımızda eski pagan düşüncelerin hala yaşamakta olduğudur. 
İnsan antolajik olarak Doğa'nın bir varlığı olup Doğa içinde yaşa
mak için var olmuştur. Bugün Doğa' dan kopuk yaşanan bütün ya
şamlar insan yaratılışına aykırı ve ona zarar verici niteliktedir. 
Günüınüz "modern" yaşamının insanın mutsuzluğuna daha da 
katkıda bulunması bunun en büyük göstergesidir. Bu nedenle eski 
paganizmi anlamak ve Doğa ve doğamıza uygun hareket etınek 
büyük önem taşımaktadır. 

Buna göre"Doğa ile uyumlanma" dışında paganizmin temel 
olarak sayılabilecek özelliklerini de şöyle sıralayabiliriz: 

Kutsallığa Olan İnanç: 
Pagan, Dünya'da ve Evren'de olan her formun tanrısallığın kut

sal bir tezalıürii olduğuna ve buna saygı duyulması gerektiğine ina
nır. Bu bağlamda, paganizm aynı zamanda kişi ile kutsal olan 
arasındaki ilişkileri de belirler. Ancak bu kutsal, ileride göreceğimiz 
gibi, tektanncı dinlerin öne sürdüğü soyut kutsallıktan farklı olarak, 
yaşamın ve var olan formların varoluşu ve varlıklarını sürdürmesi 
ile ilgili bir kutsallıktır. Bu bağlamda Doğa' daki her türlü form kut
sal sayıldığından bir saygıyı hak etmekte ve varlığını sürdürmek 
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zorundadır. Bu kutsallığa olan inanç aynı zamanda kişinin kendi 
yaşamının kutsallığını da belirtmekte, paganizmi takip edenin aym 
zamanda kendi yaşamına dikkat etmesi gerekmektedir. 

Her yerde var olan Tannsallığa inanma: 
Pagan kutsalın tezahüründen ötürü, her canlı formunda ve nes

nede bir Tanrısal töz olduğuna inanır. Bu Evrensel b ir Yaratıcı 
Güç'ten gelen bir Tanrısall ık olup paganizm içinde sembollerle 
ifadesini bulmaktadır. Bu görüş, Tanrı'yı her yerde gören pante
izmden faklı olarak, bir Tanrısal töz ve kutsallık bağlamında anla
şılmalıdır. Bu nedenle pagan hiçbir şeye zarar veremeyeceğini 
bilmektedir. Bu yaratıcı Güç paganizmde ifadesinin dişil ve eril 
yönlerinde ötürü Tanrı ve Tanrıça kavramları ile bulur. 

Dünya-Merkezli Ya§anı: 
Pagan düşüncesinde, tek tanrılı dinlerde olduğu gibi öte alemler 

ya da spiritüalizm ve günümüz New Age düşüncesinde olduğu gibi 
ruhsal üstatlar, planlar vs yoktur. Yaşam bu Dünya'da ve buranın 
koşullarında sürmektedir. Ötesi tanımsızdır, var ya da yok olması 
paganın ilgi alanında değildir. Paganizm ölümden sonra farklı bir 
yaşam formunun varlığını kabul etmekle birlikte, eylemlerini ölüm
den sonrası için değil ,  bu Dünya için gerçekleştirmektedir. Bu ne
denle pagan öncelikle bu Dünya koşullarına ayak uydurmak ve bu 
Dünya'daki yaşamın sürekliliğini sağlamak zorundadır. Bu Dünya 
var olan tek yaşam biçimidir ve pagan bu yaşam biçiminden her yö
nüyle sorumludur. Pagan için Dünya, yaşayan bir varlıktır ve buna 
egemen olan güçler Tanrıça ile sembolize edilir; insan bu Dün
ya'nın biyolojik bir parçasıdır. Bu bağlamda pagan Dünya'nın kut
sallığına inanmakta ve burada yaşamın sürmesi için elinden geleni 
yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kapitalist çevreci anlayışın 
dışında, Dünya'yı tüketen her türlü yaşam ve tüketim kalıbına da 
karşı çıkınakla olmaktadır. Dünya-merkezli yaşamın getirdiği bir 
başka pratik de bu Dünya'nın döngüleri i le uyumlanmak ve bunları 
kutsamaktır; bu bağlamda bir pagan için uyumlanınam n en öneınli 
yolu bu döngülerle birlikte yaşamak, bunlardan uzaklaşmaktır. 
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Her ya§aın türünün birbirini etkilerliğine inanma: 
Her yaşam fonnun un kutsallığına olan inanç paganizmin temel 

esaslarından biridir. Buna göre, bütün canlıların, hatta görüleme
yen Doğa varlıklarının en az insan kadar bu Dünya üzerinde var 
olmaya hakkı vardır ve hepsinin varoluşunda Dünya'nın dengesini 
belirleyen bir amaç vardır. Buna göre pagan, kendi yaşamını sür
dürmesi dışında hiçbir şekilde başka canlı formlarına zarar vere
mez, aksine onların var olma amaçlarına ve kutsallıklarına saygı 
duyar. Pagan inancına göre, Dünya üzerinde yaşayan her canlı 
formu birbiri ile alakalıdır ve etkilemektedir; her bir canı varlık, 
aslında bizim de bir parçası olduğumuz bütüne bağlıdır. Bu bağ
lamda, insan her caniıda bu gücün bir parçasını bulmakta oldu
ğundan başka canl ılar kutsal lığın ifadesinde sembolik olarak 
kullanılmışlardır. 

Ki§inin kendi iradesini ve ki§isel geli§imini ön planda tutması, 
birey olması: 

Paganizmde, dinlerde olan kulluk anlayışı yoktur. Kişi kendi 
iradesini ön planda tutar. Doğa ile olan uyurnlaşmasını ve kendi 
bireyleşme macerasını, kendi iradesi ile yaşamaya çalışır. Aynı şe
kilde kendi etik anlayışını da oluşturur. Bu aynı zamanda bir kişisel 
otonomi olarak da görülebilir. Pagan inançları , kişinin zorunluluk
larından çok var olması ile ilgil i  düzenlemelerdir. Bu bağlamda, 
inanç uygulamaları açısından, dinsel eylemler değil iradeye bağlı 
pratiklerden söz edebiliriz. Bu, kişiye sonsuz bir özgürlük vermez, 
bir pagan davranışlarını Doğa'nın yapısına ve diğer canlıların yaşam 
haklarına göre düzenlemelidir. Aynı şekilde paganizm insanı tan
rısallığın ve kutsalın bir parçası olarak gördüğünden insan aynı za
manda Evren'deki bütün güçleri kendinde barındıran bir varlıktır. 
Büyü/maj i  ya da diğer uygulamalar aslında insanın bu güce sahip 
olduğu esasına dayanmakta ve daha sonra gelen ezoterik akımlarda 
olduğu gibi insanın kendi tanrısallığını keşfetme macerası da ortaya 
çıkmaktadır. 
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PAGAN YAŞAMININ TEMEL PRENSiPLERİ 

Paganizm ve Kutsal 
Pagan her §eyden önce bir "homo religiosus "tur, yani asimda 

öz olarak inançlıdır; bu bugünkü anladığımız anlamda dindarlık 
değil ama görünen her §eyin arkasındaki bir kutsallığa olan inançtır. 
Bir ba§ka deyi§le insan "kutsal" dü§üncesinden ayrı ya§ayamaz en 
inançsız ki§inin bile farkında olmadığı "kutsal" değerleri vardır. 

Pagan inancına göre etrafındaki her §ey kutsal olanın bir teza
hürüdür. Bu bağlamda günlük bütün dı§ olaylar ve yaptığı i§ler 
kutsal ile bağlantılıdır. Bu kutsallık soyut bir kutsallık olmayıp as
lında bütün bir ya§amın ontoloj isinin getirdiği ve tüm ya§amı kap
layan bir kutsallıktır; bu bağlaında kutsallık insan için dı§ dünyayı 
kapsadığı kadar kendi ruhsal ya§amını da kapsamaktadır. 

Aynı §ekilde ya§amın sürekliliğine ve sürdürülmesine ait bütün 
eylemler de bu kutsallığın bir parçasıdır. Günün doğması ne kadar 
kutsal ise, uyanarak Günq'e sunulan §ükran ve sonrasında yemek 
dahil yapılan bütün eylemler de kutsaldır. 

Bu kutsallığın kapsamına daha da ayrıntılı bakarsak önemli bir 
nokta da, dünya üzerindeki tüm canlı ve cansız varlıklar bu kutsalın 
bir parçası olduğundan bunların sürekliliğinin de kutsala olan inan
cın bir parçası olduğudur. Bu bağlamda bir pagan için ya§amsal zo
runluluklar dı§ında bir canlıya ya da Doğa'nın bir parçasına zarar 
vermek kutsala aykırı davranmaktır. 

Bugün ya§adığımız ya§am bizi bu kutsallıktan tamamen soyut
ladığından biz Doğa'yı tahrip etmeyi ve doğal ya§amı yok etmeyi 
modernlik sayıyoruz ve bunun aslında insanı yok etmek olduğu
nun bilincine varamıyoruz bu da Doğa'dan ve doğamızdan ne 
kadar uzakla§tığımızın en büyük göstergesi olarak kar§ımıza çık
maktadır. 

Kutsal dü§üncesi paganizmin ilk çağlarından beri var olan ve 
sine qua non bir kavramdır. Ancak ataerkil istilalar ve devlet bi
çimlerinin ortaya çıkması insanı bu ilksel kutsallıktan sanal bir kut
sallığa sürüklemi§ ve var olan düzenin kutsallığı kavramı ycrlq
mi§tir. Bu yeni anlayı§ aslında Doğa'ya ait olan kutsallık dü§üncc-
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sinden uzakla§tırmı§tır. 
Kutsal dü§üncesi yok oldukça, paganizm de yava§ yava§ gerile

mi§tir. Bugün tek tanncı dinleri çok daha farklı bir biçimde ayakta 
tutan bu kavrama daha derin bakmak gerekmektedir. 

Öncelikle yukarıda da belirttiğimiz gibi, ilk toplumlardaki kut
sal dü§üncesini günlük hayattan, günlük hayatın nesnelerinden ve 
günlük hayatın eylemlerinden bağımsız dü§ünmemek gerekir. 

Bu kutsallık her §eyden önce ya§anılan dünyayı kapsamaktadır. 
Dünya üzerindeki her bir nesne bu kutsalın bir tezahürüdür. Bu 
bir ağaç, bir kaya topluluğu ya da bir su kaynağı olabilir. Aynı za
manda tüm canlılar da bu tezalıürün bir sonucudur. O nedenle ya
pılan eylemler de kutsal ile uyumlu olmak zorundadır bu ya§amın 
bir parçası olarak bu da yapılan eylemleri kutsalla§tırmaktadır. 

Bu nedenle birçok eyleme aynı zamanda kutsalın gerektirdiği 
ritüel e§lik eder. Bu da " ilk tezahürün" bir kendini yenilemesidir. 

Bizim günlük hayatımızda küresel kapitalizmin dayattığı sanal 
bir ya§alll tarzı yüzünden bu kutsallığın izleri bulunmamakla bir
likte köy ya§antısı içinde bunun izlerine rastlamak olasıdır. Özel
l ikle bu tür yerlerle i lgili inançlar Anadolu'nun birçok yerinde 
ya§amakta ve bu yerlere sıradı§ı bir saygı gösterilmektedir; bura
larda kutsal sayılan kayalık, ağaç gibi Doğa varlıklarına rastlamak 
mümkündür. Genelde bu inançlara bazen İslamla§mı§ bir öykü de 
qlik etmektedir ancak pagan kökleri çok kolay anla§ılmaktadır. Bu 
öyküler basıma hazırlanan "Anadolu Paganizmi" adlı  kitabımızda 
ayrıntılı olarak i§lenecektir. 

Eliade (1991) ilk toplumlardaki kutsallık inancı hakkında ol
dukça önemli b ilgiler vermi§tir. 

"İnsan kutsal ın bilincine varır, çünkü bu kendini dindışı olan

dan tamamen farklı bir biçimde gösterir. En ilkellerinden en ge

lişkinlcrine kadar, tüm dinlerin tarihinin, kutsal gerçekleri ortaya 

çıkartmaları aracılığıyla kutsalın tezahürlerinin birikimi olduğu 

söylenebilir; örneğin, kutsalın, herhangi bir nesnenin, bir taşm ya 

da bir ağacın içinde ortaya çıkmasından, bir 1-Iıristiyan için, Tan

rı'nın İsa'da bedene bürünmesi cinsinden yüce bir kutsalm teza

hüriine kadar, süreklilik çözümü bulunmaktadır. Her zarnan aynı 
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esrarlı sahne söz konusudur, "tamanıen farklı" bir şeyin, hi:riııı 

dünyamıza ait alınayan bir gerçeğin, "doğal", "dindışı" diinyanıı:tllı 

ayrılmaz parçası olan nesneler içinde ortaya çıkması. [. . .  ] Kııts:ıl 

taş, kutsal ağaç, taş veya ağaç olarak tapınma nesnesi değildirler; 

onlara tapmılmaktadır, çiinkü onlar birer kutsal tezahiirdürler, 

çünkü onlar artık ne taş, ne de ağaç olan, ama kutsal olan bir şeyi 

"açığa çıkartmakta "dırlar. [. . . ]Başka terimlerle ifade edersek, dinsel 

bir deneyiini olanlar için, doğanın tümü kendini kozmik kutsallık 

olarak açığa çıkartma yeteneğine sahiptir. Evrenin tümü, biitiinii 

itibarıyla bir kutsalın tczahiirü haline dönüşebilir." 

Buradaki kutsallık aslında tektanncı dinlerin ileri sürdüğü ıne
tafizik kutsall ığın ötesinde, yukarıda da belirttiğimiz gibi ,  Dün
ya'nın ve hatta Evren' in yaradılış/oluşuna bağlı bir kutsallıktır. Bu 
her yeri kapsayan bir kutsallıktır; bu Evrensel Güç'ün tezalıürünün 
kutsallığıdır; böylece Eliade'nin belirttiği gibi, paganlar taşa, kuşa, 
ota, böceğe tapanlar değil ,  Doğa'nın her bir varlığında kutsallığın 
izini gören, bu kutsallığa saygı gösteren topluluklar olmuşlardır. 

Pagan düşünceyi anlanıak için Eliade'nin kutsal-profan 1 diya
lektiği önemli bir anahtardır. 

Douglas Alien kutsal-profan diyalektiğine getirilen ilginç bir 
bakış açısını şöyle yansıtır (Tacou, 2000) : 

" Thoınas]]. Altizer, 'kutsal, profanın zıddıdır' düşüncesinde, 

Eliade'nin 'temel ilkesini' ve fenomenolojik yönteminin açıklan

masını sağlayacak anahtarı görmektedir. Bıı karşıtlık, kutsal ve pro

fanın karşılıklı birlik içinde ya da mantıksal olarak miitenakız 

aldııkiarım söylemek istemektedir. Altizer, bu 'temel ilke'dc, Elia

de'nin 'olumsuz bir diyalektik' doğrultusunda gerçekleştirdiği ça

lışmanın anahtarını bulur: 'özel bir an, aynı zamanda hem kutsal 

hem profan olamaz'. Örneğin, dini bir mitin anlaşılması, ancak 

1 Profan sözcüğü köken olarak "tapınağın dışında kalan" anlamına gelmektedir. 

Günümüzde "din dışı" olarak çcvrilen bu kavram, aslında dinsal hayatın uygu

lamaları dışında kalan anlamı taşımakta ve din kuralları ile yönctilmcycni kap

samaktadır. 

.'/ 
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'profan dilin atılmasıyla' mümkündür. 

'Kutsalın manasına, modern insanın profan seçiıninin oluştur

duğu gerçeğin tersine çevrilmesiyle ulaşılmaktadır.' 

Kısaca, kutsalın gözlenebilmesi ise profanm reddiyle In ümkün

dür. Maalesef bu yorum, tezahürün dini modunun diyalektik kar

maşıklığını ortadan kaldırmakta, Eliade'nin fenomenolojik 

yöntemini aşırı derecede sadeleştirerek yöntemin tahrifine kadar 

götiirmektedir. 

Eliade'nin dini verileri, kutsallaştırma sürecinde, kutsal ve pro

fanm, birlikte, paradoksal bir bağıntı içerisinde var olduklarını gös

termektcdir 

[. .. ) 
Hierofanik nesnenin ayrılması ve, kutsal ve profan arasındaki 

farklılaşma daima ınevcuttur. [. .. ]Bu karşıtlık, belirli bir diyalektik 

tansiyona göre deneye tabii tutulmaktadır. Kutsal ve profan aynı 

paradoksal bağıntı. Buradaki paradoks, doğası itibariyle aşkın olan 

kutsalın, profanda bedene bürünerek kendi kendini sınırlamasıdır. 

Ya da bu paradoksal bir arada varoluşu, şu şekilde ifade edebiliriz: 

profan (smırlı, doğal, vs) olan şey, doğal halinde kalmayı sürdüre

rek, aynı zamanda kutsal (sonsuz, aşkın, vs) olanı ifşa etmektedir." 

Bu ifadeyi biraz daha açıklarsak, bizler gündelik ya§amın ma
teryalist ve "profan" dünyasında bu kutsallığı anlamaktan çok uzak 
ya§amaktayız. Bunun, aynı §ekilde, 19. yy' ın pozitivist ve materya
list görü§leriyle yorumlanan antropoloj inin tutkunu akademisyen
ler tarafından da açıklanması olanaksızdır. Oysa ilk pagan toplu
luklar, inançların ilgi alanı dı§ında bir ya§am dü§ünmekten öte türrı 
bir ya§amı bu kutsall ığın içine sokmu§lar profan olanı da bu bağ
lamda yaorumlamı§lardır. 

Bu kutsal dü§üncesini çok iyi anlayabilmek için içinde bulun
duğumuz ve "profan" olarak adlandırabileceğimiz sanal dünyanın 
dayattığı kalıplardan çıkıp Doğa'ya ve doğamıza daha yakın olma
mız ve kadim bilgel iği eski metinlerden yeniden ke§fctmemiz ge
rekmektedir; bu bize kutsal olanı ve profan olanı yeniden 
yorumlama olanağı verecektir. 
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Bu kutsallık bir kere anlaşıldıktan sonra Dünyayı tahrip cdcıı 

küresel kapitalist sistemin anlamsızlığı anlaşılmaktadır; bu bağ
lamda bu sistem bunun engellenmesi için bütün kurumları ilc de 

çalışmakta medyayı en önemli manipülatör olarak kullanarak i ler 
leme mitoslarını dayatmakta ve sanal bir teknoloj iyi yüceltmekte
dir. Aynı zamanda karşılıksız para ile kurulan sanal ekonomik 
sistem önce kişileri borçlandırarak ve sonra da bütün toplumu kö
leleştirerek başka bir düşünce tarzının yerleşmesine engel olmak
tadır. 

Yeniden kökeniere dönersek, bir pagan için aslında Dünya, yu
karıda da belirttiğimiz gibi, Kutsal'ın ortaya çıktığı, Kutsal 'ın teza
hürü olan bir yerdir. İşte pagan bu kutsallığı Tanrıça adı altında 
sembolize eder. Çünkü Dünya'ya atfedilen doğurganlık aslında 
Kutsal ' ın tezalıürünü ortaya çıkartan bir doğurganl ıktır ki bu da 
ancak Tanrıça'ya yakışacak bir eylemdir. 

Bu nedenledir ki , daha önce andığımız gibi, pagan için Dünya 
üzerinde, Doğa'nın ritmiyle birlikte ve yaşamsal varoluşu ile ilgili 
yapacağı bütün davranışlar da bu Kutsal'ın bir parçasıdır. 

Aynı şekilde dünya üzerindeki bu kutsallığın sürdürülmesi de 
paganın görevidir. Evren'in yaradılışı gibi, dünya üzerindeki her 
bir bitkinin, kayanın, Kutsal'ın bir tezahürü olarak ortaya çıktığını 
bilen pagan, bu tezahürlerin yok edilınesine karşı da tutumunu or
taya koymak zorundadır. 

Kutsal yok oldukça üzerinde yaşadığımız Dünya bir toprak par
çasına dönüşmekte, insanın varoluşuna ait değerler yok olmaktadır; 
bu şeki lde insanları istenilen şekilde yönlendirmek, küresel kapi
talizmin gönüllü kölesi yapmak çok daha kolaylaşmaktadır. Buna 
göre, küresel kapitalizmin Dünya'yı tüketmesi de pagan düşüncc
sine taban tabana zıttır ve pagan, bir duruş göstermek zorundadır. 

İlk insanlar için kutsalın bir başka kaynağı da etraflarında gör
dükleri Evren'in şaşmaz düzeni idi .  Gündüzün geceyi ,  gecenin 
gündüzü izlemesi gibi ,  mevsimlerin döngüsü gibi ,  Gökyüzü ci
simlerini şaşmaz hareketleri gibi, yaşamın her anında bu kutsallık 

kendini göstermekte idi ve insan bu "bilinçli kutsallığı" kendi ya
şamında da görmekteydi .  Bu bağlamda, "rastlantı" ya da "kaza" sa-
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yılabilecek olaylar da aslında bu kutsal tezalıürün ba§ka bir görün
tüsü olmalıydı. 

Levy-Bruhl (2006) bunu çok yal ın bir §ekilde §öyle anlatmak
tadır: 

"İlkel insanlar ciddi bir kazanın kurbanı olduklarında, olayı 

bizim gibi bir kaza olarak değil, mistik bir deneyinı olarak yorun1-

lamaktadırlar. Onlar için bizim kaza dediğimiz şeyin bir anlamı 

yoktur. Adamın biri yüksek bir ağaçtan düşüp öldüğünde; bir baş

kası zelıirli bir yılan taratından ısırıldığında ya da vahşi bir hayvan 

taratından sakatlanıp, bir timsah taratından bir organı kopartıldı

ğında vs olaylar şu şekilde yoruınlanınaktadır. Eğer bu insanlar 

böyle olaylar yaşamaya mahkum edilnıemiş olsalard:, başlarına bu 

türden felaketler gelmezdi. Bu gibi durumlarda ilkel insanın aklına 

gelen tek soru 'Onu bu olayı yaşamaya kiınin, neden ınahkum 

etmiş olduğudur. Ne yapmış da böyle kötü bir ölünıü hak etmiş

tir?'. Genelde insanlar olaya bu şekilde yaklaşınaktadırlar. Aksi tak

dirde adaının ağırlıyla daim taın o anda nasıl olup da kırıldığı, 

yılanm nasıl olup da tam adam oradan geçerken ortaya çıkmış ol

duğunu, timsahın neden başkasına değil de o kişiye saldırmış ol

duğunu (belki de gerçek bir timsah değil, tirrısalı görünümüne 

bürünmüş bir erkek büyücüydü) anlayabilmek miirnkün değildir." 

Kazalar gibi, "mucizeler" de aynı §ekilde bu düzenin bir parça
sıdır ve bir §ekilde insanı kurtarmaktadırlar; bu bağlamda bu mu
cizelerin de bir nedeni vardır ve o ki§iyi ya da toplumu seçmek
tedirler. Bu tür olayların olu§U aynı zamanda o mekanı ve zamanı 
da kutsalla§tırrnaktadır. 

O halde, bu düzenin bir parçası olarak mevsimler ya da Doğa 
döngüleri gibi hatta astrolojiyc giden yolu açan Gök cisimlerinin 
§a§maz hareketleri gibi bütün olayların §a§ınaz bir düzeni oldu
ğunu dü§ünen insan için "gelecek" olaylar da bu düzene uymak 
zorundadır. 

Bu bağlamda kehanet de kutsalın bir parçasıdır, hatta kutsallığa 
daha derin bir biçimde nüfuz etmektir. İlk kehanetlerin Doğa'nın 
i§aretleri olması da buna göre §a§ılacak bir §ey değildir. 
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İnsanlar en çok gelecek olayları öğrenmeye, Kötü sonuçları o Lı
bilecek olaylarla ilgili olarak kötü sonuçlardan kaçınmak ya da ön

ceden görmek için ba§vurmu§lardır. Ancak kehanet tek ba§ı ııa 
bunu kurtarmaya yetmemektedir, insanın da kutsal çerçevesinde 
belli bir çaba göstermesi gerekmektedir. 

Levy-Bruhl'a göre (2006) , "kötü talihten" kaçmak için aslında 
iki teknik vardır; bunlardan birincisi Doğa'yı izleyerek ve dene
yimlerle edinilen "pozitif ve deneysel" bilgiyi kullanmak ötekisi ise 
bunun tersidir. 

Levi-Bruhl (2006) bu tekniği ve ikisinin birlikteliğini §öyle an
latır: 

"Diğer teknik, tıpkı birincinin doğal güçleri egemenliği altına 

almaya çalışması gibi, görünmeyen güçlerin denetim altına alın

masını sağlamaya yönelik her türlü büyülü işlem olarak özetlene

bilir. Bu iki teknik ilkel toplumlarda bir arada yer alan biri pozitif, 

diğeri mistik deneyim biçimi üzerine oturmaktadır. Bunların bir

birlerinden farklı şeyler olduklarını hissetmekle birlikte, birbirle

rine karıştırmadan, iç içe geçmelerine izin vermekle ve bunları tek 

bir bütün gibi görmektedirler. Dolayısıyla aralarındaki farkı bilme

lerine rağmen bu iki tekniği aynı amaçlar uğruna birlikte kullan

maktadırlar." 

Bu bağlamda büyü, aynen ritüeller gibi, kutsal ile olan ili§kileri 
düzenleyen ve onunla daha çok uyum içinde olunmasını sağlayan 
bir araçtır; büyücü ise bunu sağlayan bir "zanaatkar"dır. 

Ancak büyü kötü ellerde kötü amaçlarla da kullanılabilinen bir 
araçtır. Kötü ellerde büyü kutsalın akı§ına kar§ı gelen bir eylemdir; 
bu nedenle de bütün dinlerde yasaklanmı§tır. 

Bu bağlamda o insan için gelen kötülük de kutsalın akı§ından 
gelebileceği gibi kar§ı tarafın büyü yapmasından da olabilmektedir. 

Bu inanç aynı zamanda karma§ık büyü uygulamalarına ve 
Doğa'nın görünmeyen güçleri ile irtibata geçmeye de neden ol
mu§tur. 

İlk insanların kutsal anlayı§ına göre, görünmeyen varlıklar da 
Doğa'nın kutsallığının bir parçasıdır; bunlarla olan ortak ya§amın 
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şaşırtıcı hiçbir yanı yoktur ve bunların varlığı diğer canlıların varlığı 
kadar normaldir. 

Ancak kehanet söz konusu olduğunda bu tür karşıtaşınalar kor
kutucu olabilir. Bunun nedeninin Levi-Bruhl (2006) şöyle açıkla
mıştır: 

"Olağandışı özellikler taşıyan bir varlık, bir nesne, bir karşı

laşma, kötü sonuçlara yol açacak eylemlerin sorumlusu olan gizli 

güçlerin varlığını ifşa etmektedir. Bunların korkutucu olmasının 

nedeni gizemli ve bilinmedik olmaları değil, tam tersine varlıklarını 

bu şekilde hissettirdikleri için nasıl sonuçlanacağı bilinıneyen kötü 

bir olayın kesin habercisine dönüşmeleridir. Bu ise çok ciddi bir 

telıdittir." 

O halde kısaca özetlersek, Evren'in düzeni, buna bağlı kehanet
ler ve büyüler, görünmeyen varlıklarla beraber farkl ı bir şekilde 
olsa da yine kutsalın parçasıdırlar. 

Bu günümüz paganizminde de böyledir. Günümüz paganı da 
büyü, kehanet ve diğer görülmeyen varlıkların gerçekliğine inanır. 
Bir pagan için büyü ve kehanct önemli olduğu kadar görünmeyen 
varlıklara da saygı temel csaslardandır. 

Ku tsallaştırma 
İnsan için, yaşadığı dünyanın nesneleri kutsallığın tezahürü ise 

her yaptığı eylem kutsal ile uyumludur ve birçok yerde bu tezalıü
rün tekrarıdır demiştik. 

Bu tekrar en çok kendini, yerleşim yerlerinde ve ritüel yerle
rinde göstermektedir. Eski yerleşim yerlerinin seçiminde yaşamsal 
kaygılar olduğu kadar kutsal olan i le bağlantı da önemli yer oyna
mıştır. Bir nehir kıvrımında ya da deniz kenarında ya da türlü ne
denlerle elverişli bir Doğa parçasına yaşamsal kaygılarla kurulan 
bir şehrin kutsallaştırılması, ya önceden var olan "tezahür " ile ya 
da sonradan eski yaratılış eyleminin tekrarlanması ile oluşan bir te
zahür ile ilişkilendiri lmesi ile mümkün olabilmiştir. 

Daha sonra göreceğimiz gibi birçok Anadolu kentinin kurulu
şundaki ve özellikle Luwi adlarındaki Ana tanrıça il işkisi ancak bu 
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şekilde açıklanabilir. 
Bunu biraz daha açıp biraz daha tarih içinde ilerlersek, Antik 

dönemlerde her şehrin bir kuruluş efsanesi vardır. Bu kuruluş ef
sanesi şehrin kurulduğu yerin bir "kutsal" kurucu kahraman ya da 
Tanrı/Tanrıça tarafından kutsanması ve kutsallaştırılması öyküsü
dür de aynı zamanda. Daha ilerleyen dönemlerde şehrin alınması 
da kahramanlık ve ya "fetih" öyküleri ile süslenerek kutsal laştırılır. 

Anadolu kültüründe, Evliya külderi de bu kutsallaştırmanın 
farklı bir şeklidir. 

Eliade ( 1 99 1 )  i lginç bir noktaya daha değinmektedir: 
"Bir toprak parçasına yerleşmek, bir konut inşa etmek; bunlar 

daha önce de gördüğüınüz üzere, topluluğun tiimü için olduğu 

kadar, birey için de hayati bir karar gerektirmektedir. Çünkü otur

mak için seçilen 'Dünya 'nın yaratılmasını da üstlenn1ek söz konu

sudur. Demek ki, tanrıların eseri olan evrenin yaradılışını taklit 

etmek gerekmektedir. Bu her zaman kolay değildir, çünkü aynı za

manda trajik, kanlı evren yaradılışları da vardır: tanrısal eylemlerin 

taklitçisi olan insan, bunları tekrarlamak zorundadır. Mademki tan

rılar ondan dünyayı yaratabilmek için, bir deniz canavarını veya 

ezelden beri var olan bir varlığı öldürmek ve parçalamak zorunda 

kalmışlardır, o halde insan da kendi dünyasını kent veya ev halinde 

inşa ederken onları taklit etmek zorundadır. Bunun sonucunda, 

inşaatlar nedeniyle kanlı veya simgesel kurbanlar ortaya çıkmıştır." 

Yukarıdaki satırları biraz daha açarsak, eski kültürde yapılan her 
bina aslında Dünya'nın yaratılığının bir tezahürü olarak görüldü
ğünden kutsal bir eylem olarak kabul edilmekteydi .  Eski Hitit ya
pıların köşelerinde gördüğümüz Tanrı idolleri bunun bir 
görüntüsü olduğu kadar, günümüzde inşaat yapılırken kurban ke
silmesi bu inancın din kültürü ile harmanianmış halidir. 

Aynı şekilde şehir kurlumu da bu kutsallığa dayanmaktadır. Bir 
şehrin kurulacağı yer öncel ikle bir kutsal tezalıürüne bağlıdır, coğ
rafi elverişlilik koşulları da şehir kuruluşunda rol oynadıysa da, ki 
bunlar genelde tarım için su kaynakları ya da Kudüs ya da Hattuşaş 
gibi büyük kaya parçaları olabilir, bunları da kutsal tezahürü bağ-

33 
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lamında değerlendirebiliriz. Eğer şehir farklı amaçlarla bir yerde 
kurulduysa bu sefer de orayı kutsallaştıracak ve bu kutsallığın sür
ınesini sağlayacak riti oluşturacak mitler yaratılmakta hatta "kurucu 
atalar" kurguianmaktadır. 

Bugün küresel kapitalizmin geldiği noktada yapılan maddi ve 
manevi tahribat şehrin kutsallarını unutturınakta, bunlarla il işki 
kesildikçe şehir sakinleri bu tahribata tamamen kayıtsız kalmakta
dırlar. Şehrin tarihini ve doğasını merak etmeyen, fırsat buldukça 
şehri gezmeyen tanımayan güruhların AVM'lerde yaşadıkları ano
nim ve tekdüze yaşamın sonucu olarak şehirler daha da yozlaş
makta ve kutsaldan yoksun taş yığınları haline gelmektedirler. 

Tapım nesneleri de, bu kutsallığın yeniden tezahürü ile ilgili 
olmuştur. Örneğin topraktan fışkıran kayalar kutsalın tezahürü ola
rak ne kadar kutsal ise, ritüel alanına dikilen bir dikil i  taş , in illa 

tempore meydana gelen kutsalın tezalıürünün bir tekran olarak, 
orayı o kadar kutsallaştırmaktadır. Aynı zamanda arketipik fallus 
olarak göreceğimiz bu taşlar, dişil kayaların eril tezahürü olarak da 
kutsallaştıran etkiye sahiptirler. 

Bu kutsallaştırma eylemini Eliade ( 1994) şöyle anlatmaktadır: 
"Yaratılış eyleminin, her şeyin öncesinde tanrıya ait olan bir ey

lemin tekrar edilişinin anlamını tek başına ele alıp incelediğimizde, 

Veda, İskandinavya ve Roına ınetinlerinin öneıni daha açık bir şe

kilde görülecektir. Şimdilik bir olguyu göz önünde tutal11n; yer

leşme ya da Lebensraum olarak kullanım amacıyla işgal edilen her 

bölge kaostan kozmasa dönüştürülür, yani, ayİnin etkisiyle, onu 

gerçek kılan bir 'biçim'e kavuşturulur. Açıktır ki, arkaik zihniyete 

göre gerçeklik, bir güç, etkenlik ve siire olarak tezahür etmektedir. 

Dolayısıyla asıl gerçeklik kutsal alandır; zira yalnızca kutsal olan 

mutlaktır, etkindir, şeyleri yaratır ve onları sürdürür. Sayısız kut

sallaştırına jestleri -yolların, toprak parçalarının, nesnelerin, insan

ların vb. kutsallaştırılması- ilkel insanın gerçeklik takıntısını, varlık 

arayışını açığa vurmaktadır." 

Kutsallaştırma aynı zamanda Kaos'tan bir Kozmos yaratmak an
lamına da gelmektedir. Bir başka deyişle, eskiden Kaos'tan Koz-
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ınos'un çıkması gibi kutsallaştırma eylemi de o mekanın Kaos' taı ı 
Kozmos'a ulaşmasını sağlar. 

Eliade'ye göre "ejderha" ilc sembolize edilen karanlık güçler ise 
bu mekanın tahribi i le yeniden Kaos durumu yaratmaktadır. Bu 
günümüz küresel kapitalizminin kamusal alan tahribi ile yarattığı 
duruma ve kutsal düşüncesinin yok oluşuna da kaqılık gelmekte
dir .  

Kutsallaştırmanın bir başka görüntüsü de kutsallaştı rılan top
rağa diki len "Axis Mundi"dir. Dünya'nın ekseninin bir bakıma da 
tezahürü olan Axis Mundi, aynı zamanda yeraltı dünyası ve gök
yüzü ilc olan ilctişimin de olduğu yerdir. Böylece Kozmos, Axis 
Mundi ile i letişim sağlar ve mekan kutsallaşır. Konut ise, Axis 
Mundi'nin yan ında yer alır ve "İmago Mundi" denebilecek 
Dünya'nın başka bir görüntüsü olur. 

Eliade (1 992) , bunun aynı zaınanda rnerkcz scınbolizn1i ilc iliş
kil i  olduğunu da söylemektedir. Çünkü yaşanan mekan ayn ı za
ınanda Gökyüzü'nün ve Yeraltı Dünyası'nın tam ortasındadır. Axis 
Mundi ise buralara gidip gelinen yol üzerindedir. Şaman bu yoldan 
geçerken, i letişim de buradan olur. 

Bu pagan toplumlarında diki len bir direk, bir ağaç ya da benzer 
figürlerle ifade edilir. 

Burada düşülmesi gereken bir not da bunun aynı zamanda 
"gökyüzüne n1erdiven" seınbolizmi ile de alakah olduğudur. Bu 
bağlamda ünlü Yakup'un nıerdiveni de bir tür Axis Mundi olarak 
görülcbil ir2. Nitekim Eliade ( 1 992) bu konuda şöyle yazmaktadır: 

"Fakat unutulmaması gereken bir nokta, merdivenin bütün bu 

şeyleri simgelcmcsinin nedeninin, onun bir 'merkcz'de yer aldığı

um kabul ediln1esi, varlığın çeşitli diizeyleri arasındaki iletişimi 

mümkün kılması ve nihayet üç kozmik bölgeyi birbirine bağlayan 

c(sanevi merdivenin, sarmaşığın veya örünıcek ağınm somııt bir 

li>rınülündcn ibaret olmasıdır. " 

' Bu tür sembolizmden haberi olmayan, fenomenleri çarpıtarak aktaran Zec
l ı ni :ı S i teb in  gibi yazarlar ve izleyicileri, özel likle göğe yükseli§ motifleri nde 

ı ı ı ;ı ı ı ı l  ın :ız ca lı i lee yorumlar yapmaktadırlar. 
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Kutsallaştırılmış şehirlerin bu "eksen" ile olan alakası da bu 
inanç bağlamında değerlendirilmelidir. Babil "Tanrı Kapısı" anla
mında gelirken, Yahudi ya da Yunan paganizminde olduğu gibi 
Tanrıların şehirde bizat tezahürü olmuş ve gökler ve yer birleşmiş
tir. Böylece Tanrı ya da Tanrıça bu mekanı "kutsayarak" yaşamın 
sürekliliğini sağlamıştır. 

PAGANİZMDE ZAMAN VE MEKAN 

Döngüsel Zaman 
Günlük hayatımızcia zaman doğrusal olarak akınaktadır. İnsan 

doğar, büyür ve ölür. Tarih doğrusal olarak akınaktadır. Zamanın 
başlangıcı olduğu gibi bir de sonu vardır. Biz, zamanı sürekli doğ
rusal olarak akan bir sisteın içinde ölçeriz. Ancak pagan atalarımız 
zamanı böyle algılamazdı .  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir  pagan için zaman doğrusal 
olarak akınamaktadır. Pagan için zaman döngüseldir. Gece ve gün
düzün ya da mevsimlerin birbirlerini belli bir döngüseldik içinde 
takip ettiği gibi, zanun da döngüseldir. 

Doğrusal zaman algısı, tektanncı dinlerde eskatoloji ,  yani za
manın başının ve sonunun olduğu, fikrini de doğurmuştur. Oysa 
paganizmde bir eskatoloj i  fikri yoktur. Zamanların başlangıcı ta
nıınsız olduğu gibi sonu da tanımsızdır. Böylece bir "pagan kıya
meti"nden de söz etmek anlarrısızdır. 

Paganizmde döngüsel zaman öncelikle, gündüz ve gece dön
güsünde kendini belli eder. Özellikle geceyi ve günün doğmasını 
tanrısal varlıklarla sembolize eden paganlar bu döngünün kendi 
pratik, gündelik yaşamiarına olan etkisi kadar, bilinçaltlarına olan 
etkisini de sembollere dökebilmişlerdir. Gündüz aydınlıktır, her 
şeyi olduğu gibi belli eder; açıkta kalan hiçbir şey Güneş'ten sakla
namaz. Eşyalar kendi şekillerince, dışarıya nasıl gözükeceklerse 
öyle gözükürler. Gündüz, insanın dışarıya gösterdiği bilinci gibidir. 
Oysa Gece, her şeyi saklar. Bilinmedik tehlikelerle doludur. Ge
celeyin karşınızdaki şeyin ne olduğundan emin olmazsınız; gece 
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gizemlidir, gizemcidir. Bu bağlamda gece biraz da bilinçaltıdır. Ge

cenin gizemini ve korkunçluğunu ancak şafak aydınlatır. Tan ye
rinin Rabbi ,  gecenin karanlıklarını ve karanlık güçlerini kovar. 
Aydınlık yeniden gelir. 

İkinci döngü ise ınevsimlerin döngüsüdür. Kış soğuktur, günler 
kısadır, karanlıktır, yiyecek yoktur, ekinler ürün vermez, av hay
vanları çekilmiştir. Kış sadece soğuğu, karanlığı ve tehlikeyi barın
dırır. İlkbahar yaklaşan aydınlık ve sıcak günleri müjdeler. Ekinler 
yeşermeye başlar, Doğa'da yaşam yeniden canlanır. Yaz ile birlikte 
sıcak günler gelir, ekinierin ürünleri toplanır. Ancak ekinler yeni
den sararmaya başlar. Kış hazırlıklarına başlanmalıdır. Yazın hemen 
ardından gelen sonbahar bunu hatırlatır. Karanlıklar yeniden ge
lecek, döngü her zaman işleyecektir. 

Bu döngüsel zaman ilc uyumlanmak bir paganın ana amacıdır. 
Bu uyuınianma bizi Dünya'ya ve kutsala bağlayan en önemli pra
tiktir. Gündüze ve gece, mevsimler, aylar, yıllar hep bize sembolik 
olarak zamanın döngüselliğini ve yaşamın yenilenmesini anlatır; 
bu düşünceden uzaklaşmak bizi aslında baskıcı ideoloj ilerin ve gü
nünıüzde de küresel kapitalizmin dayattığı ·doğrusal ve biteviye 
zaman algınsın ın esiri yapmakta ve sistemin gönüllü kölesi haline 
getirmektedir. 

Dünya ve Doğa ile ilgimizi , i l işkimizi kesrnek aynı zamanda 
kendi doğamız da yabancıtaşmak anlamını taşımaktadır. Her geçen 
gün bu döngüleric işliğini kesen toplumun genel depresif hali de 
bu uzaklaşmanın en büyük göstergesidir. Taın tersi ise bizi Doğa 
ve kendi doğamız ile bağlı olduğumuzu hissettirecek, Doğa içinde 
bir birey olduğumuzu anırusatacak ve köklerimize bağlayacaktır 
yoksa köksüzleşrnek ve bu hissi duymak bizi sistemin daha da çok 
kölesi yapacaktır. 

Bu bağlamda pagan bayramları da, pagan pratiği içinde çok 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Pagan bayramlarına geçmeden "bayram" konusu üzerinde biraz 
daha durınamız gerekir. 

Bayram ya da kutsal günler, aslında yaşanılan zamanın dışında 
var olan bir zaman parçası olarak da algılanabilir. Buradan, zarnanm 
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parçalı ve kutsalla§tırılabilir olduğunu dü§ünebiliriz. Bunu Eliade 
( 1 99 1 )  çok güzel açıklamaktadır: 

" Kutsal zaınan bizzat doğası gereği, tersine dönebil ir, bulun

duğu yönde, şimdiki haline getirilmiş bir ilksel efsanevi zamandır. 

Her dinsel bayram, bir ınanevi tören zaınanı, efsanevi bir geçmiş 

içinde 'başlangıçta' meydana gelmiş kutsal bir olayın yeniden giin

celleştirilrncsinden ibarettir. Bir bayrama dinsel olarak katılmak, 

bizzat bayram tarafindan yeniden giincclleştirilcn efsanevi Za

man'la yeniden biitiinleşnıek iizere 'olağan ' zamansal siireden çık

mayı gerektirmektedir. Bunun dcvanıında, kutsal zaman belirsiz 

bir şekilde telafi edilebilir, belirsiz bir şekilde tekrarlanabilir nite

liktedir. [. .. ] Her devrevi bayramda aynı kutsal zaman yeniden or

taya çıknıaktadır, bu zaınan geçen yılın veya bir yiizyıl öncesinin 

bayramında tezah iir edenin aynısıdır: bıı tanrılar tarafında ge s ta 'ları 

esnasında yaratılan ve kzıtsallaştırılan ve tam da bayram aracılığıyla 

yeniden giincelleştirilen Zanıan'dır. Başka terimler/e, bayramda ab 

originc, in illo tcnıporc İcra edildiği haliyle kutsal Zaman 'ın ilk be

lirişi yeniden göriilıncktedir. Çiinkii içinde bayramın siirmekte ol

duğu bu kutsal Zaınan, bıı bayram tarafindan kutlanan tanrısal 

gesta 'dan önce var olmaınıştır. Tanrılar bugiin Dünya 'yı oluşturan 

farklı gerçekleri yaratarak aynı zamanda kutsal Zaman 'ı da ihdas 

ediyorlardı, çiinkü bir yaradılışın şiındiki zamanı, zorıınlu olarak 

tanrısal varlık ve faaliyet tarafindan kutsallaştırılmıştı." 

Eliade'nin ı§ığında Pagan döngüsel bayramları hakkında da fikir 
yürütebiliriz. Bu bayraınlar her ne kadar kendini tekrarlayan mev
simsel döngüler ve hasat ile alakah gözükse de aslında ilk zamanda, 
ilk (primordial) hasatın yeniden tekrarlanmasını anlatmaktadır. Bu 
ilk primordial hasat aslında ilk mevsiınler ile alakah olmaktadır. Bu 
da, ilk primordial döngünün tekrarlanması demektir. Bir ba§ka de
yi§le, bir pagan bayramında kutlanı lan aslında sadece bir döngü 
değil, daha doğru bir deyi§le, geçen senenin döngüsünün aynısının 
ya da beş yüz yıl önceki döngünün aynısının değil ,  primordial bir 
döngünün her sene yenileni§inin kutlanmasıdır. 

Aynı §ekilde "yeni yıl" da, döngünün yincleni§i olduğu kadar 
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Dünya'nın da yenilenişidir3 .  Bu, döngünün devam etmesinin ve 
yaşamın süreklil iğinin de kutlanışıdır aynı zamanda. Bu nedenle 
bayramların da bir "yeni yı l" kutlaması gibi döngünün devamı ile 
olan alakasını unutmamak gerekir .  

Bu bağlamda bu döngüsel bayramlada i lgi l i  ritüeller de bu i lk 
örneğe atıfta bulunmaktadır. Bu bağlamda bu ritüellerin de şimdiki 
zamanda değil ,  Kutsal Zaman'da gerçekleştiklerini düşünmemiz 
gerekn1ektedir. Ritikiden amaç da zaten Kutsal Mekan ve Kutsal 
Zaman'da tanrılada bir olarak, eskiden meydana gelmiş yaradılışın 
tekrarlanması dır. 

Bu nedenlerle bir pagan için döngüsel zamanın bayramlada 
kutlanması büyük bir önem kazanmaktadır. Bu kutlama aynı za
manda her defasında döngüsel zamanın özelliklerine bağlı bir ye
nilenmeyi ve yinelenmeyi getirdiğinden, pagan için her zaman 
yeniden taze bir enerji ile baş layacağı bir döngüyü de temsil et
mektedir. Bu bağlamda günümüzde de paganizm bayramlarından 
ayrı düşünülemez. 

Bu kutsal günlerin dışında da kişisel döngüler ve toplumsal 
önemli günler de kutsal döngüsellik bağlaınında büyük öneın ka
zanmaktadır. 

Doğum günleri , evlilik yıldönümleri ve diğer kişisel günlerin 
kutlanması bu şekilde kutsal bir anlam kazanmakta, "ilk meydana 
geldikleri" günün "enerj isi" ile yepyeni bir döngü başlangıcmda bir 
yinelcnıneyi ve yenilenmeyi siıngclemektedirler. 

Aynı şekilde topluınsal bayratnlar da "ilk olayın" meydana gel
diği zamanın izdüşümleri olarak bir yinelenme ve yenilenme an
lamı taş ımaktadırlar. Bir toplumsal bayran1ı kutlanuk aynı 
zamanda o olayın ilk ıneydana geldiği ana giderek toplumu bir 
arada tutan "enerj ilerin" yinelenmesini sağlamaktır. 

Eski toplumlarda var olan mevsimsel döngülerle i lgili kutlarna
lar ve Kelt bayramları, nco-paganizm içine dahi l  edi lmişlerdir. 
Daha doğrusu bu Wicca'dan gelen bir kutlamadır. Ancak bu tarih-

1 İ lginç bir §ekilde yılba§ı geldiğinde, eski yıl ya§lı bir ihtiyar, yeni yıl da küçük 

l ı i r  çocuk olarak gösterilir. 

39 
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ler eski toplumların da kutlarnalarına denk dü§tükleri için kabul 
edile bilirler. 

Bu günlere kısaca bakarsak: 

Samhain: 
Soven diye telaffuz edilen Samhain 3 1  Ekim- 1  Kasım tarihle

rine denk düşer ve Pagan takviminde önemli bir yer tutınaktadır. 
Kelt ve Germen topluluklarında farklı yer tutmakta olan Samhain, 
Germenlerde ölüm ile alakah iken, Kelt kültüründe yeni başlayan 
karanlık günleri hatta yeni gelecek yılı sen1bolize eder. Bu gün, so
ğukların ve karanlığın başladığı gündür. 

Türk takviminde de Kasım günlerinin başlaınası bu güne yakın 
olduğundan ilginç bir benzerlik teşkil eder. 

Yule (Kı§ Gündönümü) : 
Pagan inancına sahip olan birçok topluluk için Yule, 2 1  Aralıkta 

kutlarımaktadır  ve Kuzey Yarımküre'nin birçok yerinde Yılbaşı ola
rak da kabul edilir. Bu günde günlerin kısalınasının dunnası ve en 
uzun gecenin yaşanınası i le birlikte akabinde günlerin uzamaya 
başlaması, Güneş günlerinin yeniden gelmesi olarak kabul edilmiş 
ve takvim başlangıcı olarak alınmıştır. Pagan topluluklarında coş
kuyla kutlanan Yule, günümüzde Noel'e ve hatta Yılbaşı 'na kay
naklık etmiştir. 

Imbolc: 
Pagan Takvimi'nin bayramlarından biri de, 3 1  ücak-1 Şubat'ta 

kutlarran Imbolc'tur. Koyunların kuzu vermesine bağlanan bu bay
ram aslında yavaş yavaş kıştan çıkmanın da kutlandığı bir bayram
dır. Yavaş yava§ günlerin uzamış olrnası baharın da müjdecisidir. 

üstara (İlkbahar ekinoksu) : 
Kuzey Yarımküre'nin birçok topluluğu için önemli olan İlkba

har ekinoksu, birçok kültürde yazın gelişi olarak kutlanmış ve hatta 
yılbaşı olarak da kabul edilmiştir. üstara'dan Nevruz'a kadar farklı 
isimler alan bu özel gün, en önemli pagan bayran1larından biridir. 
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Bütün kültürlerde görülen, insanlık tarihi kadar eski olan ve 2 1  
Mart'ta kutlarran İlkbahar ekinoksu, Yeni Yıl külderi ile de alaka
lıdır. 

Bel tane: 
Paganizm içinde yaz ve ı§ık bayrarnlarından biri olan ve 30 

Nisan- 1 Mayıs'ta kutlarran Beltane, en eski Bahar bayranılarından 
biridir. Günüınüzde de Bahar Bayramı olarak kutlarran bu gün, 
Kuzey ülkelerinde önemli kutlarnalara sahne olmaktadır. Türk kül
türündeki Hıdrellez de bu tarihe yakın olmakta ve Kasım günleri
nin sonunda, Hızır günlerini ba§latarak yılı yaz ve kı§ olarak ikiye 
bölmektc ve tarım mevsiınİnin açıldığını bildirınektedir. 

Litha (Yaz Gündönümü) : 
Yaz Gündönümü, en uzun günlere denk gelen, yerine göre 21-

23 Haziran tarihleri arasında kutlanan bir bayramdır. En uzun gün
den sonra günler kısalmaya ba§layacaktır. 

Lughnasadh (Lammas) : 
31 Temmuz-1 Ağustos'ta kutlanan bu bayram, balıarda atılan 

tohumların yqerdiği ve ürünün alındığı zamandır. Aynı zamanda 
Günq'in en sıcak zamanlarına da denk dü§er. I§ık Bayraını olarak 
da kutlanır. 

Mabon: 
Mabon, aslında sonbahar ekinoksudur. Yakla§ık olarak 2 1  

Eylül'de kutlanır ve gündüzün ve gecenin c§it olmasından sonra 
kı§ karanlığının egemen olacağını bildirir, hazırlık yapılması gere
ken bir zamandır. 

Bu bayramlar görüldüğü üzere takvime ve Kuzey Yarımkü
re'nin önemli günlerine bağlı bayramlardır; her pagan toplumunun 
kutsal günleri vardır ve bunlar da paganlar tarafından kutsal kabul 
edilmelidir; özellikle üzerinde ya§anılan toprakların kutsal günleri 
de kesinlikle kutlanmalıdır. Bu bayramlar K:ıdim Cadılık Öğretisi 

(Altunay, 2012) adlı kitabımızda ayrıntısı ile incelenmi§tir. 

. � ı 



42 Paganizm - Kadim Bilgeliğe Giriş 

Bu tür döngüsel günler bizim kültürümüzde de vardır. Eski 
Anadolu ve Türk paganizminden gelen bu günler eski takvimden 
de gözlenebilir. Nevruz, Hıdrellez gibi özel mevsimsel günlerden, 
Zemheri, Hamsin, Erbain gibi özel iklimsel dönemlere, cemrelere 
kadar bunlar eski pagan kültürünün kutsallığından kalanlardır. 

MEKAN İLE OLAN İLİŞKİLER 

"Günlük Koşuşturmacalar" içinde "Doğa yürüyüşleri" ya da 
"Doğa ile baş başa kalma" artık "hafta sonlarını değerlendiren" sıra 
dışı bir uğraş olduğu için günümüz insanı artık mekan enerji leri 
ile ilişkisini tamamen kopardı . Oysa ataların11z bunları çok iyi ta
nıyor ve bunları nasıl kul lanacaklarını çok iyi biliyorlardı .  Bugün 
fiziksel olarak daha yeni tanımlayabi ldiğimiz Doğa olaylarını se
zinleyen atalarımız, "kutsal" adı altında bu bilgiye sahiptiler. 

Bugün Doğa Mekanlarının kutsallığını kaybettiğimizden artık 
Doğa'nın tahrip olmasına ancak timsah gözyaşları dökerek seyirci 
kalabiliyoruz; diktiğimiz binalada övünürken, dikilen her bir bi
nanın asl ında Gaia'nın böğrüne sapianan bir hançer olduğunu 
unutuyoruz. 

Dünya'nın da yaşayan bir varlık olduğu, barındırdığı farklı ele
mentlerin dağı lımından ötürü farklı enerj i leri olduğu artık her 
türlü ınekana yabancılaşan gününıüz insanı için bir anlam taşıma
makla beraber var olan bir gerçektir. Zaten .paganizmin Gaia'yı 
genel olarak Tanrıça diye adlandırması da boşuna değildir. 

Eski insan, ınitoloj i  ve tarih arasında bir ayırım yapmıyordu.  
Olan bütün olaylar bu topraklar üzerinde geçmekteydi ve tanrılar 
ve insanlar bu topraklara aittiler. İnsanın kökü bu toprakta olduğu 
gibi toprağın tanrısallığı da devam etmekteydi. 

Eski insana göre Dünya'nın da bir ruhu vardı. Yeryüzü şekilleri 
değişebilse de Dünya'nın ruhu değişmiyordu. Mevsimler, gece ile 
gündüz hep aynı şekilde devam ediyordu. Dünya tanrıçaydı, çünkü 
verimliydi, besliyordu. İstenirse Dünya'nın Ruhu (Anima Mundı) 

deneyimlenebi lirdi de. Birçok ülkenin folklorunda bu tür öyküler 
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vardır. Aynı zamanda birçok kutsal mekana ait "mekanın ruhu'' 

(anima locı) da söz konusu idi .  Bu da kutsal mekanlarda deneyim
lenebiliyordu.  

Anima Loci ,  bir başka şekilde o mekanın da "kişiliği"  demektir. 
O mekanın insanda oluşturduğu her türlü etkilqim Arıima Loci 
özelliklerinin içine girer. Geçmişte zaten bu, o mekanın perisi , tan
rısı vs sembollerle ifade ediliyordu. Bugün de çağdaş paganlar bu 
şekilde sembolize edebil iyorlar. Bu tür mekanlar gerek bir kaya 
olsun, gerek bir ağacın olduğu yer, aynı zamanda Doğa ile bir ol
duğumuzun deneyimleneceği, Arıima Mundi'nin hissedilebileccği 
yerlerdir. 

Bu bağlamda Arıima Loci aynı zamanda bir rnekanın kutsallı
ğının "tezahür" ettiği yer4 olarak da tanımlanabilir. Bir mekanı kut
sal yapan, oradaki bir fiziksel olay kadar (göktaşı dü§mesi, yangın, 
bir hayvanın ortaya çıkışı vs) , oradaki kişisel deneyimierdi de. Es
kilerde "dünya enerj ilerinin" hissedildiği yerler de bu kutsallığa ka
vuşmuştu. 

İlk başlarda doğal mekanın parçası ya da doğal yapılardan oluşan 
kutsal alanlar zamanla daha da aşkın anlamlar kazanınaya başlaını§ 
ve insana eliyle yapılmış yapılara da dönüştürülmüştür. Gününıiize 
kadar kült merkezleri olarak gelen bu kutsal alanlara yakın olmak 
isteyenler ise bazen bu kutsal alanların etrafında şehirler olu§tur
muşlardır. Güç'ün (2005) de belirttiği gibi ,  "geçmişte varolup 

bugün hiçbir izi kalmayan biiyük şehir ve saraylara rağınen, bir za

manlar cemiyetin etrafinda kiimelendiği piraınitler, mabet tepe

cikleri, kutsal mekan ve sunaklar, bir toplumun yegane mirası 

olarak hala varlıklarını siirdürmektedirler." 

Aynı şekilde Doğa'nın bütün parçaları da bu kutsallıktan payını 
almaktadır. Bu bağlamda, bir paganın taşa, ağaca vs taptığını söyle
mek anlamsızdır. Bunu Eliade ( 1 99 1 )  çok güzel açıklamaktadır: 

"Çağdaş Batılı kutsal ın açığa çıkmasının bazı biçimleri karşı

sında belli bir rahatsızlık duymaktadır; onım, bazı insanlar için kızt

salın taşlarda ve ağaçlarda açığa çıktığını kabul etmesi güçtür. Oysa, 

1 Kutsallığın maddesel ya da görüntüsel tezahürü "hicrofani" diye adlandırılır. 

.. .u 
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biraz sonra görüleceği üzere, söz konusu olan bizatihi taş veya ağaca 

tapınma değildir. Kutsal taş, kutsal ağaç, taş veya ağaç olarak ta

pınma nesnesi değildirler; onlara tapınılmaktadır, çünkü onlar 

birer kutsal tezahürüdiirler, çünkü onlar artık ne taş ne de ağaç 

olan, ama kutsal olan, ganz andere olan bir şeyi 'açığa çıkartmak

ta'dırlar. En ilkelinden olanları da dahil, her kutsalın tezabiirünün 

meydana getirdiği paradoks üzerinde, hiçbir zaman yeterince dur

mak mümkün değildir. Herhangi bir nesne kutsalı açığa çıkartır

ken, kendi olmaya son vermeksizin başka bir şey haline 

gelınektedir, çiinkii etrafındaki kozmik ortama katılmaya devanı 

etmektedir. Kutsal bir taş, taş olarak kalmaktadır, görünüşte (daha 

kesin olarak, dindışı bir bakış açısmdan) hiçbir şey onıı diğer taş

lardan farklılaştırmanıaktadır. Bir taşın kutsal olarak göründüğü 

kişiler için, onun hemen o andaki gerçeği, yukarıdakinin tersine 

olarak, doğaüstü bir gerçek haline dönüşmektedir. Başka terimler/e 

ifade edersek, dinsel bir deneyimi olanlar için, doğanın tümü ken

dini kozmik kutsallık olarak açığa çıkartma yeteneğine sahiptir. Ev

renin tiimii, biitiinii itibariyle bir kutsalın tezahiirii haline 

dön iişebilir." 

Bir paganın dünya enerji lerine yanıt vermesi gerekmektedir. 
Bunun için de ilk olarak bu enerjileri tanımak zorundadır. Doğa'da 
yapılacak sık yürüyüşler ve sadece Doğa'yı anlama çalışmaları, bu 
konuda büyük yarar sağlar. Unutmamak gerekir ki Anima Mundi 
her yerdedir. Şehirlerin içinde bile eski melcinlarda, koruluk alanda 
bunu hissetmenin olanağı vardır. 

Dünya'nın enerji leri ile ilgili ritüeller yapmak da her zaman fay
dalı olacaktır. Bu ritüellerin genelde bir kaya ya da eski bir ağaç ya
nında olması çok önemlidir. Bu ritüel lerde Ana Tanrıça'nın 
varlığını hissetmek çok önemlidir. 

Daha marj inal bir kavram olarak tapınak, kutsal olan ile bağlan
tının gerçekleştirildiği yerdir. Bu bağlamda Axis Mıındi'nin de var 
olduğu yerdir. Tapınak, kutsal mekanda kurulmak zorundadır. 
Böylelikle tapınak, kutsalla olan bağlantının kurulduğu yer olmakla 
birl ikte, kutsalla ilgil i  eylemlerin ve sunuların da yapıldığı yer ol
maktadır. 
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Güç (2005) , tapınak sözcüğünün Eski Yunanca karşılığı olan tc

menos sözcüğünün etimoloj isi ile ilgili ilginç bilgiler vermektedi r :  
"Mabed kayramının Yunanca karşılığı olan 'temenos' kelirrıesi, 

'temno' fiilinden gelir. Temno, kendisinde ilahi işaretierin görii

lebileceği göklerdeki özel bir alanı, göğe ait bir çeşit ınukaddcs yeri 

ifade eder. Daha sonra bu kelime, göğe ait bu sahanın yeryiiziin

deki karşılığı anianıında kullanılmıştır. Gökyüzündeki bu yer, yer

yüzünde ilahi faaliyetlerin vuku bulduğu, gaipten haberlerin 

verildiği ve kurbanların takdin1 edildiği kutsal yerlere tekabül 

eder." 

Bu etimolojik açıklama aslında tapınak kavramı hakkında da bilgi 
vermektedir; Yunanca etimoloj iye göre, tapınak aslında gökyüzün
deki kutsallığın yeryüzündeki izdüşümüdür; bu bağlamda yeryü
züne inen kutsallığın mekanıdır. Hıristiyanlıkta, tapınağın 
yeryüzünde ve gökyüzünde olması da bu anlama denk düşmektedir. 

Yine Güç'e göre (2005) , Latince tapınak anlamına gelen tero

plum sözcüğünün kökeninde de gökyüzü gözlemleri ve gökyüzü 
anlamı yer almaktadır. Bu da aynı zamanda gökyüzüne ait bir ola
yın izdüşümünü gösterir. Bu bağlamda, tapınak-hierofani ilişkisi 
anlamsız değildir ve bu bize yıldırım ya da göktaşı düşen yerlerin 
sonradan nasıl tapınak olduğunu açıklamaktadır. 

Bu bağlamda Güç (2005) ,  "büyük ınabedlerin yüksek yerlere 

yapılmış olmasının, makrokazmasun olabildiğince mabedierin 

içine sığdırılabilmesi fikrinden kaynaklandığı diişiinülebilir. 

Bunun fizik olarak imkansızlığıgöz önünde bulundurularak, ına

bedin fonksiyonları sembolleştirilmiş ve ınimari şekli de bu sem

bollere göre düzenlenmiştir. Böylece söz konusu problcnı 

çözülmüş ve mabed, bütiin kainatın küçük ölçekli bir numunesi 

olarak kabul edilmiştir." 

Kadim paganizmde tapınak, kutsallığın tezalıürünün ortaya çık
tığı yer olduğu kadar Tanrı ya da Tanrıça'nın da içinde var olduğu, 
oraya geldiği yer olarak bilinmekteydi. Sembolik olan bu anlatım,  
kutsal mekanda yapılan ritüelin, direk tanrısallıkla olan il işkisin i n  
bir ifadesi idi. Zamanla bu sembolik anlatım dejenere olduysa da, 
kadim zamanların paganları her zaman tapı nakları bu amaçla kul-
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landılar. 
Kutsal ınelcin, bu tür hierofanik tecelli lerin sonucu olarak or

taya çıkmış olsa da, kişi kendine uygun her yerde kendi kutsal ala
nını yaratabilir. Bu nedenle her pagan için tapınak olabilecek bir 
alan vardır; ya da bambaşka bir deyişle, bir pagan kendi tapınağını 
kendi yaratır. Öte yandan, eski tapınaklar ve kült yerleri de, her 
zaman ritüel yapılacak alanlardır. 

Sık sık şehirden uzaklaşmak ve Doğa'da olmak çok önemlidir. 
Doğa' dayken de, özellikle bir pagan gibi davranmak önemlidir. 

Hiçbir zaman Evren'den ve Yeryüzü'nden gelen etkilerin 
arasında olduğunuzu, bunlardan yaralanınanız gerektiğini 
unutmayın ve hissetmeye çalış ın.  Aşağıdaki , yukarıdakinin 
aynısıdır. İnsan da bir mikrokozmostur. Bunun bilincinde 
olunca bu enerj i lerle irtibata geçmek çok daha kolaydır. 

- Doğadaki her ayrıntıya, bir ağaca, dallarına, bir çiçeğe, onun 
kokusuna, bir kuşun ötüşüne vs konsantre olmaya alışın. Bu, 
aradığımız bütünlüğe kolayca ulaşınanızı sağlayacaktır. 
Özellikle su kaynakları ve akarsu kıyıları bu iş için en uygun 
yerlerdir. 

- Derin derin nefes almayı, hatta nefesinize konsantre olarak 
meditasyon yapmayı ihmal etrneyiniz. 

- Doğa'da ne yaparsanız yapın, onu tahrip etmemeye ve kir
letmemeye özen gösterin. 

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, şehirler 'de kutsal 
mekanların bir yansıınasıdır ve kutsallaştırılmıştır. Eğer Doğa'ya 
çıkma olanağı yoksa şehir içinde yapılacak gezilerle özell ikle şehrin 
tarihi ve kutsal larının tanınması çok faydalı olacaktır. 

KUTSAL EŞYALAR 

Paganizm içinde, kutsal eşyalar da anlaşılması gereken bir kav
ramdır. 

Kutsal qyayı en yalın olarak, kendi özelliği dışında, sembolik 
bir anlam ithaf edilrrıiş bir eşya olarak tanımlayabiliriz. 
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Paganzimdc kutsal e§yalar bu bağlamda sembolik anlamları obıı 

ve kutsallığın bir ifadesi olan eşyalardır. 
Bu eşyaların büyük çoğunluğu ritüel ile i lgili araçlar olmakla 

birlikte günlük hayatın sembolik anlamları üzerine de olan eşyalar 
vardır. 

Kutsal eşya kavramı belki biraz da çocuk oyunlarına benzeterek 
açıklanabilir. Bir çocuğun oyun alanı onun için nasıl onun kutsal 
mekanı ise ve oyun da kutsal bir zaınanda, örneğin "kahramanlar 
çağı"nda geçiyorsa, elindeki herhangi bir nesne de bu zaman ve 
mekan ait bir kutsal nesne olabilir; örneğin bir tahta parçası cana
varları yok eden, düşmanları yenen Excalibur misali bir kutsal kılıç 
olabilir. 

Bu bağlamda, paganizm içinde de bir kupa, bir kılıç ya da han
çer ya da benzer eşyalar kutsal bir işlev kazanabilir. 

Bu noktada, "put" kavramına da bakmakta fayda vardır. Put söz
cüğü köken olarak Farsçadan gelir aına asıl kökeninde Sanskritçe 
"Buda" vardır. 

Put sözcüğü,  batı dil lerindeki idol karşı lığıdır ama Türkçede 
genel olarak bir aşağılama anlamı da kazanmıştır. Özellikle "put
perest" ya da "Puta tapan" sözcükleri marj inal olarak Arapların Ca
hi lliye dönemine atıf yapan sözcüklerdir. 

Paganizn1 içinde "puta tapınak" gibi bir kavram hiçbir zaman 
olmamış, ancak zaman içinde pagan düşüncesinin dejenerasyonu 
i le, idolün sembolik anlamı dışına çıkarak idolün sembolize ettiğini 
önüne geçtiği durumlar da vuku bulmuştur. 

İdol, sadece, Bir olanın bir özelliğinin fiziksel sembolik ifade
sidir; bu bağlamda tapınakta bulunan idol aslında o Tanrı ya da 
Tanrıça'nın tezalıürünün bir sembolü olarak oradadır ve bir ritücl 
nesnesidir ve sadece idole tapınmak söz konusu değildir. 

Aynı şekilde bütün ritüel nesneleri de tapım amacı taşımaınakta, 
sadece orada sembolik bir işlevi yerine getirmektedir. 

Kutsal eşyalar daha sonraki dönemlerde maj ik ve dinsel anlaın
lar da kazanmış ve "Kutsal Eınanetler"e dönüşmüşlerdir. 
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PAGANİZM VE RİTÜEL 

Türkçeye "ayin" olarak da çevirisi yapılan ritüel ,  pagan pratiği
nin ayrılmaz bir parçasıdır. Paganizm pratiği, ritüel olmadan yapı
lamaz. Ritüel, aynı zamanda bilinçdışına ulaşabilmek için de bir 
yöntemdir. Kadim atalarımız ritüelin bu gücünü bilmektc ve bunu 
uygulamaktaydılar. 

Türk Dil Kurumu, ritüel sözcüğünün eş anlaml ısı olarak, ayin 
sözcüğünü "dini tören" olarak tanımlasa da, ritüel bir dini tören 
olmanın çok ötesindedir. Ritüel aslında Doğa'da var oluşa dayalı 
bir eylemdir ve bildiğimiz "din" kavramında bağımsız olarak var
dır. 

İ lk insanlardan beri var olan ritüel ,  insanın Doğa ve işleyişi ile 
ilgili eylemlerinin sembolik ifadeleridir. 

Ritüellerin mitlerin doğuşuna kaynaklık etmesi ve ritüel esna
sında inanca ait sembollerin kullanı lması sonucu ritüel sonradan 
"dini" bir karakter kazanmıştır. Hatta birçok din sonradan kendi 
ritüellerini yaratmıştır. 

Bu bölümde, ritüelin kavramsal çerçevesine biraz daha yakın
dan bakacağız. 

Burkert ( 1 998) , klasik bir görüşü farklı şekilde tekrarlayarak il
ginç bir ritüel açıklaması getirmektedir: 

"Prensip olarak ritiiel, taklit yolu ile öğrenilen, işlevi ile açıkla

nan, konuşma öncesi bir iletişim durumunu temsil etmektedir. Ri

tüel konuşmadan belki daha eski ve ilkel gözükmekte ve 

hayvanların davranışını taklit etmektedir." 

Klasik görüş, ritüeli sadece bir taklit olarak yorumlamakta ve 
bunun içsel dinamiğini görmezden gelmektedir. On dokuzuncu 
yüzyılın sonlarına kadar kabul görmüş olan bu görüş, modern( ! )  
insanın, i lkel ( ! )  ve  eski insana olan bakış açısını tanımlamakta ve 
onu anlamaktan ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Poziti
vizmin de mutlak etkisinin altında olan bu görüş ne yazık ki aka
demik çevrelerde de "ezberlenmektcdir. " 

Cox (2004) ise, Eliade açıklaması yaparken,  önce Eli ade' den 
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alıntı yaparak, ritüel hakkında bilenenieri §öyle tekrarlamaktadır: 
"Dindar halk, kutsal kozmogonik mitlerini tekrar tekrar anlatır. 

Mitler varlık kazandığında, söz konusu halk bu mitleri anlatırken, 

yeniden İcra edilen ve böylece inananların hayatını değiştiren kutsal 

bir zaman, ayni zamanı yaratır. Ayinle insanlar, kaostan düzenin 

yaratılınasını tecrübe etmek ve kendilerini yenilenıniş olarak bul

mak için dünyalarının kökenine kadar geri gidebilirler. Ayin, kutsal 

bir mekanda vuku bulur. Bu mekan, kendisini diğer mekanlardan 

farklı kılan semboller vasıtası ile ayrılır ve bu yüzden ayinin vuku 

bulması için uygun bir yer haline gelir. (ME) 

Bu nedenle ayinler, mitten çıkarılan ve onunla ilişkili olan sem

boller kullanan sabit bir ınodele göre tekrarlanabilme gibi ayıncı 

özelliklere sahiptirler. Scınboller, sözler, miınikler, drama, resim

ler, siıngeler ya da bunların diğer birçok şeklinde veya kombine

zonlarında ortaya çıkarlar. Mit, bazen açık bir şekilde İcra edilen 

ayin tipne da uyandığı varsayılan arka plan olarak ayİnsel tekrarlarda 

yer alır. Mesela bazı ayinler yılın farklı zamanlarında vuku bulurlar 

ve bu yüzden takvime bağlı ve çoğu kez avlanma, tohum ekme ve 

hasat etme gibi halkın varlığını devam ettirınek için ihtiyaç duy

duğu şeyle ilişkilidirler. Bazıları ise doğum, ergenlik çağı, evlenmc 

ve ölüm gibi hayat döngüsüyle (life-cycle) ilgili ayinlerdir. Diğer 

bazı ayinler de kurakl ık, bereketin yokluğuyla da savaş gibi krizlcrin 

topluınu etkilediği zaman İcra edilen kriz-yöneliınli (crises-orien

ted) ayinlerdir. Ancak bütün bu ayinler, hem doğrudan heın de 

dalaylı olarak kozmogoni mitini tekrar yürürlüğe koyacak, top

lumu ortaya çıktığı kutsal ana kadar geri götürerek onu dönüştü

recektir. " 

Daha pratik bir açıdan bakarsak, ritüel, paganın kutsal ile olan 
ili§kisini düzenleyen bir pratiktir; buna göre ritüel aslında kutsal 
olanın ya da "bir zamanlar" gerçekle§en bir kutsal olayın yeniden 
vücud bulmasıdır ya da bir adım daha ileriye giderse k sürekliliğidir. 
Bu §ekilde hayat bulan ve sürekl i lqen kutsal ritüeller vasıtası ile 
de toplumun her noktasına yayı lmaktadır. 

Ritüel sayesinde açığa çıkan kutsal ise kutsal olan her öğenin 
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var alınasını sağlamakta, ekinler yeşermekte, av bulunmakta, has
talıklar iyileşmekte, sıcaklar gelmekte; bir başka deyişle yaşama ait 
olan her şey yenilenmektc ve yinelenmektedir. 

Özellikle bilinçdışına hitap eden ritüeller, gerek kolektif bilinç
dışının sembollerini kullanması nedeniyle, gerekse de binlerce yıl
lık içeriğinden ötürü insan üzerinde etkili olmakta ve onu kendi 
özüne daha da yakınlaştırmaktadır. Bu bağlamda "yapabilme" gücü 
daha da artan kişi, hem kutsal ile olan ilişkilerini yenilemektc hem 
de Doğa içindeki duruşunu sağlamlaştırmaktadır. 

Gaster (2000) mevsimsel ritüellerden bahsederken çok önemli 
bir yere değinmektedir: 

"Dünyanın çoğu bölgesinde mevsimsel ritüeller ortak bir kalıp 
izler. Bu kalıp, yaşamın her yıl yenilenmesi gereken bir dizi an
laşma ile insana bağışlandığı anlayışına dayanır. Ama bu yenilenme, 
tek başma tanrısal yoldan değil, aynı zamanda insanların birlikte 
çabalarıyla başarı/ır; ritüeller de öncelikle bu çabayı bir araya top
laına ve düzenleıneyc yöneliktir." 

Gerçekten de ritüeller, aslında olması gerektiği "varsayılan" 
doğal olayların "var olması" için insan tarafından yapılan çabaları 
da kapsar. Aynı zamanda ritüel bir şükrandır da; bu şükran aynı 
olayın "yeniden" olmasını da sağlayacaktır. Bir bakıma Doğa içinde 
insanın kendini ortaya koyması ve Doğa olaylarına katkısıdır da ri
tücl. Bu bağlamda insanın kendi adına yaptığı ritüeller de, Do
ğa' dan ayrı ya da ona aykırı olamaz. Bu şekilde ritüel bir 
uyurulanma olduğu kadar bir kutsama ve bir şükran çalışmasıdır 
da; bu birey olmanın bir vazgeçilmezidir. 

Ritüellerin kişisel bazda farklı işlevleri de vardır. 
Ritücl her şeyden önce kişinin inancının tekrarlannıası ve teyit 

edilmesidir. Yapılan ritüelde, kişi kendi inancı doğrultusunda o 
inancın bütün motiflerini ve sembollerini kullanır ve ritüelin ba
şarıya ulaşmasını ister; bu bir bakıma bütün inanç sisteminin de 
bir tekrarıdır. Ritüel hakkında duyulan en ufak şüphe bile inancın 
tekrar gözden geçirilmesi ile sonuçlanmalıdır; bu bağlamda sağlam 
bir inanç ile ritüel çok sıkı bağlantılıdır. 
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Ritüel aynı zamanda kişinin inancına bağlı yaratıcılığının de bir 
ifadesidir. Her bir ritüelde dağaçiama yapılacak sembolik çalışmalar 
da kişinin bu bağlamda yaratıcılığını ortaya çıkartarak, inancın di
namik yönünü de oluşturmaktadır. Bu dinamizm aynı zamanda 
ki§inin kendisine de yansıyacağı için kişisel değişiın ve gelişimin 
de ritüel tarafından etkileneceği kesindir. 

Öte yandan ritüelin yöneldiği konu da bu konudaki değişimin 
başlangıcı ve idrak edilmesi olacaktır. 

Ritüeller en eski zamanlardan beri var olduğundan, yıllar içinde 
yanlış anlaşılmış ve hatta dejenere edilmiş olabilir. Örneğin kırsal 
yaşama ait olan ve çoğunlukla anaerkil dönem ritüelleri olan Doğa 
ile ilgili ritüeller ataerkil istilalardan sonra, içeriğinden uzaklaşarak 
"devlet ritüelleri" olmuş hatta bunlardan bazıları günümüze kadar 
gelmiştir. 

Dejenere olan bir başka ritüel örneği de kurbandır. Kadim ana
erkil topluıniarda hayvanlar Doğa'nın bir varlığı olduğundan asla 
zarar verilmez hatta kutsal sayılırdı. Sunular ise hazırlanan yemek
lerden ya da toplanan meyvelerden sunulurdu. 

Bunun istisnası yemek için avianan ya da kesilen hayvanlardı. 
Bilindiği gibi av öncesine bir ritüel eşlik ederken avianırken sadeec 
ihtiyacın karşılanmasına dikkat edilirdi. Öte yandan bir hayvan ih
tiyaçtan dolayı kesilecckse, buna da bir ritüel eşlik ederdi. Bu za
manla "kurban ritüeli" olarak yanlış anlaşılmıştır. Özellikle atacrkil 
istilalardan sonra ortaya çıkan kurban ayinleri kesinlikle paganiz
min özünden uzaktır, ancak zaman içinde bu şekle dönüşen kadim 
ritüeller ne yazık ki birçok pagan topluluk tarafından uygulanmış
tır. Günümüz pagan anlayışında kurbarı ritüelleri kesinlikle paga
nizm dışıdır ve kesinlikle uygulanmamalıdır. 

Ritüeller pratik çalışmalar olarak paganizmin ayrılmaz bir par
çasıdır. Ritüeller pagan pratiğini temelini oluşturduğundan her 
pagan genel ritüelleri bilmek ve bilinen kalıplar içinde kendi ritü
ellerini oluşturmak zorundadır. 
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PAGANİZM VE GEÇİŞLER 

Paganizmin zaman algısının döngüsel olduğunu belirtmiştik. 
İnsan yaşamında ise kendini gösteren döngüsellik, "öte 

alem" den Doğum vasıtası ile bu yaşama ve bu yaşamdan ölüm va
sıtası ile yeniden "öte alem"e olan geçiştir; böylece insan Dünya 
üzerinde bir döngü tamamlayarak yeniden geldiği yere döner. Bazı 
pagan inançlarında bu döngüsellik defalarca Dünya yüzüne gel
meyi de kapsar ancak ileride de göreceğimiz gibi reenkarnasyon 
pagan düşüncesinin vazgeçilmezi değildir. 

Dünya yaşamı içinde bu yolculuk yapılırken, insan bazı 
"geçiş"lcr yaşar. İnsan hayatında evlilik, çocuk sahibi olmak, cinsel 
fonksiyonların durması, yaşlılık, bir yakının ölümü gibi olaylar da 
birer geçiş kabul edilebileceği gibi, en önemli üç geçiş doğum, er
ginlenme ve ölümdür. 

Doğum, bu Dünya'ya gelmek için bir geçiş olduğu için pagan 
kültürlerinde doğum ile ilgili Tanrıça olduğu gibi, günümüze 
gelen şekliyle de dağuma ait özel ritüeller vardır. 

Çocukluk, pagan düşüncesinde erginlenmeye giden bir ara dö
nemdir; bu dönenıde çocuk daha toplum içinde sorumluluğunu 
alan bir birey olamamıştır. Çocuk ancak erginlenme vasıtası ile bir 
birey olabilir ve toplum içinde sorumluluğunu alabilir. 

Ölüm ise hem korkutucu hem de öte aleme geçişte önemli bir 
yolculuktur ve geri kalanlar tarafından yerine getirilmesi gereken 
ritüelleri vardır; bu ritüeller ya da ölüın külderi pagan düşüncesi
nin en önemli uygulamalarından olduğundan, çeşitli toplumların 
inançlarının en önemli ayırt edici özelliğidir; ölüm külderi ilc bu 
inançlar hakkında bilgi sahibi olmak olasıdır. ileriki cilderimizde 
pagan kültürler incelenirken ölüm ve sonrası ile ilgili inançlar ve 
ölü gömme adetleri bu nedenle çok önemli bir yer tutacak, kül
türler bazında incelenecektir. 

Bu kitapta, birey olabilme k  açısından pagan yaşamının en 
önemli geçişi olan erginlenmeye daha ayrıntılı bakacağız. 

Eski pagan toplumlarında kadın inisiyasyonu çok uygulanan bir 
yöntem değildi. Bu kadını aşağılamaktan çok, anacrkil toplumlarda, 
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kadının kadın tarafından doğması ve yetiştirilmesi nedeniyle inisi
yasyana ihtiyacı olmadığı düşüncesindendi, hatta ilk regl görülmesi 
kadınlığa bir geçiş sayılıyordu. Bu nedenle elimizdeki bilgilerin 
çoğu erkek inisiyasyonu üzerinedir, kadın inisiyasyonu ile ilgili uy
gulamalar daha geç bir döneme aittir. 

Erginlenme 

İlk toplumların, çocukluktan ergenliğe geçen bireyleri, toplu
mun "yetişkin" bir bireyi olarak kabul ettikleri "erginlenme" ya da 
19. yy'da verilen adı ile "geçiş törcnleri" (rites de passage) günü
müzde artık kaybolmuş çok önemli bir uygulamadır. 

Tanım olarak bu törenler, bir gencin çocukluğunu geride bıra
kıp, yetişkin sorumluluklarını yaşayan bir erkek olduğu anı belirler. 
Bir başka deyişle genç erkek, çocuk yaşamında ölerek, yetişkin bir 
erkek olarak yeniden doğar. 

Pagan düşüncenin olmazsa olmazlarından biri olan "birey 
olma", yetişkin olarak topluma katılma, bu erginlenme törenleri 
ile sağlanmakta ve erkekler topluma "çocuk'• olarak değil, yetişkin 
bir birey olarak kazandırılmaktaydı. 

Günümüz toplumlarında ise "erginlenme"nin artık unutulmuş 
olması, çocuk kalan bireylerin, gerek kişiliksiz ve kolay yönetilebilir 
tutumları, gerekse de tüketim kalıplarıyla bu küresel kapitalist 
düzen için onları bulunmaz bireyler haline getirmektedir. 

Mircea El iade, "Modern yaşantımızın en önemli özelliklerin
den birinin erginlenmenin ortadan kalkmış olduğu fikri sıkça söy
lenmektedir. Geleneksel toplumlarda büyük öneme sahip olan 
erginlenme, günümüz Batı toplumlarında artık yoktur" demekte
dir. 

Joseph Campbell (1993) ise, çok açık ve doğru olarak, sadece 
crginlenmenin değil, mitolojik ve ayİnsel formların da yokluğu 
üzerinde durur: 

"İnsan ruhuna, onu geri çekmeye çabalayan belirli insan Eante
zilerinin tersine, ileri götüren simgeleri sağlamak, her zaman ıni-
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toloji ve ayinin başlıca işlevi olmuştur. Doğrusu, aramızdaki ol
dukça yüksek nevrotiklik oranı, böylesine etkili bir ruhsal yardım
cının çöküşünden kaynaklanıyor olabilir. Çocııkluğuınuzun 
arındırılmamış imgelerine takıntılıyız ve bu yüzden de yetişkinli
ğimizin gerekli geçişlerine karşı ilgisiz kalıyoruz. " 

Campbell (1993) erginlenmeyi ise şöyle anlatır: 
"Yani insan, bir rnitosla özdeşleşerek, gerçekten fiziksel olarak 

ritlerin sağladığı gözle görülür rol ve biçiınlerle mitolojik formlarm 
ifadelerine katılarak ve bu ritlerin toplumun formu da desteklerne
siyle, yetişkin roliine bağlanır. Özellikle ruhun eneıjisinin bebek
likteki ilkel bağlarnından bireysel kaba zevk ve iktidar hedeflerine 
yönelirken, erginlenme ritlerinin, bunları toplumsal görev sistemi 
içinde yeniden örgütleyip dayattığını ve bireyin böylece grubun 
güvenilir bir iiyesi haline geldiğini söyleyebiliriz. Zevk, güç ve 
görev: bunlar ilkel toplwnların doğal düzeydeki bütün deneyim
lerinin çcrçevesidirlcr. Bu toplıınısal yapıda ilk ikisi sonucuya ta
biidir ve bıı da mitolojik olarak dcsteklenip ritüel olarak dayatılır. 
Ritüel canlı nıitolojidir ve etkisi erkekleri melek yapmaktır. Çünkü 
arkaik erkek, çağdaş bireysel anlamda erkek değildir, topluınsal an
lamda belirlenıniş arketipin yeniden hayat bulmasıdır. Bu tanrılaş
tıı-manın etkili olması da, görıniiş olduğumuz gibi, acımasız 
büyiisel sanat etkisiyle, erginlenme ritüelinde gerçekleşir. " 

Campbell'a (1993) göre de, günlük yaşamda sorumluluk alınak
tan kaçınınasın, birey olamamasının kökeninde bu vardır. Bu 
süreç, sonunda psikanalistin ellerinde biter. 

"Bilinçdışı d üşte, gün ışığında ya da deliliktc, akla doğru her 
türden sis, acayip yaratıklar, korkular ve ürkütücü imgeler gönde
rir; çiinkii insan krallığı, bilinç dediğimiz şıı görece küçük barına
ğın zcınini altında beklenmedik AMeddin mağaralarına inmektedir. 
Orada yalnız mücevherler değil, tehlikeli cinler, yaşarrılarımıza kat
roayı düşünınediğirniz ya da buna cesaret edemediğimiz uygunsuz 
ya da karşı koyulan psikolojik güçler de vardır. Ve bunlar şüphe 
çekmeden kalabilir ya da, diğer yandan rastgele bir sözcük, bir 
manzaranın kokusu, bir bardak çayın tadı, ya da bir bakış, sihirli 
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bir kaynağa dakunabilir ve ardından da beyninde tehlikeli haber
ciler belirir. Bunlar da tehlikelidir, çünkü, kendirrıizin ve ailemizin 
çevresine ördüğümüz güvenlik ağını tehdit ederler. Kıırduğumıız 
ve içinde yaşadığımız dünyanın ve içindeki bizlerin yıkımı; fakat o 
zaman daha cesur, dürüst, geniş ve eksiksiz bir insan yaşaınının 
olağaniistü yeniden inşası - yani içimizde taşıdığımız mitolojik 
dünyadan gelen rahatsız edici gece ziyaretçilerinin cazibesi vaadi 
ve dehşcti söz konusu olur." 

Campbell buradan bu sembolleri kullanmamız gerektiğini ve 
aslında bu sernbollerden yararlanmayı da psikanalizin öğrettiğini 
söyler. Campbell' e göre, eski erginlenmelerin bilge kişisinin yerini, 
bu kez psikanalist almıştır. 

Erginlenmeye daha derin bakarsak, aslında insanlık tarihinin de 
önemli ipuçlarını görürüz. 

Erginlenme, Batı dillerindeki "Initiation" sözcüğünün Türkçe
deki karşılığı olarak kullanılan sözcüktür. İnisiyasyon/Initiation 
sözcüğü Latince initiare = ba§lamak sözcüğünden gelmektedir. Bu 
sözcük ise yürümek, gitmek anlamına gelen ire fiili ve içerisine an
larnını katan İn takısı ile alakalıdır. Aslında Er kökünden gelen er
ginlenme sözcüğü bu kavramı çok daha iyi ifade edebilmektedir. 

Geni§ bir anlamda, erginlenme, geçiş ritlerinden biridir. İnsan 
hayatında ritüel ve törenlerle kutlanan bu geçişler kısaca, doğun1, 
erginlenme, cinselliğin sona ermesi ve ölüm' dür. Bunların her bi
rine ait riitler oluşturulrnuştur. Erginlenme de bunlardan biri ola
rak bir "alt-durum"dan bir "üst-durum"a geçrnektir. Bu aynı 
zamanda bir üst psikolojik düzeye de geçme anlamına gelmekte, 
yani olgunluğa geçiş olmaktadır. Bu bir başka deyişle, artık diğer 
yetişkinlerle aynı seviyede ilişki kurmak olarak da yorumlanabilir. 

Erginlenmenin erkek çocukta, anne ile qit seviyede olmayan 
ilişkisini kesrnek olduğu da kesindir. Çocuk bu ilişkiyi tamamen 
kesecek ve belki de bir erişkin birey olarak bu ilişkiyi e§it seviye
lerde yeniden kuracaktır. 

En eski kabilelerden bu yana evrensel bir uygulaına olarak, 
erkek geçiş törenlerine yani erginlenme törenlerine rastlamaktayız. 
Kızlar için de geçi§ törenlerinin var olduğu toplumlar vardır. 
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Erkek geçiş törenlerinin genel karakteri, bir ölüm ve yeniden 
doğum deneyimi yaşatmasıdır. Bu, adayın annesinin rahminden 
çıkmış bir çocuk olarak ölmesi ve o ölüler ülkesinde yeniden doğ
ması anlamına gelmekteydi. Genelde bu "doğum" bir erkek tara
fından yardım edilerek sağlanırdı. Bazı toplumlarda, bu yeniden 
doğumu takip eden aşamada, sadece erkeklerin bildiği bir kutsal 
sözcüğün de verildiğine de rastlanmaktaydı. Bu sözcük genelde fal
lus ile sembolize edilen Tanrı'nın adı idi. Bunun yanı sıra birçok 
örnekte gördüğümüz üzere yeni crginlenmiş gcnce kabilenin ya 
da o toplumun "kökeni" hakkında "sırlar" verilir ve böylece bu kut
sal bağ "pekiştirilirdi". Daha sonra bu "geçiş", çqitli törenlerle kut
lanmaktaydı. Bir fikir vermesi için Frazer'ın (1992) erginlenme 
törenlerine verdiği örneklere bakabiliriz. 

James G. Frazer'ın Altın Dal adlı kitabında geçen erginlenme 
örnekleri: 

1854-1914 yılları arasında yaşamış olan Frazer, Altın Dal isimli 
kitabında, ilkel toplumlar üzerinde çağının en düzgün derlemele
rinden birini yapmış ve birçok bilginin bu konuya eğilmesine ola
nak sağlamıştır. Ancak, yaşadığı çağ itibarı ile bazı görüşlerinin artık 
geçerliliğini yitirdiği de kesindir. 

Aynı şekilde, Frazer erginlenmenin "özünün, delikanlının ru
hunun kendi tatemine aktarılınak üzere bedeninden çıkarılma
sında bulunduğunu" söylemiştir. Günümüzde bu görüş kabul 
edilmesc de, Frazer'in verdiği örnekler incelenmeye değerdir. 

Şimdi bu örneklere bakmakta fayda vardır: 
"Ce ram 'ın batısında, erginlik çağına gelmiş olan oğlan çocukları 

Kakian birliğine kabul edilirler. Çağcıl yazarlar, bu birliğe öncel
likle yabancı egemenliğine direnmek için kurulınuş bir politik ce
miyet olarak bakarlar hep. [. .. 1 Aslında cemiyet, çok yaygın bir ilkel 
kurumdan başka bir şey değildir, baş amacı da genç erkeklerin er
ginlcnrnesidir. [. . .  1 Kıkian evi, dikdörtgen şeklinde, orman ın de
rinliklerinde, en koyu gölgeli ağaçların altında kurıılrnuş bir ağaç 
sundurmadır, içeride ne olup bittiği görülemeyecek kadar as ışık 
alacak şekilde yapılmıştır. Her köyün böyle bir evi vardır. Ergin/e-
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necek erkek çocuklar buraya ana babalarının ve yakınlarımn eşli

ğinde gözleri bağlı olarak getirilir. Her çocuğu ellerinden tutmuş 
iki adam getirir, bunlar çocuğun kirvesi olarak iş görür, erginlenme 
süresince ona göz kulak olurlar. Herkes sundurmanm önünde top
lanınca, başrahip yüksek sesle şeytaniara seslenir. Bunun hemen 
arkasından sundurmadan korkunç bir gürleme duyulur. Arkadaki 
kapıdan yapıya gizlice girmiş adamların bambu borıılarla çıkardığı 
sestir bu; fakat kadınlar ve çocuklar bunu şeytanların çıkardığını 
sanır ve dehşete düşerler. Her çocuk smırı geçip gözden kaybolur 
kaybolmaz, kiit bir kesme sesi duyulur, korkunç bir çığlık çınlatır 
ortalığı, ucundan kan damlayan bir kılıç ya da mızrak sıındurmanm 
tavanından dışarı fırlar. Bu, çocuğun başınm kesildiğinin ve şeyta
nın onu öteki dünyaya götürdüğiinün işaretidir, orada onu yeniden 
doğuracak ve değiştirecektir. Bunun için de, kanlı kılıcm göriilme
siyle birlikte analar ağlayıp sızlar, şeytarım çocuklarını öldürdüğünü 
söyleyerek bağırır/ar. Bazı yerlerde, çocuklarm, bir timsah ağzı ya 
da devekuşu gagası şeklinde yapılrnış bir açıklıktan içeri itildiği gö
rülebilir, o zaınan şeytanların çocukları yuttuğu söylenir. Çocuklar 
sundurınanm içinde beş ya da dokuz gün kalırlar. Karanlıkta otu
rurken, bambu boruların kulakları sağır edici seslerini, zaınan 
zaman da tiifek patlaınalarını, kılıç şakırtılarmı duyarlar. Her gün 
yıkanırlar, yüzlerine ve bedenlerine, şeytan tarafında yutıılmuş iz
leniıni vernıek için sarı bir boya sürüliir. Her çocuk Kakian evinde 
kalışı süresince göğsüne ya da koluna dikenlerle dövnıe yaptırır. 
Delikanlıların, uyumadıkları zaınanlarda bir tck akslarmı bile kı
pırdatmaksızın çömelmiş duruında oturmaları gerekir. Bir sıra ha
linde bağdaş kurınuş, ellerini ileriye doğru uzatmış otururlarken, 
şef borazanmı alır ve her delikanimm ellerine koyarak ruhların sc
sine benzeyen garip tonlarda borunun içinden konuşur. Kakian ce
miyetinin kurallaı-ma uymaları, Kakian evinde neler olup bittiğini 
asla kimseye açmamaları konusunda delikanlıları ııyarır, yoksa öle
ceklerini söyler. Rahipler adaylara ayrıca kan akrabalarına iyi dav
ranmalarını da söyler, kabilenin gelenekleri ve gizleri öğretilir 
onlara. [. . .  ] adayların muhafızları ya da kirvclcri olarak çalışan 
adaınlar, bir iki gün içinde neşeli haberler/c köye dönerler; şeytan-
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lar, rahiplerin araya girmesi ile, yalvarrnasıyla, delikanlıları yeniden 
yaşama döndürmüştür. [. . . ] Her delikanlı Kakian evinden ayrılma
dan önce, papazdan iki ucu horoz ya da devekuşu tüyleriyle süs
lenmiş bir sapa alır. Bu sapaların çocuklara yeniden yaşama 
döndürüldükleri sırada şeytan tarafindan verildiği varsayılır, deli
kanlının ruhlar ülkesinde bulunduğunun bir işaretidir. [. . .  }Bu er
ginlenme ayinlerinden sonra, delikanlılar erkek olınuş sayılır ve 
evlenebilirler; bundan önce evlenmeleriyse bir skandaldtr. " 

Bu bize ilginç bir erginlenme törenini anlatmaktadır. Delikan
lıların yaşadıkları ile tam bir erginlenme töreni olan bu törende işin 
içine şeytanlar da karışmaktadır. Ancak erginlenme törenlerinin en 
önemli öğeleri olarak kabilenin sırlarının verilmesi, ellerine öte 
dünyadan bir armağan almaları ve sırların saklanması konusunda 
uyarılmaları bu törende yer almaktadır. Kakian evinde geçirilen bu 
süreç, öte aleme gitmeyi, dolayısıyla da bir ölüm deneyimini kap
samaktadır. 

"New South Wales'deki Avustralya'lı bazı kabilcler arasında, 
delikanlılar erginlenirken, Thuremlin admda bir varlığm, her de
likanlıyı uzak bir yere götürdüğü, onu öldürdüğü, bazan da kestiği, 
bundan sonra onu yeniden yaşama döndürdüğü ve bir dişini sök
tüğü düşünülür. Queensland'ın bir bölümünde, erginlennıe tö
renlerinde sallanan boğaböğürtenin çıkardığı sesin, biiyücülerin 
çocukları yutarken ve sonra da onları birer delikanlı olarak yeniden 
yaşama döndürürken çıkardığı gürültü olduğu söylenir. Upper 
Darling R..iver'dan Ualaroi'ler, birçocuğıın, kendisini önce öldiiren, 
sonra da bir erkek olarak yeniden yaşama döndüren bir hayaletle 
karşılaştığını söylerler. " 

Bu ilginç örneklerden görüldüğü gibi, erginlenınenin, "ruhsal 
bir varlık" tarafından yapılması rastlanabilecek bir olaydır. Bu cr
ginlenme törenlerine ruhsal bir anlam katılınası hatta, -bizim gö
rüşümüzce- atalar ile de bir ilişki kurulması anlamına gelebilmek
tedir. Böylece bu eylem bir bakıma kutsallaştırılmış ve kutsal bir 
alana da taşınrnış oluyordu. Aynı şekilde doğum öncesine de atıfta 
bulunabiliriz. 
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Ba§ka örneklere de bakarsak: 
"Bu yeniden dirilişin, erginlenme ayinlerinde aşağıda vereceği

miz törenle tenısil edildiği görülüyor. Tel tel ağaç kabuğu lifleri 
içine gizlenıniş bir yaşlı adam, mezarın içine uzanır, sopalarla ve 
toprakla hafifçe örtülür ve buraya olabildiğince doğal toprak görü
nünıü verilir, kazılmış olan toprak oradan uzaklaştırılır. Göınül
miiş olan adanı elinde bir çalı parçası tutar; topraktan çıkmış gibidir 
bu çalı, bu göriiniiınü daha da giiçlendirınek için yere başka çalılar 
da sokulıır. Daha sonra adaylar mezarın kenarına getirilir ve içine 
yalnızca göınülen adamın aile adının ve lifli ağaç için kullanılan 
sözcüklerin geçtiği bir şarkı söylenir. Şarkı söylenirken, gömülü 
adaının elinde tuttuğu çalı yavaş yavaş kıınıldamaya, sonra da ha
reket etmeye başlar, en sonunda adamın kendisi mezardan çıkar. 
Buna benzer bir biçimde, erginlenme törenlerinde, Fiji delikanlı
larına, bedenleri güya kesilıniş, kana bulanmış, bağırsakları dışarı 
firlamış, görünüşte ölü bir sıra erkek gösterilir. Fakat rahibin bir 
bağırtısı üzerine ölü takliti yapan adamlar ayağa fırlar ve üzerlerine 
süriilnıiiş olan doınıız kanını ve bağırsakları temizlemek üzere 
nehre doğru koşarlar." 

Burada da ilginç bir adet, ritüelin erginle§ecek gençler değil 
fakat daha ya§lı olanlar tarafından uygulanmasıdır. Tabii bunu geç
mi§ zamanlarda olan bir eylemin gcrçeklqtirilmesi olarak dü§ü
nebiliriz, ancak bu olay gençlere "gösterilmi§tir." 

Erginlenmeye farklı bakı§lar: 
Erginlenme törenleri yukarıda anlatılanlar gibi yapılmakla bir

likte, zamana ve yere bağlı olarak farklı uygulamalar gözükebilir. 
Adayın kar§ıla§tığı tchlikeler, ölüm deneyimleri farklı olabilir, ha
zırlanması farklı olabilir. Hatta, sonunda sözcük verilip verilme
mesi, bu törenden sonra "kutsal fahi§e " ile birle§me ya§anıp ya§an
ınaması da farklı töreniere bağlıdır. 

Erginlenme törenleri daha çok erkekler için yapıldığından, üye
leri erkek olan topluluklarda da uygulanır olm u§. Ancak bu uygu
lamanın gerçek aınacından sapması belli bir dejenerasyonu da 
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beraberinde getirmişti. 
Erginlenme hakkında süregelen tartışmalarda, Reed (1995) çok 

daha farklı yaklaşmaktadır: 
"Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki, ilkel insanların 

kuttörenleri, yalnızca bir nedenle, çocuğun ergin yaşa gelmesi do
layısıyla yapılıyor değildi. [. . .  ] Bu olay bazı durumlarda, 'erkekliğe 
geçiş' kimi zamansa 'cinsel etkinlik ve evliliğe başlangıç ' olarak aml
maktadır. Ancak konuyu daha derinlemesine incelersek, bu tören
lerin sözü edilen cinsel etkinlik ya da evlilikle pek fazla bir ilgisi 
olmadığını görürüz. [. .. J Erginlcnme, bireyleri birbiriyle evlene
bilen iki tarafın erkekleri arasında yapılan bir karşılıklı törendi. İki 
tarafın yaşlı erkekleri, bu töreni oluştııran işlemlerin yerine geti
rilmesinden sorumluydu; gençlere ne yapacaklarını anlatır, acılı iş
kenccler ya da 'dayanıklılık sınavları' sırasında delikanlıyı gözetir, 
öykünme sanatlarım sergiler ve başka gösterileri yaparken onlara 
yol göstericilik ederlerdi. Sonunda genç yeni edindiği erkekliği ka
nıtlayan gerekli 'işaretler 'i bedeninde taşıyarak ateşten gömleğin 
içinden çıkardı. Bu işaretler arasında en evrensel olanı sünnettir. 
Dernek ki 'erginlenme' diye am lan geçiş töreni, başlangıçta, bir de
likanlınm çocukluktan yetişkinliğe geçişinin simgesi değildi. Bir ' 
hayvanlar ' topluluğunun, insan olmalarınedeniyle öldürülme ya 
da yenn1e tehlikesinden uzak birer insan haline geçmelerini sim
gelemekteydi. Bazı bölgelerde tck bir insanoğlunun kurban edil
mesi, bu geçişle yamyamlık arasında bir bağ bulunduğunu 
belirtmektedir." 

Reed'in bu görüşü çok marjinal olmakla birlikte bir genel ha
tanın da tekrarıdır. Burada çocukluktan çıkış yerine hayvanlıktan 
çıkışın kutlandığının görülmesi ya da yamyamlık ile ilişkilendiril
mesi, aslında birebir olmayan kaynaklara ve erginlenme semboliz
minin yanlış anlaşılınasına dayanmaktadır. Burada birebir olmayan 
kaynak derken On dokuzuncu yüzyıl antropologlarının taraflı ak
tarımları kastedilmektedir. 

Özellikle, delikanlının erginlemneden önce bir birey olmadan 
hayvan olarak sembolize edilmesi ve erginlenme sırasında bir hay-
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van tarafından yenilme scmbolizmleri, bu tür yanlış çıkarırnlara 
neden olabilmektedir. Oysa crginlenme bütün kültürlerde tam ola
rak anlaşıldığında bu tür söylemler anlamsızlaşmaktadır. 

Reed'in (1995) bir başka hatası da erginlcnmenin kız çocuklarla 
ilgisinin olmadığı, sadece erkekleri ilgilendiren bir uygularna oldu
ğudur. Bu kitap boyunca bu konuda çok yazıldığından bu tartışma
ları tekrar yazmak anlan1sızdır ama burada da Reed'in fazlasıyla eski 
nesil antropologların tesirinde kaldığını görmekteyiz. 

Diamond (1998) ise konuya çok daha farklı bir açıdan, bağın1-
lılıkları temel alarak, iyileşme sürecini inceleyerek, ancak erginlen
meden söz etmeden yaklaşır: 

"Erkekler iyileşıne sürecinde ilerledikçe, bağımlılıklarıyla yüz
leşmenin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunun far
kına varırlar. Yapmaları gereken şey, ölüın fikrine ve eski 
hayatlarının kaybına alışmaktır. Hayatımızın bütün dönüm nok
talarında olduğu gibi burada da sonuç yeni bir hayat biçiıninirı do
ğuşııdıır. İyileşme birçok insan için bütiinlüğe giden tinsel bir 
yolculuktıır. 

Başlaımınoktaları ilc ilgili ritüelleri unutınuş bir toplumda, iyi
leşme, erkeklerin modern hapishanelerindeki ölü daJları kesmeleri 
ve savaşçılığın ilkel yolıma geri dönmelerini sağlar. [. . .  ] Bağımlılık 
nasıl kayıp benliğin hastalığıysa, iyileşme de eve dönüş olanağıdır." 

Erginlenme, bir erkeğin erkek olmasındaki en önemli süreç ol
duğundan ve Tanrı ve efsanevi kahraman figürlerinin de bundan 
nasibini aldığını düşünürsek, bu konu üzerinde çok durulması ge
rekmektedir. Ancak bu cildin içeriği bakınnndan, antropolojik kay
naklarda çokça yer alan ve Kaynakça'mızda da görülen kaynaklarda 
varolan bu konuyu çok uzun tutmamak gerekmektedir. 

Sonuç olarak bu mekanizmanın toplumsal yaşamdan silinme
sinin, yetişkinliğe ulaşamamış erkek figürleri yarattığını söyleyebi
liriz. Toplumumuzda eskinin silik bir anısı olan bu tür 
uygulamaları vardır. 

Örneğin Musevilik ve İslam'da gördüğümüz sünnet, özellikle 
de kişinin penisindeki o olağanüstü değişim nedeniyle çok önemli 
bir geçiş törenidir. Eğer bu tören gerektiği gibi yapılırsa çok etkili 
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olacağı kesindir. Eğer sünnet tam ergenlik çağında bütün erkeklik 
sembolleri ile kutsal bir mekanda tören yapılarak (örneğin Eyüp 
Sultan'ı ziyaret ve dua) yapılırsa çok etkili olabilir. Bu bağlamda, 
sünnet hakkında söylenen olumsuzluklar ve özellikle de Tecimer'in 
(2006) aktardığı "cezalandırma" motifı çok da doğru değildir. 

Ayrıca, askerlik, çeteler, hapishane gibi erkek erkeğe kurumların 
da erginlenme üzerine çok olumlu etkisi olduğu söylenernez. As
lında Moore ve Gillette (1991) tarafından "erkek çocuğun bodur
la§tırılmı§, sahte ve eğri büğrü bir erkeklik biçiınine geçmesi" 
olarak tanımladığı bu süreçler, gerçekten de ergenlik geçi§leri üze
rinde olumlu bir etkiye sahip değildir. Askerlik süreci de bilinçli 
kullanılabilirse belki bu bağlaında olumlu bir etkide bulunabilir 
ama şimdilik bu sadece uzak geleceğe ait bir umut gibi gözük
mekte. 

PAGANİZM VE KÜLTLER 

Gök Kültleri 
Gök ve Gök-Tanrı ile ilgili kültler, insanlığın en eski zamanla

rına kadar dayanmaktadır. 
İnsan, Gök ve Yeraltı arasındaki Orta Dünya'da yaşar. Gök, Yer

altı gibi ulaşılmaz olanı temsil etmektedir. Yeraltı her zaman gize
mini koruduğu halde Gökyüzü'nin göreceli açıklığı, döngüsel 
yapısı ve "ulaşılamaz" tanrıların mekanı olu§U, her zaman onun 
kutsal yapısını korumuştur. 

İnsanlar ilk varoluşlarından beri gökyüzünü incclemişler, onun 
döngüsel zaman üzerindeki etkisini belirlemişlerdir. Bu aynı za
manda Tanrısal bir düzenin de göstergesi olmuştur. Eliade (2003) 
da "Gök, evrenin düzeninin arketip id ir" derken bunu belirtmiştir. 
Bu düzenli yapı aynı zamanda ritüellerin de zamanını belirlenli§tİr. 

Öte yandan gökyüzünün, ToprakAna'yı "dölleyici" özelliği de, 
tarım ile ilgili küldere farklı bir motif olarak girmesine neden ol
mu§tur. 

Eliade (2003) bu konuda şöyle yazmaktadır: 
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"Göğün kendisini doğrudan doğruya bir aşkınlık, giiç ve k ı If

sallık olarak ortaya koyduğunu görmek için mitsel kıssalara hak

nıaya gerek yoktur. Yalnızca göğe bakmak bile ilkel insana diw.;c/ 
duygular verir. [. . . ]İlkel zihniyet için Doğa her zaman 'doğal' de
ğildir. 'Göğe bakma' deneyiminin, bizim anlayamayacağımız bir 
biçimde, günlük yaşamında sürekli olarak mucizelerle karşı/aşmaya 
açık olan ilkel insan açısından anlamı farklıdır. Göğ bakmak aydın
lanmak demektir. Gök ilkel insana gerçekte nasılsa öyle görün ür: 
sonsuz ve aşkın. Gök, insanın ve yaşam gücünün temsil edemediği 
'banıbaşka bir şeyi' mükemmel bir biçimde temsil eder. Aşkınlığın 
simgesi sonsuz olmasından kaynaklanır. 'En yüksek' olmak, doğal 
olarak tannlara özgü bir niteliktir. İnsanın ulaşamadığı yukarı böl
geler, yıldız/ı gök, tannlara özgü aşkın/ık, mutlak gerçeklik, son
suzluk gibi ayrıcalıklara sahiptir. Bu tür bölgelere tanrıların 
mekan/andır; bazı diniere göreyse, buralar ölülerin ruhlarının git
tiği yerlerdir. Yüksek, insanların ulaşamayacağı bir boyuttur; doğal 
olarak insanüstü güçlerin ve varlıkların sahip olduğu bir yerdir; ta
pınağın basamaklarını törensel olarak çıkan ya da göğe uzanan ayin
sel bir merdivene tırmanan kişi artık insan değildir; ayrıcalıklı 
ölümliilerin öldükten sonra serbest kalan ruhları, göğe yükselirken 
insan olma durum un da sıyrılırlar." 

Gök Tanrı, her zaman her şeyi görendir. Gözetleyen ve kaBa
yandır. 'Her şeyi gören Tanrı', aslında Gök Tanrının kapsayıcılı
ğının bir sonucudur ve bu yüzden başka formlarla da ifade olunur. 

"Yüce Gök Tanrı, her yerde yerini başka dinsel biçimlere bı
rakmaktadır. Bu değişimin morfolojisi çeşitli olabilmektedir; ama 
değişiınİn anlamı kısman aynıdır: göksel varlıkların aşkınlığı ve 
edilgenliğinden daha devingen, etkili, kolay ulaşılabilir biçimlere 
geçiş. Bu noktada tanık olduğumuz, kutsal olanın 'aşamalı bir bi
çimde somut bir biçirne indirgenmesi'dir; insan yaşamı ve onu çev
releyen kozmik ortam her zaman kutsallıkla yüklü dür. "(Eliade 
2003) 

Bu bağlamda Gök Tanrı, her yerde olabilen ve her şeyi gözet-

ı,\ 
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leyen bir tanrı olmakla beraber, her §eye gücü yeten ve her §eyi 
bilen bir Tanrı da olmu§tUr ve hatta ezoterik bir nitelik de kazan
mı§tır. Aynı §ekilde S ümer yazıtlarında tanrı ideogramı olan Din
gir'in, hem Tanrı hem de gök anlamına gelmesi -ki Tanrı sözcüğü 
için bu Türk kültüründe de böyledir- bu bağiantıyı göstermekte
dir. Moğol kültüründe de yemin edilirken göğü §ahit göstermek, 
göğün her §eyi gören niteliğine bir atıftır. 

"Bu gök tanrılarının öncelikle yaratıcı ve her şeye ka dir olrnakla 
kalmayıp aynı zaınanda her şeyi bilen, yüce bilgeliğe sahip varlıklar 
olma zorunlulukları onların bazı dinlerde neden soyut tanrısal fi
gürlere ve evreni açıklaınaya çalışan ya da ınutlak gerçeği ifade 
etmek için kullanılan kişileştiri/miş kavramiara dönüştüklerini 
açıklamaktadır."(Eliade, 2003) 

Gök Tanrı'nın "her §eyi bilen" ve "her §eyi gören" özelliği, 
onun zamanla ba§ka tanrılada karı§masına ya da, ba§ka özellikler 
almasına neden olmu§tUr. Bu bağlamda, kendi özelliklerinden 
uzakla§an bu Tanrı, farklı biçimlerde de sembolize edilmeye, hatta 
köken özelliklerini kaybetmeye ba§lamı§tır. 

"Gök tanrılarının özelleşmesi onlarm temel özelliklerini tarna
Inen değiştirmiştir. [ .. . ] Her tanrısal biçim gibi, tüm dinsel teza
lı ür] eri ctraflarında toplamak ve tüm kozınik düzlern/ere 
hiikmetmek isteyen fırtma ve iireme tanrıları, kişiliklerine ve ta
pımlarına, ilk başta, göksel yapılarında bulunmayan özellikleri 
(özellikle de Ana Tanrıça ile yaptıkları evliliklerden dolayı) alırlar. 
[ . . .  ] Ulu tanrıçalarla gerçekleştirdikleri sayısız evliliğe karşın özerk
liklerini korumayı başaran yağmur ve bereket tanrıları hükümdar
lık çizgisinde ilerieyebilen tanrılar olmuşlardır; asalarını, gök 
gürültülerini ve üreme güçlerini korumuşlar ve böylece evrensel 
düzenin garantörleri, kuralların bekçileri ve yasanm kişileşmiş hal
Ieri olmuşlardır. Zeus ve ]upiter bu türden tanrılardır. Elbette bu 
egemenlik figürleri, Yunan ve Roma zihniyetinin kurala ve yasaya 
özel düşkünlüğü sayesinde oldukça belirgin bir kişiliğe sahip ol
muştur. Aına buna benzer rasyonalizasyon siireçleri ancak, kozmik 
ritim/erin dinsel ve mitolojik özellikler edinınesiyle bunların 
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uyuırılaştırılınalarıyla ve süreklilik kazanmalarıyla gerçekleşebi
lir." (Eliade, 2003) 

Aynı şekilde, bazı Tanrıların, Gök Tanrı özelliklerinden dolayı 
Gök Tanrı "makamına" yükseltilclikleri de olur. 

Güneş Kültleri 
Güneş, bilinen ilk zamanlardan beri bir tapınma nesnesi olmuş

tur. İlk insan için Güneş'in ışığı ve sıcaklığı her zaman önemli 
olmuş ve güneş, gerek tapınma nesnesi olarak, gerekse de sembolik 
anlatıınlarda büyük yer tutmuştur. 

İnsanın kendini ifade etmeye başladığı ilk zamanlardan beri 
Güneş ilc ilgili çizimiere ve Güneş motiflerine Dünya'nın her ye
rinde rastlamaktayız. Hatta gökyüzünde hareket eden bu parlak 
daireden esinlenerek tam ve kusursuz daire şeklinde yapılan eşyalar 
ve Güneş tapıın objeleri Dünya'nın her tarafında bulunmaktadır. 

Heın ışık hem ısı k:ı.ynağı olarak güneş, Tanrı'nın en öneınli 
sembollerinden biri de olmuş, güneş tapımları, bu sembolizme ka
rışmıştır. 

Güneş hem ışık hem ısı kaynağı olmasının yanı sıra, kaçınılmaz 
olarak bereket kültleri ile de alakalı olmuş ve çeşitli tapımiarda yer 
almıştır. 

Birçok kültürlerde "eril" ya da "erkek" olarak sembolize edilen 
Güneş, bazı kültürlerde, magma olarak Dünya'nın rahıninde yer 
aldığından (Singh, 1993) erkek olarak da sembolize edilmiştir. 

Güneş aynı zamanda gökkubbede, göğün katları arasında en üst 
yeri aldığından, en öneınli göksel obje olarak kabul edilmiş ve -
rengi ve öneminden dolayı da- altın ile sembolize edilmiştir. 

Güneş'in bir özelliği de, ışığının birçok yere girebilmesi ve bu 
bağlamda gökyüzünde "gözetleyen" olmasıdır. 

Eski kültürlerde, bazı tanrıların zaman içinde Güneş ile özdeş
lcştirildiği ya da Güneş ilc özdeşleştirilen Tanrı'nın farklı anlamlar 
kazandığı da olmuştur. 

Eliade (2003) bunu şöyle �nlatır: 
"Gök tanrılarının giderek daha fazla Güneş ile özdcşlcştirilınesi 
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süreci, başka bağlamlarda gök tanrılarının atmosfer-bereket tann
Iarına döniişınesi sonucunu getiren bir aşınma siireci ile örtiişür. 
Örneğin I-Iititlerdc Gök Tanrı, tarihsel dönemin başlarında, Gii
neşle özdeşleştirilme sürecinin oldukça ileri bir aşamasındaydı ve 
koznıik-biyolojik hükümdarlıkla ilişkili olarak Kral-Tanrı-Hayat 
Ağacı formülüne uygun biçimde bitkisel öğeler donanmıştı. Bu 
görüngü, unutmayalıın ki hükümdarlık gizeminin etkisindeki 
doğu belgelerinin çok iyi açıklayamadığı oldukça yaygın ve eski bir 
göriingüdür. Bu nedenle en eski ilkel kültür katmanlarında, Gök 
Tanrısı'nın niteliklerini Güneş Tanrısı 'na devrettiğine ve Yüce 
Varlığın Güneş Tanrısı ile birleşmesine tanık olmaktayız." 

Günq, eski kültürlerde olduğu kadar modern paganizmde de 
Tanrı'nın doğum-ölüm-yeniden doğum döngüsünün bir simge
sidir. Aynı şekilde erginlenme ritüellerinde de adayın yeniden do
ğumunun Güneş külderine ait sembollerle gösterildiği olmuştur. 

Güneş geceleri "yeraltında" seyahat ettiğinden, bazı kültürlerde 
ölüye yeraltında refakat eden olarak da gösterilmiştir. 

Eliade (2003) , güneş kültünün gelişiın sürecini imparatorluklar 
ile de ilişkilendirn1ektedir: 

"Güneşin, krallar, kahramanlar ve imparatorlar sayesinde 'tari
hin ilerlcdiği ' yerlerde hiikiim siirdiiğiinii söyleyebiliriz. [. . .  ] 
Güneş teolojisinin üstün sınıflarla, yani hiikiimdarlarla, ergin/eric, 
kahramanlarla ya da diişüniirlerle yakın ilişkisinin altını çiznıek ge
reklidir." 

Ay Kültleri 
Ay' m büyüyen ve küçülen yapısı, ilk zamanlardan beri sembolik 

anlatımlar için çok önemli olmuştur. 
Ay, Güneş gibi her zaman aynı biçimini korumayan döngüsel

liği ile de insanların ilgisini çek:ıniştir. Bu bağlamda, Ay takviminin 
günümüzde dahi kullanılması Ay'ın bu farklı döngüselliğinin so
nucudur. 

Ay'ın yenilenmesi ise, "Dünya'nın devamlılığına" ilişkin bir 
gösterge olduğu için, birçok kültürde Yeni Ay kutlanırdı. Günü-
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müzde Yeni Ay çıkınca hala söylenen 

"Ay gördüm Allah 
Amentü billah 
Aylar mubarek olsun 
Elhamdülillah." 

§eklindeki dua da -ya da benzerleri- eskiden kalma bu inancın 
İslaın'a uyarlanmı§ §eklidir. 

Ay döngülerinin sembolik anlamını Eliade (2003) §öyle anlatır: 
"Sürekli olarak ilk biçime dönmek, bu sonsuz döngüsel lik, ayın, 

yaşamın ritimlerini n1iikemmel bir biçimde teınsil eden bir gök 
cismi olmasına neden olmuştur. Sürekli oluşum yasasıyla yönlen
dirilen tiim kozmik diizlernleri -sıılar, yağmur, bereket- denetle
rnesi şaşırtıcı değildir. Ayın evreleri, ancak çok sonra keşfedilecek 
astrononJik zamandan ayrı bir zaman kavramınm oluşnıasına 
neden olur. [ . .. ] Ay' ın evreleri aracılığıyla ölçülen ve kontrol edilen 
zaman 'canlı' bir zamandır. Sürekli biyokozınik bir göriingiiye
yağınur ya da bataklıklar, tohumlar ya da adet dönemlerine- gön
dernıe yapar. Çeşitli 'kozmik düzlcmlerdeki' bir dizi görüngü Ay 
ritminin etkisi altında ya da bu ritme göre birbiriyle iletişim içine 
girer. Ay'm 'erdemlerini ' kabul eden 'ilkel zihniyct' bu göriingiilcr 
arasında belli bir yakınlık ilişkisi kurar ya da bunları birbirine eş
değer kılar. Örneğin en eski zamanlardan, özellikle de Neolitik 
çağdan beri, tarımm keşfiylc birlikte, Ay, sıı, yağmur, kadmların ve 
hayvanların doğurganlığı, bitkiler, öliimden sonra insanm kaderi 
ve crginlcnmc törenleri aynı sİnıgeleric birbirlerine bağlanırlar. 
Ay'ın ritimlerinin etkisiyle yapılan bazı sen tezler, birbirinden Eırklı 
gerçeklikleri birbiriyle örtüştürür vc birlcştirirlcr; 'ilkel' insan, gök 
cisminin dönemsel dcğişin1 yasasını içgiidüsel olarak Eırk ctıncmiş 
olsaydı, bunların yapısal koşutlukları ya da işlevsel benzerlikleri 
kcşfcdilcmczdi." 

İlkel insanın Ay hakkındaki algıları tabii ki sadece bundan ibaret 
değildir. 
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Aslında Ay, gecenin gizemini aydınlatırken gizemini daha da 
artırmaktadır. Bu bağlamda Ay, gecenin gizerrıi içinde olanları açığa 
çıkartırken, Güneş gibi de aydınlatmadığı için, hayal gücünü zor
layarak, farklı bir gizem daha katmaktadır. Bu şekli ile Güneş'in 
oldukça görünür kıldığı "bilinç" karşısında Ay, gizemli ve daha az 
"görünür" şekli ile "bilinçaltı" olmak zorunda kalmıştır. 

Aynı §ekilde Güneş "altın" olurken Ay'a da "gümüş" olmak kal
mıştır. 

Ay' ın bir diğer özelliği de dölleyici ve bereket getirİcİ oluşudur. 
Ay' ın dölleme özelliği, özellikle Arap kültüründe vardır. Buna 

göre "erkek" olan Ay, geceyi dölleyerek, günün olmasını sağlar. 
(Eski Türklerde de Ay "erkek" olarak görülürdü, hatta Ay Tan
rı'dan yardım istcnirdi; bugün hala "Ay Dede" denmesi o dönem
lerden kalmaktadır.) Aynı özellik Arap kültüründe Venüs için de 
geçerlidir. Anadolu'nun en eski Ay Tannlarından olan Men ve Me
zopotamya kökenli Sin de en önemli Ay Tanrılanndandır. Ancak 
Ay'ı "di§i" olarak gören kültürlerde, Ay'ın bereket getirici özelliği 
vardır. 

Bazı tarot destelerinde de görülebileceği gibi, gece çiy yağması 
Ay'dan dolayı olarak görülmektedir. Bu da Ay'ın bereket özelliği 
ile alakalıdır. Anadolu'da hala bazı yerlerde Ay, yeni Ay olmadan 
tohum ekilmez ya da tarla biçilmez. 

Ay'ın bu özelliği -belki de ''büyüyebilme" özelliği- aynı za
nıanda, Ay'm bitkilerin büyümesi üzerinde de etkili olduğunu dü
şündürtmüştür. 

Qualls-Corbctt (2001) bunu şöyle anlatmaktadır: 
"Aşk tanrıçası bir Ay Tanrıçasıydı. Antik çağlarda, Ay Tanrı

çası'na tapılan bazı yerlerde iklim kurak ve toprak çoraktı. İnsanlar 
kavurucu, kör edici Güneş'in toprağı kurııtup, yeşil filizierin bii
yümcsini önlcdiğini gördükçe, yuınıışak, gölgeli aydınlığıyla yaşam 
ve bolluğzı sunanın Ay olduğuna inanıyorlardı. Ay ilc Ay Tanrıçası, 
bereket veren güçlcrdi. Bu yüzden Tanrıça başlığına hilal takı
yordıı; tıpkı İ sis 'in sık sık hilal biçiınli ine k boynuzları ilc bctim
lcnmcsi ve bu yüzden insani iyilik sütü n ün kaynağı olan ine k ilc 
biitiinlcştirilıru:si gibi. Ay Tanrıçası 'na adanmış özel dinsel şenlik-
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lerde, hilal b içinıli küçük kekler kullanılırdı. " 

Ay ile kadın arasındaki ili§ki ilk dönemlerden beri tartı§ılını§tır. 
Belki de kadının regl dönemi ile Ay'ın döngüleri arasındaki ili§ki, 
Ay ile ilgili külder için belirleyici olmu§tUr. Özellikle bu §ekilde 
Ay ve hamilelik arasında ilişki kurulınu§, buna bağlı inançlar ge
li§ıniştir. 

Kadınlık ile Ay arasında kurulan ilişki, çağdaş psikolojinin de 
ilgi alanındadır. 

Harding (1955) , Jung'cıı bir bakış açısıyla Ay ve kadınlık ara
sında çok önemli bağlar bulunduğunu ortaya koyrnu§tUr. 

Aynı şekilde Ay Tanrıçası da, günümüz kadınını anlamak için 
ipuçlarını barındırmaktadır. 

Ay' ın sembolizmine bağlı olarak olarak Ay tanrıçası, bereket ve 
bolluk sembolü olarak da kar§ımıza çıkmaktadır. Ay, aynı zamanda 
Doğa'nın yıkıcı kuvvetlerini de temsil eder. (Harding 1955) . Bu 
belki de ünlü Ay Tanrıçası Hekate'nin geçirdiği evrimi açıklaınak
tadır. 

I-larding (1955) bunu şöyle açıklar: 
"Ay Tanrıçası'na tapanlar için burada bir zıtlık yoktur. Ay Tan

rıçası da Ay gibidir, Güneş gibi değildir. Doğası gereği o da ikili 
özellik gösterir. O da Ay gibi evreler yaşar ve bu evrelere bağlı özel
likler gösterir. Üst Dünya 'da iken, yani Dolunay iken, iyi, ınerha
metli ve rnüşfiktir. Öteki döngüde ise, Ay'ın Karanlık olduğu 
zaman (Yeni Ay), acımasız, yıkıcı ve kötüdür." 

Ay ve kadınlık arasında var olan ili§kide, kadının özellikleri bu
nunla özdqle§tirilir. Bu konuda Qualls-Corbett (2001) §öyle 
yazar: 

"Ay Tanrıçası'nı tanıyan kadın, kendi Ay evrelerinin bilincin
dedir. Bedeninin döngüsel ritimlerinin farkındadır ve sezgisel ola
rak, değişen eneıji ya da ruh hallerinin gelgitleriyle hareket eder. 
Ay'ın döngüsünii yansılayan adet kananıası, onun doğıırganlığının, 
hem fiziksel hem de psikolojik yaratıcı yeteneklerini doğrulaması
dır. Kendi aysal doğasmı tanır. Parlak ve aydmlatıcı olduğunu bil
diği zamanlar, yeniden büyürneyi beslediğini bildiği zamanlar 
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vardır. Kıranlık evrede, siyah, korkutucu, cadı benzeri yönünü far

kına varır ve bu güçlü cneıjiyi, yıkıcı olmayan yollarla boşaltmaya 

mııktedirdir. Işıltılı dışa dönme zamanlarının yanı sıra, inzivaya çe

kilme ve içe dönme dönemlerine olan ihtiyacı da anlar. Kendine 

özgü benzersiz ritimleriyle uyum içinde bulunan kadın için, her 

ikisi de rahat konuınlardır." 

Ay sembolleri olarak en sık kullanılan seınbollerden biri de, 
konik ya da sütun biçiınli ta§tır. Hatta Ay' ın ağaçla da ili§kilendi
rildiği olmu§tur (özellikle Mısır ve Asur'da). Bu tür sembollerin 
kült objesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bazen meteariarın da 
Ay ile ilgili olarak kült objesi olduklarına rastlanmı§tır. Di§ilik sem
bolleri olan kazan ya da kupanın da Ay ile ilgili olduğu dü§ünül
mektedir. 

Ay'ın yatay hilal §ekli, aynı zamanda boğanın boynuzları olarak 
görülmektc ve bir tür sembol olarak kullanılrnaktadır. 

Kayalar 
Kayalar ve ta§lar, en basit anlamı ile Ana Tanrıça'nın tezahür

lcridir. Bunlar yaradı lı§ ın i§aretleri olduğu gibi, aynı zamanda Tan
rıça'nın hiçbir zaınan yok olmayan parçaları, kemikleridir. O 
nedenle kayalıkların olduğu yerler bir pagan için her zaman bir ri
tüel yeri, Tanrıça'nın anılacağı bir yerdir. Kayalar aynı zamanda 
"ya§ayan" Dünya'nın, Gaia'nın enerjisini de hissedeceğimiz yer
lcrdir. 

Kayalıklar, ta§ları, kayaları elleyerek, onların §ekillerine bakarak, 
onları "duyumsayarak" gcçmi§in bütün bilgeliğini gözlemleyebi
leceğimiz yerlerdir. O nedenle kayalıklarda yapılacak ritüeller 
büyük önem ta§ımaktadır. Özellikle ülkemizde bu tür olu§umlara 
sıklıkla rastlanmaktadır ve bunların büyük bir kısmında eski uy
garlıklardan kalma izler görülebilmektedir. 

Bugün yeni yeni gözlemlenmeye ba§lanan ve eskilerin "tellü
rik" olarak adlandırdıkları enerjiler, eski insanlar için en önemli 
kült merkezlerinin varlığını ve birbirleri ile olan ili§kilerini belir
liyorlardı. Buralardaki enerjiler aynı zamanda farklı görüntülerin 
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de görülmesine neden oluyorlardı. Örnek olarak bu satırların ya
zarı, Gebze Ballıkayalar civarındaki menhirlerin yakınlarında, civar 
sakinlerinin sürekli "hayalet" gördüklerini anlattıklarına tanık ol
muştur. Ya da Yozgat civarındaki dik kayalarda iyonizasyona bağlı 
"nur inmesi" olayları da bu kayaların yapısı ile alakalıdır. Kayaların 
ışık çıkartmalarına en güzel örnek, deprem öncesi sürtünmeden 
dolayı oraya çıkan ateş toplarıdır. 

Bugün Dünya'nın pek çok yerinde var olan Menhir ya da Dal
men türü dikilitaşlar, bu tür enerjilerin Kadirn Bilgi çerçevesinde 
sistematikleştirilmesine bir örnektir. 

Bu kayalar aynı zamanda birer fallus seınbolü olarak da görül
dükleri için aynı zamanda verimlilik külderi ile de bağlantılı ol
muşlar hatta içi oyuk ya da delik kayalar, doğurganlık ile ilgili 
inanışlada ilişkilend irilmişlerdir. 

Ayrıca ülkemizde sıkça rastlanan büyük gri/nıavi kaya oluşum
ları da (özellikle Trakya-Adapazarı-Bilecik hattında ve Frigya'da), 
en eski kült yerlerini ve kutsal kayaları barındırır. Bu tür kayaları, 
üzerlerindeki işaretlerden fark etmek olasıdır. 

Dağlar 
En eski zamanlardan beri dağlar tanrı/tanrıçaların yaşadığı yerler 

olarak görülmüş ve buralarda altadar yapılmıştır. Birçok inanç sis
teminde, tanrıların dağlarda gözüktüğüne dair motifler vardır. Bu 
dağlardan en ünlüsü kuşkusuz Olympos'tur ama Orta Avrupa'da 
Hörselberg ya da Mont Blanc gibi dağlar da bu şekilde kutsal dağ 
sayılmıştır. Cezayir'de gününıüzde bile Bejaia kentinde, oranın en 
yüksek dağı olan Gouraya'ya hala dua edilmektedir, medet umul
maktadır ve bu dağ "Ycmme Gouı·aya", Gouraya Anne, diye ad
landırılmaktadır. Bu bağlamda, dağların en yüksek tepelerinin Ana 
Tanrıça için kutsal olduğunu da söylemek gerekmektedir. Anado
lu'daki Dyndimion gibi. 

Dağları kutsal yapan bir başka öğe de, dağların köklerini yerden, 
Ana Tanrıça'dan alarak göklere ulaşmalarıdır. Bu anlamıyla dağlar, 
hem gökle yer arasında bir haberci gibidir hem de gök kubbeyi 
tutan direklerdir. 
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Dağların Gök Tanrı ile olan ilişkisini ve kutsallığını Eliade 
(2003) şöyle ortaya koymaktadır: 

"Dağ, göğe yakındır ve bu nedenle çift yöniii bir kutsallığa sa

hiptir; bir yanda aşkm rnekanın simgesini paylaşır ("yüksek", 

"dikey", "yüce" vb.), öte yandan atmosfer hiycrofanilerinin kendi

lerini gösterdikleri en uygun yerdir ve bu nedenle tanrıların evidir. 

[. .. ]Dağların taşıdığı dinsel ve simgesel değerler çok fazladır. Dağ 

genelde gökle yerin birleştiği yer olarak kabul edilir; böylece bir 

"merkeze" dönüşür; Dünya'nın ekseninin geçtiği bölgedir, farklı 

kozınik alanlar arasında yolculuk yapılabilecek bir yerdir. " 

Dağlar aynı zamanda yerdeki havadan farklı bir havası olduğu 
için de kutsal sayılmışlardır. Örneğin yaz aylarında bile üzerinden 
kar kalkmayan dağlar hep kutsal ya da "gizemli" kabul edilmişlerdir. 

Bu nedenle bir pagan, her zaman gittiği yerdeki dağın kutsallı
ğına saygı göstermeli ve bu dağı referans alarak oraların kutsal 
inançları hakkında da bilgi sahibi olınalıdır. Dağın ulu görüntüsü 
de sembolik çalışmalar için oldukça elverişlidir. Aynı zamanda dağ
ların vizyon görmeye en olanaklı yerlerden olduğunu da unutına
mak gerekir. 

Ağaçlar 
Ağaçlar, en eski zamanlardan beri kutsal kabul edilmişlerdir. 

Köklerini toprağın içlerine kadar götürebilen ama aynı anda da dal
larıyla gökyüzüne ulaşabilen bu form insanların dikkatini çekmiş, 
ağaçları yeryüzü ile gökyüzü arasında bir bağlantı olarak görmele
rine neden olmuştur. Suyun topraktan gökyüzünde devri açısından 
da böyle olan bu durum, ağacın aracılık sıfatını kazanınasına da 
neden olmuştur. 

Yaşayan inançlarda yaşlı ağaçların "bilgeliği" söz konusudur. 
Yaşlı ağaçların zaman tanıklık etmesi de bunu kuvvetlendirir. Ay
rıca eski inanışlarda ağaçların şifa gücünden de söz edilir. 

Ağaçlar bulundukları mekanın özellikleri ile direk alakah ol
duklarından, Arıima Loci ile de ilişkilendirilmişlerdir. Bu bağlamda 
bir mekanın ağaç yapısı, o mekan hakkında bilgi vernıektedir. 
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Ağaçlara çaput, bez vs bağlama geleneği de çok eski zamanlar
dan gelmektedir. 

Eski zamanlarda, daha önce gördüğümüz gibi Ay-Ağaç ili§kisi 
olmu§tUr ve Noel ağacı örneğinde gördüğümüz gibi ağaçlar ay fi
gürleri ile süslenirdi. 

Bugün hala Dünya'nın pek çok yerinde kutsal ağaçlar vardır. 

Ormanlar 
Ağaçların kutsal olduğu kadar ormanlar ve ağaçlıklar da kutsal

dır. Sembolik olarak vah§i ormanlar, bizin1 vah§i kalan yanlarımızı, 
ya da farklı bir deyi§le Doğa'ya daha dönük yanlarımızı temsil eder. 
Bu bağlamda biraz ruhsal rahatlık kazanmak için de, bazen orman
Iara gitmekte fayda vardır. 

En eski çağlardan beri kutsal ormanlar ya da koruluklar var ol
mu§tUr. İngiltere'deki kutsal ormanlardan İstanbul'daki kutsal or
manlara kadar Dünya'nın birçok yerinde kutsal ormanlar vardır. 
Hatta Robin Hood ınasalı da bu tür kutsal onuanlardan birinde 
geçmektedir. Duridierin kutsal korulukları, Artemis'in kutsal ko
rulukları, Mezopotamya efsanelerincieki kutsal ağaçlıklar aslında 
hep aynı tapımın bizlere kalan halidir. 

Artık ormanlar hakkındaki bu kutsallığımızı kaybettiğimizden, 
onları umarsızca tahrip ediyoruz. Örneğin İstanbul'un etrafındaki 
kutsal ağaçlar her gün daha da yok olmakta ve bu sessiz katliam 
kaygısızca seyredilmekte. 

Su Kültleri 
Eski İyon filozofunun "her §eyin kaynağı sudur" demesinden, 

Hint kaynaklarında "su, sen her §eyin, tüm varolu§un kaynağısın" 
denmesine kadar, en eski çağlardan günümüze su çok önemli ol
mu§tUr. 

Su, insanın suya olan ihtiyacını kar§ıladığı gibi, hem temizlik, 
hem tarım -bolluk bereket-hem de diğer bütün canlılar için gerek
lidir. Bu nedenle suyun kutsallığı insanın varolu§una kadar uzanır. 

Eliade (2003) konuya daha gen i§ bir çerçeveden bakmaktadır: 
"Potansiyel günü ve ayrışmamışlığın ilkesi, her türlü kozırıik 
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tc.zahı"iriin tenıeli, bütün tohumların taşıyıcısı olan su, bütün bi

çimlerin kaynaklandığı ve bir felaket ya da kendi gerilemeleri so

nucunda dönecekleri ilk özü siıngclcr. Başlangıçta ve her tür 
kozmik döngünün sonunda su vardır ve her zaman var olacaktır. 

Ama hiçbir zaman tck başına var olamaz; çünkü parçalanmaz bü

tünlüğünde tüm biçimleri potansiyel olarak barındıran bir hayat 
kaynağıdır. Ne tür bir kültürel öriintü söz konusu olursa olsun su, 
kozrnogonidc, mitlerde, ritüellcrde, ikonografide her zaman aynı 

işlevi görür; her biçimin öncülü her yaratının dcstcğidir. Suya 

batrna, ilk biçinıe geri dönüşü, yeniden yaradılışı, doğumu simge

ler; çünkü suya batma, biçimlerin biçimlerini kaybedişidir ve va

roluş öncesindeki ayrışmaınış olanla yeniden biitünlcşrnektir; 

sudan çıkış, biçimin ilk kez dışa vıırulduğu yaradılış eyleminin tck

rarıdır. Suyla tcrrıas etmek her zaınan yenilenmeyi temsil eder, 

çiinkü eriyip giden daha sonra 'yeniden doğacaktır'; çünkü suya 
batış, yaşaının ve yaratıcılığm potansiyelini çoğaltır ve geliştirir. Er
ginlenrne ritikllerinde su, bir 'yeniden doğunı' bahşedcr; büyüsel 

ritüellerle iyileştirir, cenaze törenlerinde ölümden sonra doğumu 
garantiler. Bütün potansiyel giiçleri kendinde toplayan su (hayat 
suyu) yaşamın simgesidir. Tohuınlar açısından zengin olan su, top
rağı.. hayvanları ve kadınları döller." 

Su kaynakları da, en eski zamanlardan beri kutsal olmu§lardır. 
Hem su sağlamak gibi pratik bir amaca hizmet ettiklerinden hem 
de Tanrıça'nın armağanı olarak kutsalla§tırıldıklarından, bu su kay
nakları etrafında külder olu§mU§tUr. Bu küldere birçok kültürde 
rasdarız. 

Özellikle kaynaklar, Kelt toplumlarında sunak yerleri olmu§tUr. 
Aynı §ekilde kuyular da önemli kült ınerkezleri olmu§tur. "Dilek 
kuyusu" deyiıni bu dönemlerden kalmı§tır. Hala suya para atmak, 
bu geleneğin bir devamıdır. 

Tektanncı dinlerin geli§i bunu engellememi§, Hıristiyanlıkta 
Ayazmalar, Batı'daki kiliselerdeki kutsal sular, İslam'da Zemzem 
kuyusu gibi bu inançların devamı gelmi§tir. 

Bir pagan için de su kaynaklarının çok önemli olması gerek-
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mektedir. Su kaynakları, Ana Tanrıça'nın bereketinin Yeryüzü'ne 
çıktığı yerdir aynı zamanda. Bir pagan bir kuyu kazarak da bu 
suyun çıkmasına katkıda bulunabilir. Pennick'in (1996) çok isa
betle belirttiği gibi mosluktan akan su, birçok işlemeden geçtiği 
için artık doğal olma özelliğini kaybetmiştir. Bir pagan bunu kul
lanarak ancak tüketici olur. Ancak bir su kaynağını ortaya çıkartmak 
ve kullanmak, bunu doğaya kazandırdığı için üretici bir eylemdir. 
Bu aynı zamanda paganın, o suyun kaynağı ilc kurduğu iletişim 
anlamına da gelmektedir. 

Pagan, ziyaret ettiği su kaynağına aynı zamanda sunuda da bu
lunmalıdır. Bu bir bozuk para olabildiği gibi küçük bir biblo, hey
kcl, ağaca bağlanan bir çaput, anahtar vs de olabilir. Bu, maddi 
olarak oraya duyulan saygının bir göstergesi ve atalarımızın yaptı
ğının bir tekrarıdır. 

Bir de içlerinde balık bulunabilen su kaynakları vardır. Sembo
lik olarak bu sulardaki balığın, bilinçdışı ilc bilinç arasında bir bağ
lantı kurabildiği, görünmeyenden geldiği ıçın boraların 
"aydınlanrna"sı ile alakası vardır. En eski zamanlardan beri buralar 
kutsal ilan edilmiştir. Bir örnek vermek gerekirse, daha geçen yıl
lara kadar İstanbul, Çengelköy'de bulunan Ayios Pandelemion 
Ayazması'nda nereden geldiği belli olmayan su kaynağında balık 
görülebiliyordu. Oradakilerin söylediğine göre balık göründü
ğünde dilekler kabul olurmuş. İçsel sıkıntı anlarında, bilinçdışı ile 
ilgili huzursuzluklarda bu tür yerlere gitmenin ve bu sembolizrn
den faydalanmanın çok olumlu olacağı söylenebilir. Tabii balığın 
bir anda gözükınesi bilinçdışının açıldığının da sembolik bir ifadesi 
olabilir, tabii ki tam tersi de doğru. 

Mağaralar 
Yeraltına giriş noktaları olarak görünen mağaralar da eskiden 

beri kutsal sayılmışlardır. Yunan mitolojisinde Tanrıların mağarada 
doğumundan, Hz. Muhammed'in kapandığı ve saklandığı mağa
ralara kadar birçok kutsal mağara vardır. 

Mağaralar aynı zamanda yeraltının "nefes aldığı" yerler olarak 
da kabul edilmişlerdir. 
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Seınbolik olarak düşünürsek mağaraya girmek, aslında bilinç
dışına bir yolculuktur. Orada aldığımız hava, Dünya'nın nefesi 
olup bilinçdışının sınırlarına girdiğimizi gösterir. Bu tür bir yol
culuk, ölümden sonra yeniden doğma ya da Ana Tanrıça'nın ralı
ınİnden çıkma gibi çok büyük bir değişimin de göstergesidir. Eski 
ınİtaslarda bu motifi bu şekilde yorumlamak olanaklıdır. Aynı şe
kilde mağaraya girip çıktıktan sonra yeni beceriler kazanmak da bu 
şekilde yorumlanabilir. 

Ateş ve Ocak Kültleri 
Ateşin, insanların gerek ısınma, gerek aydınlatma, gerekse pi

şirme gibi ihtiyaçlarını karşılaması, onu her zaman önemli yap
mıştı. Çok iyi bilinen Prometeus efsanesi de, ateşin "kutsallaş
tırılması" hakkındaki en önemli mitlerden biridir. 

Özellikle etin pişirilerek yenmesi çok önemli olmuş ve bu, kur
ban kültü ile birleşerek "kurbanın pişirilerek sunulması" adetini 
de getirmiştir. 

Ateşin, ısıtması, aydınlatması ve vahşi hayvanlardan koruması 
gibi özellikleri de onun kutsallaştırılmasına ve külderin oluşmasına 
neden olınuştur. 

Ateşin arınciırma ve temizleme özelliği de kültlerde karşımıza 
çıkmaktadır. Uhri (2003), Girit'teki kültü anlatır: 

"Doğrudan bir ocak veya ateş kültüne rastlanmamakla birlikte, 

ateşin arındırıcı ve kutsal bir güç taşıdığı inancının varolduğu dü

şiinülen bir başka uygarlık ise Girit Adası'ndaki Minos Uygarlığı

dır. Minos kültüründe özellikle İlk Saraylar Çağı olarak 

adlandırılan döncınde, yaz ve kış gündönürnleri sırasında, kutsal 

dağ doruklarında biiyük ateşler yakına geleneği bulunmaktadır. Bu 

ateşlerin içinde, pişmiş topraktan yapılmış ve kadın ve erkek figür

leri ile kollar ve hacaklar gibi viicut organlarından oluşan çeşitli 

adak eşyaları atılmaktaydı." 

Ateşin arınciırma ile ilgili özelliğinin ölü gömme kütleri ile bir
leşerek ölü yakma adetine dönüştüğünü de söyleyebiliriz. 

Ateş aynı zamanda Güneş'in Dünya üzerindeki tezahürü de ol-
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duğundan, yılın belli zamanlarında, Günq ile ilgili külderde ateş 
yakmak da sık yapılan bir eylem olmuştur. 

Bunun dışında ateş kültünün başka külderle karıştığı da olmak
tadır. Uhri (2003), bununla ilgili ilginç bir örnek verir: 

"Diana'nın, İtalya'daki Aricia Diana'sı olarak anıldığı tapınağm

daki törenlerde ateşin çok önemli rol oynadığı görülmekte ve bu

rada yapılan Diana şenlikleri süresince, Aricia Korusu çok sayıda 

meşalelerle aydınlatılmaktaydı. O gün baştan aşağı bütiin İtalya'da 

her evin ocağında kutsal törenler de yapılırdı. Ayrıca, Aricia Dia

na 'sının taşıdığı Ve st unvanı, tapınağmda devamlı kııtsal ateş ya

kıldığının da bir işaretidir." 

Ateş her zaman kolay elde edilemediği için, onu korumak ve 
beslemek de gerekiyordu. Bu nedenle ocaklar yapıldı. Böylece ateş 
kültünün yanında, ocak külderi de varolmaya başladı. 

Eski Anadolu"da bu külderin izlerini görmekteyiz. Özellikle 
tapınak olarak kullanılan binalardaki ocakların kült maksatlı olduğu 
düşünülmektedir. 

Ocak kültü eski Yunan ve Roma'da doğrudan karşımıza çık
maktadır. Yunan mitolojisinde Hestia, Roma mitolojisinde de 
Vesta ve ona bağlı ateşin koruyucusu rahibeler, Vcstal'ler, ocak kül
tünün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Türk kültüründe de, "Od", ateş sözcüğünden Ocak çok önem
lidir. Günümüze kadar gelen "ocağını söndürmek", "ocağı na incir 
ağacı dikmek", "ocağın tütmesi" gibi deyimler; ocak sözcüğünün 
"yuva, "ev" anlamında kullanıldığı, "aile ocağı", "asker ocağı" gibi 
tamlamalar bunu göstermektedir. Uhri (2003), eski Türk törele
rinden örnek verir: 

"Eski Türk törelerine göre, yuvanın simgesi ve ailenin sOrekli

liğinin güvencesi olan ateşin cinsiyetinin erkek olduğuna ve evin 

küçük oğlunun babasının evinde atıırarak baba ocağını devain ct

tirdiğine inamlmaktadır. Bunun için de en küçük çocuklar 'Od

Tigin' yani 'Ateş veya Ocak Beyi, Prensi' denir ve bunlar töreye 

göre, hükümdar olamaz/ardı; fakat babalarının mal ve serveti onlara 

düşerdi." 
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Atq ve Ocak külderinin Şamanİzın'de ne kadar önemli olduğu 
ise, Şamanizm ile ilgili kitabımızda görülecektir. 

Eşyalar ve İdaller 
Günümüzde evimizin içi, her biri aklımıza gelemeyecek kadar 

çok ve tanımlayamayacağımız qyalarla dolu. Bir çay içerken bar
dağa ne kadar dikkat ediyoruz ya da yazdığımız kaleıne, kullandı
ğımız çakmağa. Zaten birçok eşyanın bizim için bir değeri yok. 
Kullanıp atıyoruz. Belki anısı olan birkaç eşya ya da kendimize göre 
bir özellik atfettiğimiz eşyalar bizim için önemli olabiliyor. Zaten 
toplu üretimden çıkınış eşyaların kökeni hakkında ne bilebiliyoruz 
ki. Çoğu zaman üretildiği ülkeyi bile bilemiyoruz. Sonunda her 
şey değerini yitiriyor, kullanılıyor, tükeniyor, çöp oluyor ve gidiyor. 

Oysa eski insan için bu böyle değildi. Onun için her qyanın 
kökeni belli idi, hatta bazılarının adı vardı. Bu qyalar, aletler Tan
rıça'nın bir arınağanı idi ve bunlarla yaptığı eylem, hem kendi gücü 
ve iradesi ilc hem de eşyanın içindeki güç ile oluyordu. 

Bir pagan için de bu böyle olınalıdır. l-ler eşya Doğa'nın bir ar
mağanıdır. Her birinin kıymetini bilmek gerekmektedir. Kıyınet 
bilrnemek, hızla tüketmek aynı zamanda Doğa'yı da tüketmektir. 
Eşya ne olursa olsun, ömrünü tamamlamadan atmak, savurganca 
kullanınak aslında bizim Doğa'yı tüketme hızımızı göstermektedir. 

PAGANİZM VE TEKTANRILI DİNLER 

Paganizm, defalarca üzerinde d urulduğu gibi, günümüzde kul
lanıldığı anlan1ı ile bir din değildir. Bir inançlar ve pratikler bütü
nüdür. Bu bağlamda onu din tanımı altında görmek yanlıştır. 

Din kavramı aslında çok daha farklı bir inanç sistemini anlat
maktadır. Türk Dil Kurumu din kavramını şöyle tanımlar: 

"1. din b. Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara 
inanınayı ve tapnunayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diya
net: rler diııin ınabctleri biitiin miiıninlere açıktır. -H. C. Yalçın. 
2. din h. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve senı-
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boller biçiminde toplayan, sağlayan düzen: Yazık ki bıı sanat ve din 

bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil. -R. H. Karay. 
3. rnec. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kült." 

Bu tanımlarda ortaya çıkan en önemli husus toplumsal kurum 
ve düzen ile alakah olmasıdır; aynı şekilde Latince din anlamına 
gelen religio da legere kökünden gelir ve "bağlayıcı" olma özelliği 
taşır. Oysa pagan inançlar bir toplumsal kurum ya da toplumsal 
bağlamda bağlayıcılığı olan inançlar değildir, insanın bir birey ola
rak Doğa' da varlığına ve uyumlanmasına aittirler. 

Eski inançların birer din olarak görülmesi aslında on doku
zuncu Yüzyıl'a kadar gelen yanlış ve anakronik bir görüşün sonu
cudur. Özellikle on dokuzuncu yüzyıl araştırmacıları ilk inançları 
ve hatta o zamanki "ilkel" kabile inançlarını kendi bağlamları çer
çevesinde değerlendirmeyip, kendi dini görüşleri açısından ve bazı 
sembolleri bütünden ayırarak incelenlişler ve bunarlı "din" sınıfına 
koymuşlardır. 

İlkel varsayılan kabileler üzerine yapılan bu incelemeler hak
kında Evans-Pritchard (1998) çok isabetli bir eleştiri yapmaktadır: 

"İlkel din üzerine kııramları olan antrapolog/ardan hiçbiri, ilkel 

bir toplıılıığa asla yaklaşmadan etkili oldzılar; bıı olay, bir kiınyacı

nm bir laboratzıara hiç adım atmarnasma benziyordu. Bu antropo

loglar, kaşiflerin, din yaymcılarınm, yöneticilerin ve tüccarların 

verdiği raporlara güvenmek zorunda kalıyor/ardı. [ ... ] Böylece bil

ginler, dünyanın dört bucağından küçük fİrsatlarla edindikleri bil

gilere göre çalışıyorlar ve Altm Dal, Gizcrnli Gül gibi ilginç adlar 

taşıyan kitaplar yaymlıyorlardı. Bu kitaplar üretilmiş in1geleri ya da 

daha doğruszı ilkel insan aklının bir karikatiiriinii temsil ediyordu: 

Çocuksu, boş inançlara dayalı, düşüncelerinde tzıtarlı olarnayan ya 

da eleştirel yargılarna yeteneğinde bzılunınayan. Olguların kulla

wlmasmda bu ayırt etme eksikliği bu dönernin tüm yazarlarında 

hıılun ıır." 

Bu dönemi etkileyen Edward B. Tylor ( 1832-1917) gibi etno
loglar da "dinsel" düşüncenin gelişimini animizm, natürizm, ma
ııizm, fetişizm, çoktanncılık ve tektanrınlık olarak tarihsel çizgiye 
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oturtn1uşlardır. Kökten yanlış olan bu sınıflandırma ne yazık ki on 
dokuzuncu ve yirminci yüzyılları etkilemiş, tektanncı anakronik 
görüşleri destcklemiştir. 

Yine yanlış bir görüş de totemizmdir. Örnek (1988) totemizmi 
söyle tanımlar: 

"Genellikle toteınizmden, bir grubun ya da bir klanm, bir hay

van, bir bitki türüne ya da bir nesneye mistik, rnajik ve akrabalık 

duygulan ile bağlanışı; bu bağlanıştan doğan görevler, kaçınmalar, 

ritlcr ve törenler anlaşılınaktadır." 

Oysa daha sonra anlaşıldığı üzere totem diye anılan nesneler ya 
da canlılar sembolik anlam içermektc ve Batılının anakronik bakış 
açısının ötesinde kutsala karşı farklı bir yaklaşım sergilemektedirler. 
Ayrıca bu tür araştırmacılar bunu klan adetleri ile karıştırmakta ve 
bazı adet ve törelere inanç boyutu katmaktadırlar. 

Bu tür araştırn1acıların yaklaşımlarının yanlış bir örneği de bu 
inançları "ilkel" olarak sınıflandırmaktır. 

Bunu daha iyi açıklamak gerekirse, bu tür kurarnlardan etkile
nen ve döneminin birçok bilim adamının savunduğu görüşleri sa
vunan Örnek (1988) "ilkel" tanımı için şunları diyebilmektedir: 

"Bir topluluğu ya da halkı ilkel olarak niteleyen başlıca özellikler 

şunlardır: 

a. Doğaya sıkı sıkı bağlılık 

b. Doğaya egemen olınak için kullanılan araç-gereçlerin ve tek-

niğin yetersizliği 

c. Yazının bilinmemesi 

d. Terbiye ve eğitimde geleneğin önenıli rol oynaınası 

c. Politik örgütlenmenin akrabalığa dayanması 

[ Kolektif düşünce tarzı" 

Oysa bu sayılanların büyük bölümü paganizmi kadim bilgelik 
yapan esaslardır. Örneğin, Doğa'ya bağlılık insan ontolojisinde ol
duğu gibi aynı zamanda Doğa'ya egemen olmak değil onunla 
uyum içinde yaşamak esastır. 

Tarihin ileri evrelerinde paganizınin topluluğun ya da devletin 
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"resmi dini" olması Roma'da tam olarak tanımlanan "bağlayıcı" 
özelliğini de birlikte getirıni§tir; oysa devlet dini kavramı paganiz
min sınırları dı§ında pagan inançlarından yararlanarak ortaya konan 
bir inanç sisternidir. 

Aynı §ekilde Yahudilik de Tek Tanrı inancı ilc -ki İbrani paga
niznıini ele alacağımız kitabımızda bunun aslında çoktanncılığın 
ba§ka bir §ekli olduğunu göstereceğiz- inançları tck bir topluluğa 
mal etmi§ ve topluluğu bir arada tutan bir din yaratmı§tır. 

Din kavramının bu §ekli aslında o dinden olamayanları dı§layıcı, 
asimile edici hatta yok edici bir uygulamayı da beraberinde getir
mi§tir; bu bağlamda din, doğasına aykırı olarak, bir toplumsal üst
yapı kurumu olarak ho§görü dü§ünccsinde uzakla§ını§tır. 

Paganizm ise bu tür bir dı§layıcı özellik ta§ımamaktadır. 
Öte yandan paganizm, bütün inançlara olduğu gibi diniere de 

ho§görü ile bakar ve kar§ı olması söz konusu değildir. Her türlü 
inanç bireyin inanç özgürlüğü bağlamında değerlendirilmelidir. 

Paganizmin özünde tek bir yaratıcı kavramı vardır. Bu "Evren
sel Güç", çqitli sembollerle ifade edilir. Paganizmi bildiğimiz tek
tanncı dinlerden ayıran, paganizmin "çoktanrılı" olması değildir. 
Paganizm çoktanrılı değildir. Yaratıcı gücü çqitli semboller altında 
kutsalla§tıran paganizm, aslında her bir Tanrı ya da Tanrıça' da asıl 
Evrensel Güç'ün varlığını görür. Tanrı ve Tanrıçalar, bu gücün 
di§il ve eril sembolleridir. Bu bağlamda Tanrıça da ya§adığımız 
dünyanın kutsallığının bir scmbolüdür. 

Paganizm aynı zamanda Tanrısallığın, Dünya'ya ait kutsallığın 
dünyevi sembollerle ifadesidir de. Bu bağlamda paganizm insana 
ait, insanın içindeki ve ya§adığı Dünya'daki tanrısallığın tam bir 
ifadesi olmaktadır. 

Paganizm içinde tartı§ılan bir kavram da iyilik-kötülük kavra
mıdır. Paganizm, öz olarak, canlı-cansız Doğa'nın hiçbir varlığına 
zarar verıncıneyi öngörür. Bu çerçevede mutlak iyilik ya da kötü
lük kavramından öte Doğa ile var olan uyum ve diğer her türlü for
mun var olmasına saygı vardır. 

Aynı §ekilde paganizm içinde, bazı Tanrı ya da Tanrıçaların gü
nümüz insanına "kötü" gelen davranı§ları aslında Doğa ile uyurnun 
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bir SOilllCUdtır. 
Tcktanncı dinlerin mutlak iyi kavramı da bu bağlamda paga

nizm içinde anlamını yitirmektedir. Tektanncı dinler paganizmi 
"kötü" ve "şeytani" olarak tanımlarken, tam olarak tanımlayama
dıklan mutlak iyi kavramı karşısında mutlak kötülüğü de yaratmış
lardır; Yahudilik de bu şekilde Pers dinleri içindeki düaliteyi alarak 
bildiğimiz Şeytan kavramına gidecek yolu açmıştır. Oysa paganizm 
her türlü davranışı sembolik olarak içinde taşır; böylece paganizm 
tektanncı dinlerin aslında gizli düal yapısını içinde banndırmamak
tadır. 

Hesse (1993) tektanncı dinlerin bu durumunu Damien adlı ro
manı içinde, gizemli Abraxas etrafında, çok basit bir biçimde eleş
tirmiştir: 

" Taptığınıız bir Tanrı vardı var olmaya ama bu Tanrı, keyfi ola

rak ikiye bölünmüş dünyanın ancak bir yarısını temsil ediyordu ve 

resmen kabul edilip yasaklanmamış dünyaydı bu da. Ama işin doğ

rusu, bütün dünyayı baş tacı etmekti; dolayısıyla, ya aynı zamanda 

Şeytan da olan bir Tanrı olmalı ya da Tanrı'ya tapınmanın yanı sıra 

Şeytan'a da tapınma ilkesi getirilmeliydi. Demek oluyor ki, Abraxas 

hem tanrısallığı hem şeytansallığı kendisinde barındıran bir Tan

rıydı." 

Bazı tektanncı düşünürlerin bu çıkmazını Stark (2005) şöyle 
açıklamaktadır: 

"Aslında mutlak tektanrıcılık, ancak doğaüstünün bir öz olarak 

kavranması duruinunda mümkün olabilir. Eğer yalnızca bir doğa

üstü varlık söz konusuysa, böyle bir Tanrı'nın akıldığı davranması 

ve ahlaksız olması kaçınılmazdır; sınırsız etki alanına sahip bir 

Tanrı, iyilik ve kötülükten de, yani her şeyden sorumlu olacaktır 

ve bıı nedenle niyetlerini ortada hiçbir neden yokken ve tahmin 

edilemez biçimde değiştirebilecek kadar tehlikeli kaprisler yapa

caktır. Mutlak tektanrıcılığın sınırları içinde böylesi korkutucu bir 

Tanrı 'ya tek alternatif hiçbir şeyden sorumlu olmayan ve insani 

kaygılarla ilgilenmeyen bir ilahi özdür. Ancak özler insanlara çok 

az şeyler sunabildiklerinden doğaüstü varlıkların yerini alamazlar 
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ve sadece sınırlı bir e/it kesim tarafından doğaüstü bir güç olarak 

benimserler. Bir ilahi varlığın akılcı ve iyiliksever olabilmesi içi, 

dini öğretinin öteki varlıkları kabul etmesi gerekir; bu da bu da tek

tanrıcılığı sınırlar. Şeytan gibi kötücül doğaüstü gr1çlcr en akılcı 

tanrısallık kavramının olmazsa olmazıdır." 

Paganizmi bu şekilde anladığımızda, paganizın putperestlik ola
rak da tanımlanamayacağı gibi, bir dinle karşı karşıya gelmesi de 
olanaksızdır. 

Ancak tarihsel süreç içinde Muscvilik ve Hıristiyanlık, kendi 
inançları dışında kalanları "pagan" olarak nitelcndirdiğinden savaş 
açmıştır. Oysa her iki din de pagan temalarını "inanç" olarak kendi 
bünyesinde barındırmaktadır. Bu bağlamda bir pagan, bu iki dinde 
de pagan öğelerin ağır bastığım bilir ve bu iki dine de saygı duyar. 

Her dinden çıkan fanatiklerin paganizme savaş açmaları ise, ta
mamen bu konu hakkındaki bilgisizliklerinden gelir. Bireysel öz
gürlükler bağlamındaysa, günümüzde böyle bir savaş söz konusu 
değildir. 

İslaın ise tarih boyunca kendi inancından oln1ayanlara hoşgörü 
ile davranmıştır. Paganizm kesinlikle İslam düşmanlığını öngör
mez ve asgari müşterekte anlaşmayı teşvik eder. 

Ötcn yandan baktığın11zda, Paganizm İslam ilc çatışarnamakla 
birlikte, İslam geleneği içinde yoktur. 

Örneğin, Gündüz (2005), tektanncı dinlerin paganiznıe bakı
�ını çok kesin açıklamaktadır: 

" Tektanrıcılığı esas alan monoteist dinsel gelenekler, doğal ola

rak çoktanncılığa ve bıınun uzantısı olan kült ve ritüe/Jere karşı 

verdikleri mücadele ilc dikkati çekerler. Tektanrıcılık [. .. ) Tan

rı 'nın ın utlak birliğini, aşkınlığını, üstünliiğünii, yüceliğini ve başka 

hiçbir şeye benzernezliğini temel almaktadır. Dolayısıyla, Tanrı ile 

ilgili inanç ve tutumlarda, bu inançlara ters olabilecek bir düşünce 

y:ı da tavra monotesit gelenekler kesinlikle yasaklaına getirmekte; 

.ıksi bir dıırııınıı Tanrı'yı inkar ya da Tanrı'ya başka şeyleri ortak 

koşına olarak değerlcndirmektcdir. [. .. ) Monotesit dinler, insanın 

t.ıpınnıa ve tazimini içeren bütün ibadetlerin tek yüce varlığa yö-
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nelik olarak yapılmasını şart koşmakta ve bu doğrultuda, yalnızca 

diğer metafizik varlıklara değil, canlı ve cansız doğal varlıklara ve 

ruhlara tapınınayı da yasaklamaktadır." 

Ancak Gündüz (2005), paganizm ile putperestliği birbirine ka
rıştırmaktadır: 

"Kur' an, pagan gelenekiere yönelttiği birçok eleştiri ile paganiz

min en temel referanslarını ortadan kaldırmayı hedefler. Tarih 

boyu bu geleneğin temsilcilerinin inanç ve tavırlarından örnekler 

vererek ve onlarca tapınma objesi olarak kullamlan nesnelerle var

lıkların da aslında Allah 'ın mutlak egemenliğinde olan şeyler ol

duğunu vurgulayarak paganizmi eleştirir. Örneğin müşriklerin 

tapındıkları ve tanrısal ruhlar ve güçler taşıdıklarını düşündükleri 

suretler, semboller ve şekiller (asnam) aslında bırakın başka şeyleri, 

kendilerine bile zarar ve fayda verınekten aciz nesneler olarak ta

nımlamr; bütün bunları yaratanın Allah olduğu vurgu/ann·. Buna 

göre Allah 'ın izni, bilgisi, iradesi ve kudreti olmadan hiçbir şeyin 

olması söz konusu değildir. Yine Kur'an atalar kültii çerçevesinde 

hemen her fırsatta kendilerine başvurulan ve referans alınan atala

rın/geçmiş babaların, aslında inanç ve ibadetler açısından referans 

almaınayacağını; dolayısıyla onları körü körüne taklit etmenin ki

şiye fayda sağlamayacağmı belirtir." 

Ancak bu ayrılık, ateizmden çok uzak olan paganizm ile İslam'ın 
birlikte var olmasına ve kişisel özgürlükler bağlamında uyum 
içinde olmasına engel değildir. Birçok kimsenin zannettiğinin ak
sine paganizm putperestlik olmadığı için, İslam'ın saldırdığı put
perestlikle alakah değildir. Tam tersi paganizm içinde bir ''Yüce 
Güç" inancı vardır. Bu nedenle paganizmin İslam dışı bir inanç 
olınak dışında İslam ile bir çatışması yoktur. 

Bu bağlaında bir paganın İslam dini ile hiçbir çatışması olmadığı 
gibi, pagan bu dine saygı göstermeli ve pagan inancını tam olarak 
anlatabilmelidir. 

Günümüzde radikalleşen uçlar, tarihsel süreçteki hoşgörü ge
leneğinden uzaklaşmaktadırlar. Oysa Dünya'nın geleceği için ortak 
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yapılacak çok §ey vardır. Bu da ancak çe§ i tl i inançların bir arada ya
§aması, Dünya'mız için endi§elenmesi ve bir §eyler yapmak için 
samimi olması ile olanaklı olacaktır. 
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gaganizm ya da kadim bilgi içindeki paganizm, yıllar içinde 
birçok sembolik anlatımı kullanmıştır. Bu nedenle, paga
niznü iyi anlamak için bu sembolleri ve sembolik anla

tımları iyi bilmek gerekmektedir. 
Sembol sözcüğü etimolojik olarak Latince Symbolum sözcü

ğünden Fransızcaya, oradan da Türkçeye geçnıiştir. Sözcüğün ilk 
anlamı, tanınma işaretidir. Kökeni ise Yunancadaki, cru�-tPoA.ov 
sözcüğüdür. işaret, sembol, alegori anlamına gelen sözcüğün kö
keninde zaten birlikteliği belirten cru�-t- ön eki vardır. 

Sözcük anlamı olarak sembol, "Biçimi ya da doğası ile bir dii

şünceyi ya da düşünceler bütünün çağrıştıran nesne ya da resim" 

demektir. Meydan Larousse ise sembol tanımını "Duyularla algı

lananıayan bir şeyi belirten somut şey veya işaret" şeklinde ver
mektedir: 

Yine Meydan Larousse'a göre sembolizm, "Olguları yorumla

maya veya inançları anlatmaya yarayan semboller sistemi'' olarak 
tanımlanmıştır. 

İnsanlar ilk çağlardan beri sembolleri kullanagelmişler, dönem
lerinin, kendilerine göre özel ve gizli kalması gereken bilgilerini 
bazı sen1boller aracılığı ile anlatmışlardır. İlk çağlarda evren ile ilgili 
bilgiler, psikoloji ile ilgili bilgiler, ezoterik bilgiler hep semboller 
aracılığı ile aktarılmıştır. 

Mitler� efsaneler, folklorik öyküler, hatta masallar ve çeşitli 
sanat eserleri bizlere bu sembollerin aktarılmasını sağlamışlardır. 

Semboller aynı zamanda toplumsal iletişimi ve hafızayı da sağ-
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lar. Toplurnların da sembolleri vardır ve bunlar farklı anlarnlar da 
kazanabilir; bu toplulukların kültür seınbollerinin dinamik yapı
sıdır. 

Cohen (1999) bu konuda şöyle der: 
"Siıngder bize ne anlaınamız gerektiğini söylemez, yalnızca 

anlan1 yaratma kapasitesi kazandırır. Simgeler tarafından olııştıı

rıılan kültür, tüm üyelerini dünyaya aym biçin1de anlaın verınele

rini sağlayacak şekilde dayatmaz kendisini. Tersine, kültür, 

iiyclcrine yalnızca anlam yaratma kapasitesi sağlar ve topluluğun 

taınamı dünyaya birbirine benzer türde aniarn verrne eğilimine gi

riyorsa eğer, bıınıın nedeni türden belirleniınci bir etki değil, top

lıılıığıın üyelerinin dünyaya anlam verirken aynı simgelere 

başvıınnalandır." 

Burada karıştınlmaması gereken, işaret ile senıbol arasındaki 
farktır. Sembol belli bir düşünceyi ve olguyu ifade etınek için kul
lanılır. işaret ise bir düşünceden çok bir hareketi, eylemi ya da nes
neyi ifade eder. I-Iavaalanında tuvalederin ya da asansörün yerin i 
gösteren işaretleri birer sembol olarak kabul etmeyiz; ya da kırmızı, 
trafikte dur işaretidir, ama kanı sembolize ettiği için durulması, 
dikkat edilmesi gereken yerlerde kullanılır. A harf olarak bir nidayı 
işaret eder, ancak sembol olarak boğa çağından beri bağayı sembo
lize eder, çünkü ters dönınüş düşünürsek �' boğa başına benzer. 
Örnekleri çoğaltabiliriz, ancak bu konuya vakıf olması gereken bazı 
yazarların da bunu karıştırması üzücüdür. 

Sembollere geri dönersek, her sembol ün, kendi döneminde bir 
düşünceyi anlatmak için kullanıldığıdır. Başka bir deyişle bir sem
bolü yorumlarken onu kendi dönemi içinde ele almak gerekmek
tedir. Bunun bir istisnası ezoterik sembolizmdir. 

Ezoterik öğretiler, yıllar boyu üstadlar tarafından aktarılarak gel
diği ve olabildiğince bozulmadığı için ezoterik semboller, uzun sü
reler anlamlarını korumuşlardır. 

Bunun tam tersi olarak sembol anlam değiştirmiş de olabilir. 
Yunan kültüründe Athena'ya ait olup aklı ve bilgeliği temsil eden 
baykuş, yine aynı coğrafyada, Anadolu'da uğursuz bir haberi, uğur
suzluğu sembolize etmektedir. O dönemde rüyasında baykuş 
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gören biri bunu bilgelik olarak yorumlarken, günümüzde uğur
suzluk olarak yorumlamaktadır. 

Konuyu paganizm bağlamında ele aldığımızda ise, sembollerin 
pagan düşüncenin aktanınında çok önemli bir rol oynadığı kesin
dir. Pagan düşüncenin dışavurumunda sembol kullanımının çok 
yoğun olması sebebiyle, paganizmi iyi anlamak için sembollerin de 
çok iyi kavranınası gerekir. Pagan düşüncenin kolektif bilinçdışında 
sembolik olarak var olması, bu konuya çok daha fazla eğilmemizi 
gerektirir. 

Sembollerle ilgili olarak bilinmesi gereken bir başka husus da, 
bir sembolün birden fazla anlamı olabileceğidir. Kişinin tekamül 
seviyesine göre sembollerin içindeki derin anlamı aniarnası olanaklı 
olacaktır. Bir başka deyişle scmbollerin açıklanuları çeşitli seviye
lerde olabilir, bunların anlaşılması ancak o yolda alınan yol ile oran
tılıdır. Bu da semboller yoluyla aktarılan ezoterik öğretilerin sadeec 
inisye olanlar tarafından anlaşılması açısından önemlidir. 

Semboller üzerinde günümüz teorilerinin en büyük dayanağını 
teşkil eden görüşleri ortaya atmış olan Dr. Cari Gustav Jung (1875-
1961 ), sembollerin görünürdeki anlamlarının dişında gizli, belirsiz 
hatta bilinıncdik anlaınları olduğunu belirtmektedir. 

Jung, hastaları üzerinde yaptığı çalışmalarda bazı ilginç bulgu
lara rastlamıştı. Özellikle rüya analizlerinde -ki nevrotik ve psikotik 
hastaların olduğu gibi normal insanların rüyaları da bu çalışmalara 
dahildir- bazı seınbollerin mitolojik motifler olduğunu fark etti. 
Hatta bazı senıbollcre efsanelerde rastlandığı gibi bazılannın da 
ezoterik ınotifler olduğunu gördü. Oysa rüyayı görenlerin çoğu
nun bu konularla ilgileri yoktu. 

Jung, bu noktada kişisel bilinç ve bilinçaltının dışında "kollektif 
bilinçaltı" görüşünü ortaya attı. İnsanlığın ortak mirası buradaydı 
ve çok derinliklerden ancak ilk semboller vasıtası ile kendini gös
teriyordu. Bu ilk semboller bilince direk gelmiyor, farklı görüntü
lerle kendilerini gösteriyorlardı. Jung, bu ilk sembollere "arkctip" 
adını verdi. 

Jung, ilk olarak arketipler üzerine araştırmalarını psikolojik ra
lıatsızlıkların tedavisine yöneltti. Rüyalarda ya da vizyonlarda sık 
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rastlanan arketip ler, belli bir rahatsızlığın da anahtarı olabiliyordu. 
Ancak bütün insanlığın malı olan bu arketipler mitolojilerde, 

efsanelerde hatta ezoterik öğretilerde sembolik ifadelerle ortaya 
çıkmaktaydı. 

Semboller insan düşüncesini anlamakta en önemli anahtarlar
dır. Bu nedenle tarihsel süreç içinde seınbollerin incelenmesi insan 
düşüncesini anlamada büyük önem taşımaktadır. 

Bu bölümde, belli başlı paganizm sembollerini ve sembolik an
latımları inceleyeceğiz. Kitabın hacmi bakımından çok derin bir 
semboller sözlüğü yapamayacağımızdan, en azından pagan çalış
malarında ve anlatımlarında öne çıkan kavranılan incelemek de 
faydalı olacaktır. 

SAYI SEMBOLİZMİ 
Sayısal senıbolizın, pagan düşüncesinde birçok yerde ortaya çık

maktadır. Pagan ve ezoterik metinler, bu tür ifadelerle doludur. 
Ezoterizmin derin labirentlerine dalmadan, sayı sembolizmini sa
dece pagan açıdan incelemekte fayda vardır. Bu bağlamda ilk on 
sayının seınbolizmine genel olarak göz atabiliriz. 

BİR: 
Bir sayısı seınbolik olarak, herkesin ilk defada söyleyebileceği 

gibi TEK olanı, MUTLAK olanı sembolize etmektedir. 
İsianı'da bir olan, tek olan Allah'tır. Allah sözcüğünün ilk harfi 

olan e lif, 1 şeklindedir ve ebcet hesabındaki değeri 1 'dir. 
Bir sayısının bir başka özelliği de kendinden önce başka sayı 

gelmemesidir. Kendinden önce gelen sıfır hiçliği sembolize eder. 
Bir ise hiçliği takip eder ve diğer sayılar ondan türer. Burada Bir'in 
yaratıcılık işlevi de ortaya çıkar. Tarot destesindeki bir numaralı 
kart olan Büyücü de, başlangıç ve yaradılış anlamındadır. 

Bu bağlamda Yunan alfabesindeki alfa (a) da başlangıcı temsil 
eder. İbrani alfabesindeki alef ise başlangıç olduğu gibi, bir inanışa 
göre diğer bütün harfler ondan türer. 

Bir sembolizıni, üretkenlikte de ortaya çıkmaktadır. Ataerkil 
toplumlarda üreıne sembolü olan tallus da 1 şeklinde sembolize 
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edilir. 
Bazı yazarlar göre 1 ayakta duran insanı da sembolize etmekte

dir. Bir için başka sembol açıklamaları da vardır. Güneş de bir Lı

nedir ve bu yüzden Mutlak Bir'in sembolü olarak Güneş de 

kullanılmıştır. 

iKi: 
İki sayısının sembolizminde akla gelen kuşkusuz evrendeki 

düaliteyi sembolize ettiğidir. 
İlk toplumlarda etraftaki en ulu kavramlar tekti; Dünya, Güneş, 

Toprak Ana ... gibi. Ancak erkeğin üremedeki rolünün ataerkil top
lumlar tarafından ön plana çıkartılması, evrendeki düalitenin de ön 
palana çıkmasına neden olmuştur. Dünya/öteki dünya, Güneş/Ay, 
Toprak Ana/Erkek Tanrı (Kybele/Attis gibi) düalite, hatta 
kadın/erkek, dişil/eril, sıcak/soğuk, gündüz/gece gibi ikilikler vur
gulanmaya başlanrnıştır. 

İki sayısı bu düaliteyi, karşıtlığı sembolize ettiği kadar, kutsal 
birlikteliği de ifade eder. 

ÜÇ: 
"Allah'ın hakkı üçtür". Küçüklüğümüzden beri duyduğumuz 

bu söz üç sayısının kutsallığı hakkında gereken bilgiyi vermektedir. 
1-Iıristiyan toplumda yetişen biri ise kutsal üçlemeden bu sayının 
kutsallığına aşinadır. 

Üç sayısı eski toplumlarda gök-yer-yeraltı üçlemesi ile kutsaldı. 
Üçlen1e Mısır mitolojisinde İsis-Osiris-Horus şeklindedir. Yunan 
ınitolojisinde ise bu Zeus-Poseidon-Hades (Gök ve yer-Deniz
Yer altı) şeklinde var olmuştur. Hıristiyan inancında ise Baba
Oğul-Kutsal Ruh üçlemesine dönüşmüştür (bazı yerlerde 
Baba-Oğul-Meryem şeklinde). Bu üçleme İslam' da, bazı mezhep
lerde Allah-Muhammed-Ali şeklinde görülmektedir. 

Üçlemenin bir sembolik yanı da kutsal birleşme ve doğan ço
nıktur, bir başka deyişle baba-anne ve çocuk da bir üçlemedir. 

Bir başka üçleme de Beden-can-ruh üçlemesi olarak gösterilc
hi lir. 

'l'ı 
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örnek olarak verilebilir. 

ALTI: 

Altı sayısının sembolizmi üzerinde düşününce kuşkusuz akla 
ilk gelen Süleyman'ın mührü olacaktır. İç içe geçn1iş iki eşkenar 
üçgenden oluşan bu şekil altı köşelidir. Çok eski çağlardan beri 
kullanıldığı düşünülmektedir. 

Yukarı bakan üçgenin tekamül ederek tanrıya ulaşan ruhu, aşa
ğıya bakan üçgenin ise toprağa dönüşü temsil ettiği düşünülmek
tedir. Bir başka açıklamaya göre ise yukarı çıkan ateşi, aşağıya akan 
suyu sembolize etmektedir. 

Altı sayısı 3 + 3 'tür. Bir özelliği de 1x2x3 olmasıdır. 6 sayısının 
ayrıca bölenlerinin { 1 ,2,3} toplamı da kendisine eşittir. Böylece 
altı mükemmel bir sayı olarak düşünülmüştür. 

Tanrının dünyayı altı günde yaratması da altının mükemınel 
olına özelliği ile alakah olabilir. 

YEDİ: 
Yedi ile ilgili sembolizm her an karşımıza çıkmaktadır. 
Yedi sayısı ile ilgili sembolizmin kökeninde, eskiden yedi geze

gen olduğuna inanılması vardır. Dünyanın sabit olduğuna, diğer 
bütün gezegenlerin, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay ve 
Güneş'in onun etrafında döndüğüne inanılmaktaydı. Eskiden her 
gezegenin bir gök katında olduğu düşünülmekte olduğundan 
"Göğün yedi katı" deyimi o günlerden kalmadır. Aynı şekilde "yu
karıda olan aşağıda olanla aynı olduğu" için yerin de "yedi katı" 
vardı. Bazı ezoterik öğretilerdeki yedi basamaklı inisiyasyon da 
scınbolik olarak göğün yedi katına ulaşınayı ifade etmektedir. 

Eskiden her gezegenc bir kutsal gün atfedildiği için bir haftada 
yedi gün vardır. Haftanın günlerinden pazartesi Ay, salı Mars, çar
)amba Merkür, perşembe Jüpiter, cuma Venüs, cumartesi Satürn, 
pazar ise Güneş ile alakalıdır. 

SEKİZ: 
Sekiz, yedi kat gökyüzü inancının bir uzantısı olsa gerek, tanrı 
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katırıı temsil etmektedir. İslam'da sekizin Cennet'i temsil ettiği de 
dü�ünülmü§tür. Ayrıca sekiz cennet ve yedi cehennem olduğu 
inancı da bu sembolizmle alakalıdır. 

Hıristiyanlıkta ise gökyüzü tahtını sekiz melek ta§ır. Aynı inan
cın benzeri İslam' da da vardır. 

Sekiz aynı zamanda tutulan yolun sonuna gelmeyi de, ınükem
mellqmeyi de ifade eder. Budizm' deki sekiz yapraklı lotus çiçeği 
de sekiz a§amalı bir sistemin sembolüdür. Aynı §ekilde Tapınak
çılar arasında da sekiz a§amalı bir inisiyasyon sistemi de vardır. 

Sekiz aynı zamanda tamamlanınayı ve dengede olmayı da sem
bolize eder. 

DOKUZ: 
Dokuz, eski seınbolizmde bir biti§i göstermektedir. Zaten tck 

haneli sayıların sonuncusudur. Dokuz üçün karesi olduğundan da 
bir eri§ilen noktayı, tamam olmayı göstermektedir. 

Ancak dokuz, sonun olduğu yerde ba§langıcın da olması gibi 
ba§langıcı da haber verir. 

Eskiden göğün dokuz katı olduğu inancı da yaygındı. Buna göre 
dünya + 7 yıldız katı + sabit yıldızların olduğu kat, dokuz kat ct
mekteydi. İlginç olan bir ba§ka husus da eski Türk inançlarında da 
göğün dokuz katı olduğuna inanılmasıdır. Aynı inanç Meksika'da 
da vardır. Aztekler yerin dokuz kat altı olduğuna da inanmaktaydı. 

Eski kültürlerde dokuz a§amalı inisiyasyonun varlığı da bu sa
yının önemini göstermektedir. 

ON: 
On en eski zamanlardan beri belki de ilk dört sayının toplamı 

olmasından ötürü mükemmelliği temsil ediyordu. 
(1 +2+3+4= 10) 

İki elin parmaklarının sayısı olması da tamlığı ve mükemmelliği 
gösteriyordu. 

Musa'ya gelen on emrin de bu sembolizn1le alakası vardır. Ay
rıca Zohar'da ifade olunciuğu gibi evren on sözcükle yaratılmı§tır. 

Mayalarda on sayısı bir destenin sonu olduğu için sonu da sem-
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bolize etmekteydi. Ancak her kültürde olduğu gibi bu biti� ;ıyııı 

zamanda bir ba§langıcı da göstermekteydi. 
Sayılar hakkına yazılacak çok §ey var. O, 11, 12, 13, 16, 17, l CJ, 

.D, 41 gibi sembolik yönü ağır basan birçok sayıyı burada incclc
ycmedik. Bu sayılar ancak ba§ka bir ara§tırmanın konusu olabilir
In. 

DÖRT ELEMENT 
"İlkel eri, nedenleri ya da temel öğeleri olan her araştırma ala

umda bilmek ve kavramak bunları anlamakla söz konusu olduğuna 
�c·) re ( çiinkü, ilk ilkeleri, ilk nedenleri, temel öğeleri bildiğiınizde, 
her bir nesneyi bildiğiınizi diişünürüz), şu açık; doğabiliminde de 
ilk olarak ilkeler üzerinde belirleme yapınaya çalışmak gerekiyor." 

Aristoteles, Fizik isimli eserinin birinci kitabına böyle ba§lar. 
İnsanoğlu ilk andan itibaren Doğa'yı incelemi§, onu olu§turan 

ilkeleri anlamaya çalı§mı§tır. Bunu yaparken yine Doğa'yı kullan
Illi§ ve gördüğü, gözlemleyebildiği kavramlarla soruları yanıtlamı§
tır. Kültürün1üzde var olan "dört element" ya da Osmanlıcasıyla 
'' Anasır-ı Erbaa" bu dü§üncenin sonucudur. 

Bazı dü§ünürler birini öne çıkartsa da, hepsinin birlikteliği ile 
lıer şeyin var olduğu bu dört element Ateş, Hava, Toprak ve 
Su'dur. 

Artık modern bilim bize elementlerin tarifini farklı yapsa da, 
sembolik ve ezoterik içeriği açısından Dört Element paganizm için 
biiyük önem taşımakta ve bu bağlamda daha sonra paganizm ilc 
ılişkilerini göreceğimiz astroloji, tarot ve simya gibi disiplinler için 
de bir anahtar tqkil etn1ektcdir. 

Dört element dü§Üncesinin bize Eski Yunan'dan kaldığı söyle
ııir, ancak bu dü§ünce Uzak doğu'ya kadar birçok toplumda vardır. 

İon düşünüderi ilk olarak bu konu hakkında fikirleri ile tarihe 
��cçmişlerdir. Daha sonra dört element düşüncesini toparlayarak 
.ılbyıp pullayan önce Platon, sonra Aristatdes olnıuştur. Platon, 
Tiınaios diyalogunda bu dört elementten, tam tanım yapmadan 
h;ıhseder. Bu da dört elementİn o dönem çok iyi bilindiğini göste-
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rir. Aristoteles de artık dört elementİn özelliklerinden bahseder. 
Aristoteles, aslında başkalarından aldıklarını yazsa da, onun dö

nemine kadar gelen bilgilerin kaybolmamasını sağlamıştır. 
Yunan düşünürlerinden, Ortaçağ Batısına ve oradan da İslam 

alimlerine geçen Dört Element fikri, bizce bugün de önemini ko
rumaktadır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, astroloji, tarot ve simyada karşı
mıza çıkan bu sembolik formlar aynı zamanda insanı tanımak için 
de büyük önem taşımaktadır. Erkek prensipler olan ateş ve hava ile 
di§il prensipler olan toprak ve su, çqitli şekillerde ve dozlarda 
teınei arketipik karakterler olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bağlamda pagan sembolizmini iyi anlayabilmek için dört 
elementi tanımak gerekmektedir. 

HAVA 
Hava, içinde yaşadığıınız Dünya'nın ve yaşamın en önemli un

suru olarak kaçınılmaz olarak insanlar için büyük önem taşımak
tadır. Havanın varlığı ilk insan için sadece nefes almak değil, ateş 
yakmak gibi eylemler, meteorolojik olaylar ve bazı törenlerde de 
büyük önem taşımaktaydı. 

Hava birçok şeyi sembolize eder. Zihin, haberleşme, hatta öğ
renme hava ile alakalıdır. 

Hava, aynı zamanda zihin dağıtıcıdır da. Çok hava ağırlıklı ya
pılar dağınık olur. 

Yaşamımızda hava elementini deneyimiediğimiz en önemli 
Doğa olayı, rüzgardır. Bu bağlamda paganizm içinde rüzgar ile ya
pılan çalışmalar da çok büyük öncın taşımaktadır. Bu çalışmalara 
gaipten "haber" alma da dahildir. 

Hava, etken element olarak hareketi ve uçuculuğu temsil ede
bildiği gibi aynı zamanda keskin ve kurnaz zekayı da temsil etınek
tedir. 

Bazı okült okullarda hava bir element olarak kullanılmaz. Hatta 
masonik tckris töreninde ateş, su ve toprak ile ilgili seınbolik ifa
deler olmasına rağmen, hava ile ilgili bir ifade yer alınamaktadır. 
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ATEŞ 
Ateş her zaman hayatınıızda yer alan, gücüne hem korku hcııı 

de saygı ile yaklaştığımız bir doğa olayıdır. 
Ateş, insan yaşaınında, besinlerin, özellikle de etin pişirilınesi 

ilc daha rahat sindirilmesini sağlamış ve eti pişirerek yiyen insan
ların daha kuvvetli olmasına neden olnıuştur. Bu da "ateşin kuv
veti" hakkında bir inanç doğruasma neden olmuştur. 

Ateş, doğası gereği aktif ve yukarı yükselen özü ile eril özellik 
göstennekte ve erillikle özdeşleşırıektedir. Eski çağlarda ateş ile il
gili görevlerin erkek üzerinde olduğunu düşünebiliriz. Hatta ar
keolojik buluntulara bakarak, erkek mezarlarında, ateş yakmaya 
yarayan eşyaların bulunmasını kanıt göstererek bu görüşümüzü 
kuvvetlendirebiliriz. 

İnsanlar, "ateşin canlı bir varlık gibi korunmaya ve beslenmcye 
gereksinimi olduğunu" (Uhri, 2003) düşünmüşler ve bu iş için 
ocaklar yapmışlardır. 

İlk ocaklar, ateşin etrafının taşla çevrilrnesiyle yapılmış olsalar 
da, zamanla farklı ocaklar yapılmıştır. Ateşin yakılması ya da bu
lunması her ne kadar erkek işi olmuş olsa da, ateşin korunması, 
belki de ocağın rahime benzer özelliğinden dolayı, kadın tarafından 
üstlenilmiş ve ateşin eril karakterine rağmen ocak diş il bir karakter 
kazanmıştır. 

Eski Anadolu kültürlerinde, ateşin ve ocağın kutsallığı hakkında 
buluntular vardır. Hatta, genel olarak, ateşte pişirerek kurban et
menin de ateş kültü ile alakası olduğu düşünülebilir. Bu konu 
"Ateş ve Ocak Kültü" bölümümüzde daha ayrıntılı incelendiği için 
üzerinde çok durmayacağız. 

Ateş üzerine çok ilginç bir eser vermiş olan Bachelard ( 1995), 
ateşi psikanalitik açıdan yorumlarken cinsellik ilişkileri üzerinde 
de durur ve ilginç görüşler ileri sürer. Bunlardan biri çocuktaki 
ateş yakma dürtüsünden, belki de piromaniden5 yola çıkarak söy
lediği PrometeKompleksidir: 

"Çocuk babasından uzakta, babasının yaptığını yapmak ister ve 

s Yangın çıkartma hastalığı. 

ı() ı 
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daki en önemli maddelerden biridir. Su, aynı zamanda tarını ı<.,ııı 

de vazgeçilmezdir. 
İlk insanlardan bu yana su ve su kaynakları kutsal kabul edilmi�, 

dereler, göller kutsanmıştır. 
Suyun en önemli özelliği yaşamın kendisinden çıktığı sıvı olu

şudur. Mitolojilerin çoğunda "başlangıçta su var" dır. Ve yaşam bu 
Su'dan oluşur. Su yaşamın içinde var olduğu kozmik çorbanın ana 
maddesi olduğu gibi, bütün bireylerin bir arada durmasını sağla
yandır. Bu bağlamda Kozmik Rahim olan Büyülü Kazan'ın için
deki ana ınaddedir. 

Su, temizleyici olduğu kadar, arındırıcıdır da. I--ler türlü kirden 
pisliklerden arındıran su, aynı zamanda yaşann1ışlıkları da arındı
rarak yeni bir yaşama hazırlamaktadır. Ölülerle yaşayanları ayıran 
derelerden, sudan geçerek inisiye olmaya kadar bütün mitlerde 
arındırıcı özelliğini korumaktadır. 

TOPRAK 
Kadim bilgi içinde toprak elementi, öneınli bir yer tutar. Top

rak, besleyen, ekin veren anlaınında Ana Tanrıça'nın da sembolü 
olmasının yanı sıra, rnaddiyat, maddi zenginlik, doğmuş olunan 
yer, kahtımsal özellikler, kökler, aile hatta evlilik ile ilgili de anlam 
taşır. 

Dilimize yerlqen "toprağı m" sözcüğü, "toprak çekiyor" deyimi, 
hatta "toprağın çocukları" deyişi aslında hep bu seınbolik anlatırula 
alakah dır. 

Toprak aynı zamanda düzeni de temsil eder. Bu bağlamda 
kanun, politika, fınans, sağlık ve hatta eğitim ile de bağlantılıdır. 
(Eason, 200 1 )  

Toprak bütün bu anlamların yanı sıra temizleyicidir de. İs
lam'da toprakla abdest alınması da bu özelliğine bağlıdır. 

Toprak hem doğuran olduğu gibi, ölümden sonra da içine alan, 
ayrıştıran ve Doğa ile bütünleştiren olarak da kabul edilmiştir. Eski 
efsanelerde var olan topraktan yaratılma mitaslan ile ölünce toprak 
olmak inançları hep bu inanıştan gelir. 

lO 1 
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KUTSAL GEOMETRİ 
Geometri, kadim bilgi içinde mutlaka öğrenilmesi gereken yedi 

bilimden biridir. Etimolojik olarak içinde Ana Tanrıça'yı barındı
ran geometri, Yeryüzü'nün yapısı hakkında bilgi de vermektedir. 
Ancak Geometri aynı zamanda Gökyüzü'nün de yersel bir ifade
sidir. Bu bağlamda geometri Evren'in bir metaforudur. 

Bu bağlamda, geometri, kutsal düzen ile ilgili bilgi vermektedir. 
Zaten bu anlamda sembolik olarak ele alacağımız geometri kavra
mına da "Kutsal Geometri" diyeceğiz. 

Özellikle Eski Mısır'da Nil'in taşan alanlarını ölçmekle başlayan 
geometri, Mısır ve Mezopotamya'da daha sonra sembolik ifadelere 
dönüşmüş, Yunan kültüründe Pythagoras ile doğruna çıkan bir 
sembolizme ulaşmıştır. Birçok kültürde de bu görülmektedir. 

Kutsal geometri, bir bağlamda "Göklerde" olan kutsal düzenin 
aşağıya indirilmesidir. Bir pagan çember açarken, göklerde zodyak 
ilc ifade edilen kutsal çemberi yeryüzüne indirerek çalışma yap
maktadır. 

Lundy (2003) , Kutsal geometriyi ilginç bir şekilde anlatır: 
"Kutsal Geometri, sayıların uzaında gözler önüne serilişinin ha

ritalarını çıkartır. Kutsal Geometri'nin yolculuğu, temelde tek bir 

noktadan çizgiye, oradan düzelme ve onu da katederek üçüncii bo

yuta ve hatta daha da öteye doğru yapılan bir yolculuktur; en so

nunda da tekrar noktaya döniilerek, yol boyunca nelerin olup 

bittiği izlenir." 

Kutsal geometri bir noktadan başlar. Nokta, içinde bütün geo
metrik şekilleri barındıran kutsal ve sonsuz bir niceliktir. Nokta, 
içinde bütün bir kutsal geometriyi barındırırken, kendini harekete 
geçirecek gücü bekler. Bu bağlamda sonsuz bir potansiyel demek
tir. Noktadan düalite ile çizgi doğar, bunlar kapalı geometrik şe
killere dönüşür. Her birinin bir özelliği vardır. Kare mükemmelliği 
ve Dünya'yı gösterir. Bir çemberin her noktası ınerkeze eşit uzak
lıktadır gibi .. .  Üç boyutlu şekiller ise ezoterik sembolizmde önemli 
bir yer tutar. 

Zaman içinde geometrik sembolizm, birçok sembolik ifadede 
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kullanıldığından, kadim bilgi içinde önemli bir yer tutar. Biz lııı
rada çok ayrıntıya girmeden belli başlı forn1ları inceleyeceğiz .. 

LABiRENT 
Labirent, insanın kendi içindeki Tanrısal öz ile olan arayışını 

belirten bir değişim sembolüdür. (Eason, 2001 )  

Labirent, birçok eski kültürde karşımıza çıkmaktadır. Bilinen 
en eski tam labirent figürü, MÖ 1230 yılına tarihleneo Pylos'daki 
Nestor Sarayı'nda görülmüştür. Ancak en meşhur öykü herkesin 
bildiği gibi Girit' e aittir. Girit'in bereket külderi ile alakah olan bu 
öykü bize birçok ipucu da vermektedir. Öyküyü, Hamilton'un 
(2002) anlatımından okuyalım: 

"Theseus'un Atina'ya varışından yıllar önce, Girit Kralı Minos, 

oğlu Androgeos'u Atina 'ya yollamıştı. Atina Kralı Aigeus, yapılma

yacak bir şey yapmış, Androgeos'u azgın bir bağayı öldürmeye gön

dcrmişti. Umıılduğu kadar kahraman çıkmamıştı Androgeos, boğa 

tarafından parçalanıvermişti. Oğlunun ölümünü duyan Minos, 

kiiplere binmiş, ordusunu peşine takarak Atina'ya gelmiş, ülkeyi 

ele geçirmişti. 'Bütün şehri yerle bir ederiın' demişti, 'yalnız dokuz 

yılda bir bana yedi genç kızla yedi genç delikanlı göndermeye söz 

verirseniz sizi bağışlarım.' 

Atİnalıların elinden ne gelir? Söz vermişlerdi Minos'a, her 

dokuz yılda bir yedi genç kızla yedi delikanlı göndereceklerdi 

Girit' e, Giritliler de on dört genci Minotauras diye am lan korkunç 

canavara atacaklardı. 

Minotauras yarı insan yarı boğa bir yaratıktı. Minos'un karısı 

JJasiphae doğurmuştu onu. Poseidon kendisine kurban edilmesi 

i(in bir boğa vermişti Minos'a. Minos, zavallı hayvana acımış, onu 

hir türlü öldürememişti. Buna çok kızan Deniz Tanrısı, Minos'ıın 

karısını bağaya aşık edivermişti. Bu aşkın sonunda da Minotauras 

doğuvermişti işte. 

Minos, doğan yavruyu da öldürmemişti. Ünlü mimar Daida

los'a bir labyrinthos yaptırıp Minotauros'ıı oraya bıraktırnnştı. Kar

lllakarışık yollardan meydana gelen bir yerdi labyrihnthos, oraya 

h ir giren bir daha çıkmazdı. Giritliler, Atinalıları labyrinthos 'a bı-
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rakırlar, zavallı gençler de çıkış yolunu bulamadan Minotauros'a 

yem olurlardı. 

Theseus, Atina 'ya vardıktan birkaç giin sonra Girit'e on dört 

genç gönderileccğini öğrendi. Babasına 'Bırakın ben de gideyinı 

bu gençler/e birlikte ' dedi. 'Belki Minotauros'u öldürürüm'. Babası 

önce kabul etmedi bunu; aına oğlu üsteleyince karşı koyamadı, 

'olur ' dedi 

[. .. ] 
Girit'te büyük bir kalabalık karşıladı Atinalıları. Karşılayanlar 

arasında, Girit Kralı Minos 'un kızı Ariadne de vardı. Rızeağız gö

rürgözınez tutuluverdi Theseus 'a; hemen Daidalos'a koşup 'Aman 

Daidalos ' dedi 'Bana labyrinthos 'tan çıkmanın yolunu öğret '. Akıllı 

mimar için zor olmadı bir çıkış yolu bulmak. Ariadne'yc, 'Bir yün 

yumağı alırsın ' dedi 'yünün bir ucunu kapıya bağlarsın, labyrint

hos 'ta ilerledikçe yuınağı çözersin. Dönmek istediğin zaman yünü 

izleyerek kapıya gelirsin' 

Bunu öğrenen Ariadne'nin içi sevinçle doldu. Akşam olur 

olmaz Theseııs'a haber saldı. 'Beni Atina'ya götürüp kendine eş 

olarak alırsa ona labyrinthos 'tan çıkış yolunu öğretirim ' dedi. 

Thescııs razı olmaz ını buna? Kurtulursa Ariadne ile evlenece

ğine söz verdi. 

Ertesi gün Labyrinthos 'a gidilecekti. Theseus, Ariadne'nin gön

derdiği yün yumağı ile kapıdan girdi. Öteki Atinalılar da arkasın

daydı. Yünün ucunu kapıya bağladılar, sonra yııınağı aça aça 

karanlık yolJardan ilerlediler. Bir siire gittikten sonra Theseus, Mi

notaııros'u gördii. Canavar ııykudaydı. Elinde hiçbir silah yoktu 

Theseus 'un ama yumrukları vardı ya ... Aigeus'un yiğit oğlu o yum

ruklarını kulJanarak Minotauros'u yerden yere çarpıp öldürdü. 

[. .. ] 
Theseus, canavarı öldiirdükten sonra arkadaşlarıyla birlikte 

yünii izleyerek kapıya vardı. Orada kendisini bekleyen Ariadne 'yi 

alıp gemiye bindiler, denize açıldılar." 

Görüldüğü gibi bu mit, kurban etme, di§İ /erkek kar§ıla§ması, 
içsel canavar ve kurtulu§ gibi temaları ta§ımakta ve bu labirent 
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içinde çözülmektedir. 
Labirent figürleri sadece bizim coğrafyamızda değil, İskandi

navya ve Finlandiya'da da yaygındır. Hatta burada, bahar bayram
larında geleneksel olarak, Theseus öyküsüne benzer oyunlar da 
oynanmakta, genç erkekler, labirentteki genç kızları kurtarmaya 
çalı§maktadırlar. Birçok arkeolajik kalıntıda labirent fıgürüne rast
l;ınmı§tır. 

Labirent bir bakıma bilinçaltının karma§ık koridorlarını temsil 
edebileceği gibi, insanın birey olma macerasındaki çok alternatifli 
yoludur da. Bu bağlamda, dünyanın her yerinde, eski sembolik re
simlerde labirent fıgürüne rastlanması o kadar da sıradı§ı değildir. 

SPİRAL 
Paganizmde zaman algısının döngüsel olduğu daha önce tartı

§ılmı§tı. Gece-gündüz döngüsü, mevsiınler döngüsü gibi, zaman 
algısı taman1en döngüseldir. Bayramlar bu döngüsel zamanın en 
öneınli göstergeleri olup, kutsal zamana yeniden dönü§ anlamını 
da ta§ımaktadır. Daha önce de gördüğümüz gibi bu döngüsel 
zaman algısı, paganizm içinde bir "son" ya da "kıyamet" olmadığını 
da göstermektedir. 

Sembol olarak, bu döngüselliği ve sonsuzluğu en iyi spiral an
latır. 

Spiral dönerek ekseni etrafına uzayan büyüyen bir açık eğridir. 
Bu anlamıyla sonsuzdur. Spiralin sonsuz hareketi, aynı zamanda 
Doğa'nın da sonsuzluğuna ula§ır. 

Spiral matematikçilerin ve dü§ünürlerin de dikkatini çekrnİ§tir. 
Örneğin bildiğimiz logaritmik spiral (r = aeh8), Bernoulli tarafın
dan 1 7. yy' da incelenmi§, hatta spira mirabi/is (ınucize spiral) adını 
almı§tır. Doğa'da, avcı ku§ların UÇU§Undan, böccklcre, yumu§ak
çalara hatta kasırga yapılarına kadar rastlanan bu spiralin özelliği 
orijinden çıkan her doğrunun, spirali aynı açı ile kcsmesidir. Ya da 
me§hur olan bir ba§ka spiral Ar§imed Spirali'dir (r = a + bS). Bu 
spiralde, orijinden dt§arıya doğru herhangi bir yönde çıkan bir doğ
runun spirali keseceği noktalar, birbirine qit uzaklıktadır. 

Spiral, en eski zamanlardan beri sembol olarak kullanılrnı§tır. 
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Mağaralarda gördüğürJ1ÜZ spirallerden, bir Axis Mundi sembolü 
olaıı ağaca ya da dağa saolmış, yılan ya da ejderhalara kadar bu sem-
bol karşımıza çıkmaktadır. 

MANDALA 
Mandala figürleri de Kutsal Geometri'de önemli bir rol oyna-

maktadır. 
Merkezden çıkıp geoişleyen figürler olan mandalalar, Hint kül-

türünün önemli bir parçasıdır. 

Mandala, Evren ile �işinin birleşmesini gösteren ve kutsal küre 
ile sembolize edilen bir geometrik şekildir. Hinduizm'de ve başta 
Tibet Budizıni olınak u zere, her tür Budizm ritüel ve meditasyon 
pratiklerinde bulunur. (Eason, 2001 ) 

Mandala bu bağlaırıda içe dönüş çalışmalarında da önemli bir 
yer tutar. 

Sonsuzluğu da anlatan mandala bir noktadan çıkan sonsuzlu-
ğun en güzel ifadesidir. 

Mandala bu özellikleriyle daha sonraları simya olarak batı ezo-
terizminde ve Kaballah sembolizminde de yer almıştır. 

PENTAGRAM 
Pagan sembolleri içirıde kuşkusuz en popüler olanı pentagram-

dır. 
Çok eski zamanlardan beri tılsım olarak kullanılmış olan pen-

tagraın birçok farklı kavramı sembolize etmektedir. 
Birçok modern ara�tırmacı pentagramın ether ya da ruh dahil 

beş elementi sembolize ettiğini söylerler. En çok yapılan yorum
lardan biri de pentagrarrıın kolları açık olmak üzere insanı sembo-
lize ettiğidir. 

Kollarının ölçülerinde aşağıda göreceğimiz Altın Oran' ı barın-
dıran pentagram aynı zarnanda bir mükemmellik göstergesidir. 

Ancak bize göre pentagramın en büyük önemi Venüs'ü sem
bolize etmesi ve bu bağlamda Ana tanrıça ile alakah olmasıdır6. Bu 

6 Mısır kültüründe Sirius'u sembolize ettiğini de unutmamak gerekir. 
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bağlamda pentagramın bir tılsım olması, hatta Tarot sembolizmine 
kadar gelen bir şekilde toprak ve bolluk-bereket sembolü olması 
onun Tanrıça kültü ile olan ilişkisini de göstermektedir. Bu scm
holizm aynı zamanda mason localarına kadar gelmi§tİr. 

Paganlar arasında yaygın olan bu sembol ün tılsım olarak günü
müzde de kullanılması gücünü göstermektedir. 

Burada bir hususu daha belirtmekte fayda vardır. Satanİzın ilc 
ili�kilendirilen ters pentagram çok daha geç ortaya çıkrnı� olup pa

�anizm ile alakah değildir ve paganizmde kesinlikle yeri yoktur. 

ALTIN ORAN 

Altın oran tarihin en eski çağlarından beri kullanılnuş bir geo
metrik orandır. Doğa' da birçok caniıda var olan bu geometrik oran 
aynı zamanda antik çağlardan beri kutsal yapılarda ve sanat eserle
rinde kullanılmıştır. 

Bir doğru AB parçası üzerinde AB/AC = AC!CB olacak şekilde 
hir C noktası aldığımızda 

Burada ı AC ı = X ve ı CB ı = 1 birim aldığımızda ı AB ı = 1 +X 
olur ve oran X2= 1 +X = >X2-1 =O şeklinde olur. 

bu denklemin çözümü ise 
X1 = ve X2 = 1 - -./5 olur. 
Burada 2 

<t> =Altın Sayı ve AB/AC = AC!CB = Altın Oran olarak ad
landırılır. 

Altın Sayı ayrıca, biribirini takip eden sayıların toplaını ilc olu
şan Fibonacci serisinde seri sonsuza gittikçe Xı�� 1 oraıııdır. Bir 
başka deyişle: 

<t> = l!P� X1-�: ı olur. 
Matematikte spiral ve çokgenlerde (özellikle de bqgen ve pen-

tagram) çıkan bu sayı Doğa'da da birçok canlının biyolojik yapısı
nın oranlarında karşımıza çıkmaktadır. 

Altın Oran daha Mısır döneminden beri ilgi çekmiş ve kutsal 
yapılarda kullanılmıştır. Altın Oran daha sonra yunan Roma dö-
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nemlerinde de kutsal miınaride ve sanat eserlerinde kar§ımıza 
çıkar. Aynı gelenek ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde de uygu
lanmı§ ve günümüze kadar gelmi§tir. 

Altın Sayı/ Altın Oran çoğu ara§ tırmacı tarafından Doğa'nın bir 
"kodu" olarak görülmektedir. Hatta Altın Oran Doğa'nın düzenine 
ait kutsal bir oran olarak ele alınmı§ ve kutsallığın ifadesinde kul
lanılmı§tır diye de açıklaınası yapılmaktadır. 

Altın Oran ya da Altın Sayı'nın gizemi daha devam etmektedir, 
ancak Doğa'nın her yapısı gibi, paganizın içinde kutsallığını sür
dürmektedir. 

KUTSAL SES - KUTSAL DANS 

Ses ve dans da pagan sembolizminde ve pratiklerinde büyük yer 
tutmaktadır. 

Kadim bilgide ses ve titrqimin önemi, en eski çağlardan beri 
anla§ılmı§tır. Yeryüzü'ndeki müzik aynı zamanda evrensel arıno
ninin Yeryüzü'ne inmi§ hali olarak da görülebilir. Müziğin evrensel 
titrqimi yansıtması gibi dans da bu evrensel uyumdan kaynaklanan 
hareketlerin Yeryüzü'nde yeniden canlandırılrnası; bir ba§ka de
yi§le kutsal ınekanın yaratılmasıdır. 

Bu bağlamda en eski toplumların müzik ve dans gelenekleri de 
bu ilk ritüellerden türemi§ olup, modern pagan ritüellerine kadar 
gelmi§tir. 

Evrenin titrqiınlerinin sadece çok az bir bölümü insan kulağı 
ile duyulabildiği için, ilahi ve §arkının amacı söyleyen ya da müziği 
yapan ki§inin ruhunun daha yüksek titrqimlere uyumlanmasıdır. 
Bunu yaparak, ruhun arınoniye daha çok ula§tığı ve evrensel ri
timle, "sessizliğin sesi" ile birliği yakaladığı söylenirdi. (Eason, 2001) 

Mantralar, ilahiler ve belli ritim ilc söylenen sözler (spells) hep 
evrensel ritınin tezahürü ile alakalıdır. 

Müzik evrensel titrqiınlcri sembolize ediyorsa, bununla uyum
lanmanın en güzel ifadesi de danstır. 

Dans evrensel titrqiınlerin maddesel ifadesi olarak da dü§ünü-
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lebilir. Bu bağlamda dans yaradılışla da alakalıdır. Hint Mitolojisinde 
Dünya'nın yaradılışı Şiva'nın dansı ile ilişkilendirilirken, Roma'lı 
yazar Lucianus, yaradılışla birlikte dansın ortaya çıktığını söyler. 

Bu bağlamda dans, bir Axis Mundi olarak duran insan için bir 
uyurolanma ve enerjileri algılama biçimidir de. Bu bağlamda bu 
tür bir dans, büyüseldir. İlk insanların Doğa'ya öykünerek yaptığı 
dans ritüellerinde hep bu büyüselliğin izleri vardır. 

Andrews (2002) bu tür dans için şöyle der: 
"Büyüsel şekilde dans etmeyi öğrenirken, bir iç enerjiyi ifade 

etmek için bir dış biçimi kullanırız. Fiziksel ifadeleri iç gerçeklik

lerle uygulamayı öğreniriz. Bu fiziksel hareketler, iç ruhsal eneıji

lerimizi uyandırır ve dışarı çıkartırlar. İster sezgisel, ister yaratıcı, 

ister koruyucu, ister iyileştirİcİ olsunlar farklı hareketler farklı ener-

jileri harekete geçirirler. 

Duruşlar içiınizdeki kutsallıkla, fiziksel bir iletişim yoludur. [. . . ] 
Birçok duruş ve pozisyon büyüsel güçlerle bir temas kurabilmek 

için hayvanları ve Doğa'yı taklit eden bir ritüelden doğmuştur. 

Farklı duruş ve hareketler farklı enerji ve güçleri harekete geçi

rirler. Güçleri ve eneıjileri dans aracılığıyla birleştinneyi, kontrol 

etmeyi ve yönlendirmeyi öğrenmek bireysel olarak yaratıcı bir aşa

madır. Hareket bedeniınİzin şekil ve fonksiyonunun bir temelidir. 

Dans bedenin tapınınasma izin verir. Biiyüscl dans çok büyük güç 

açığa çıkartır. Sizi kendinizden geçirir ve belirli bir zaman ve me

kanda bedeninizin nerede olduğu hakkında daha bilinçli olmanıza 

yardım eder. Hareket bedenin kutsal ruha ev görevinde olduğuna 

dair anlaşılabilir bir bilinç yaratacaktır." 

Bu bağlamda dans, çalışmaların ve ritüellerin bir parçası olabilir. 
Aynı şekilde dansın yaratıcı hayal gücü üzerine katkısı da büyüktür. 

Ritüelik ya da "büyüsel" dansın temel prensiplerini öğrenerek 
çalışmalarda uygulaınanın, büyük yararı olacağı kuşkusuzdur. 
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HAYVAN SEMBOLİZMİ 

Ilayvan sembolizmi, pagan sembolizmi içinde çok önemli bir 
yn tutar. Pagan sembolizminde aslında bir hayvan ile simgelenen, 
o hayvan ile ilgili özelliklerden çok, Doğa'nın hangi yönünün o 
hayvan ile simgclendiğidir. Bu da aslında o hayvanın insana ne çağ
rıştırdığı ilc alakalıdır. 

Hayvan biçimli Tanrı ve Tanrıçalar ya da özel hayvanı olan 
Tanrı ve Tanrıçalar aslında temsil ettikleri özelliklerin simgesel 
gösterimini taşımaktadırlar. Bu bağlamda paganizm içinde "hay
vana tapma" gibi bir kavram da anlamsızlaşmaktadır. 

Aynı şekilde hayvanlar, insan için mitsel kökenieri de temsil 
eder olmuşlardır. Roma'nın kuruluşundaki kurttan Türk efsane
lerine, aslında çok yanlış olarak, "totem" diğer adlandırılan hay
vanlara kadar bu görüş yansıtılmaktadır. Bu bağlamda bir 
hayvandan türeyen mitolojik soyların olması da aslında sembolik 
bir kökcn arayışıdır. 

Bu bağlamda, Doğa'da var olan hayvanlar kadar doğaüstü ve fan
tastik hayvanların da aynı sembolizmi izlediklerini söyleyebiliriz. 

Hayvan sembolizmi aynı zamanda mitolojilerde olduğu kadar 
halk inançlarında da yaşamaktadır. Hayvanlarla ilgili "boş inançlar" 
ve gelenekler aslında kadim zarnanların sembolizminden türemek
tedir. 

Hayvanlar aynı zamanda bir güç sembolü olarak da karşımıza 
çıkmaktadırlar. Doğa'nın iyi ve kötü güçleri, hayvan semboliz
minde yerini bulmaktadır. Örneğin Ana Tanrıça'ya ait olan hay
vanlar, Doğa'nın da güçlerini sembolize etmektedir. Çatalhöyük'tc 
Ana Tanrıça yanında gördüğümüz leoparlardan, Hitit aslan figür
lerine ya da Roma'daki kurt sembolizmine kadar Doğa'nın yırtıcı, 
dönüştürücü ve kuvveti simgeleyen yönlerini görürüz. Aslanın 
gücü kadar, insan bedenini ölümünden sonra "dönüştüren" çakal 
da kendi işlevi açısından Doğa'nın bir gücüdür. Bu bağlamda hay
vanlar bu güçleri sembolize edebildiği gibi, bunları yetiştirmek ya 
da ehlilqtirmek de insana ait bir güce karşılık gelir. 

Hayvanlar güç sembolü oldukları kadar bilgelik sembolü olarak 



• Pagan Sembol izmi 

da karşımıza çıkarlar. Bu, hayvanların Doğa'daki var olma yetenek
leri ile alakah olduğu kadar aynı zamanda insana ait olmayan özel
liklerinden de kaynaklanır. Bunun tam tersi ise lanetlenmiş 
hayvanlar olarak karşımıza çıkar. 

Hayvan sembolizmini anlamak, pagan dii�iinccsinin sembolik 
anlatımını kavramak için büyük önem ta�ımaktadır. Bu kısa bö
lümde bütün hayvan sembolizmini verrnek olanaksız olduğu için 
meraklı okuyucu Kaynakça aracılığı ile çok daha ayrıntılı bilgiye 
ulaşacaktır. Çeşitli kültürlerin paganizminin işleneceği gelecek cilt
lerimizde bu konu ile ilgili yeterli bilgi olacaktır. 

CADI KAZANI VE CADISÜPÜRGESİ 

Kazan, görünüşünün de belli ettiği gibi dişil bir semboldür. Bu 
bağlamda Tanrıça'nın kazanı olarak da kozmik çorbanın ve ilk ya
radılışın olduğu rahmi temsil eder. 

Bir pagan için kazan, içinde yaradılışın tekrarlandığı Tanrıça 
rahmi sembolüdür. 

Kazan, aynı şekilde değişimin ve gelişimin de sembolüdür. Ge
leceğin tohumları da bu kazanda hazırlanır. 

Kazan sembolizmini aynı zamanda kupa ve kalp sembolizmine 
( Ic bağlayabiliriz. 

İlkçağlardan beri kazan birçok ritüelde de kullanılmıştır. Yunan 
ve Roma kültüründe önemli bir yer tutan kazan, bu kültürlerde 
.ıyııı zamanda yaradılışla olan ilişkisinden dolayı gelecek için de ke
lı;ırıet amacı ilc kullanılmıştır. Bu gelenek Nostradamus'a kadar 
devam etmiştir. Birçok sikkede de gözüken (Özellikle Kadı
ki>y/Kalkedon sikkelerinde) bu kazan, sikkenin basıldığı yerlerde 
1 ı ır bilicilik merkezi olduğuna da işarettir. 

Yunan ve Roma kültüründe kazanın bir mağarada gizli oldu
�·.ı ma da rastlanır. Bu aynı zamanda bilinçaltı sembolizmi ile de ala
� .. ılıdır. 

Sultanahmet'teki Yılanlı Sütun da aslında bir kazan ayağıdır. 
M() 5. yüzyılda Persleri yenen birleşmiş 31 Yunan şehri, elde et-
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tiklcri bronz ganin1etleri eriterek altın bir kazan ve buna ayak ola
cak üç yılanlı burma sütun yapmışlardı. 8 metre boyundaki Yılanlı 
Sütun aslında Delfi'deki Apollo mabedine dikilmişti. Daha sonra 
bu eser, İmparator Konstantin tarafından 324 yılında İstanbul'a ge
tirtilmiş ve Hippodrom'un ortasına diktirilmiştir. 

Kazan, Kelt kültüründe de önemli bir yer tutar. Herkese yete
cek kadar yemek sağlayan Daghda'nın kazanı, Gwigawd'ın kazanı, 
Branwen'in kazanı bunlara örnektir. Kelt kültüründe adı geçen en 
önemli kazan Cerridwen'in kazanıdır. Cerridwen, bunun içinde 
oğlu için mayalı bir içki hazırlar. Bu içkinin mayalanması bir yıl ve 
bir gün almaktadır. Bu süre, aynı zamanda Wicca geleneğinde kul
lanılan önemli bir zaman ölçüsüdür. İnisyatik süreçte karşımıza 
çıkan bu süre, aynı zamanda pagan geleneğinde de vardır. Bu bağ
lamda kazanın inisyasyonla olan alakası da ortaya çıkar. 

Bu efsanelerin devamında Graal (kas e) ve Kutsal Kase efsaneleri 
vardır ki, Kutsal Kase de bilindiği gibi ölümsüzlük iksiri ile alaka
lıdır. 

Bu bağlamda, bir cadının yaşamı üreten iksiri, belki de bitkisel 
preparatları hazırlaması, yaptığı çalışmalar ile ilgisi olan ve büyük 
sen1bolik anlam taşıyan kazan, paganizm içinde önem kazanmak
tadır. Cadılığa ait bir başka sembol de cadısüpürgesidir. 

Kazan ne kadar dişil bir sembol ise süpürge de o kadar eril bir 
semboldür. 

Süpürge, temizlik düşüncesini çağrıştırdığı kadar, bir asanııı 
üzerindeki ürünü de çağrıştırır. Özellikle, Büyücü'nün asası gibi 
süpürge de çember açmak ve korunma amaçlı kullanılabilinir. 

Masallarda yer eden süpürge figürünü anımsarsak, cadı süpür
gesinin uçma özelliği, aslında kadının içindeki eril güç olan Ani
mus'un da bir ifadesidir. Aynı şekilde eril sembollerin süpürge ik 
alakah olrnası da bunu gösterir. 

Tarih içinde süpürge ile ilgili birçok örnek vardır. Kapı arkala
rına konan süpürge de buna bir örnektir. İlginç bir örnek de Al
evilikte "Car hizmeti" denilen süpürme ve temizleme işlemidir. 
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DİGER SEMBOLLER 

Konumuz sembolizm olmadığı için burada çok ayrıntılı bir 
sembol sözlüğü olu§turrnak olanaksızdır; ancak pagan semboliz
ıninin temel öğelerini açıkladığımız bu bölümde bazı sembolleri 
de belirtıneden geçmemek gerekmektedir. İleride çqitli kültürle
rin pagan inançlarının ineeleneceği kitapları yayınlayacağımızdan 
ütürü ve bir pagan sembolleri kitabında daha ayrıntılı inceleme ya
pılacağından burada ancak çok önemli bazı sembolleri açıklamak 
yeterli olacaktır. 

Ağaç ve Orman 
Ağaç, üzerinde ya§adığımız Dünya'daki ya§amm en büyük seın

holüdür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ağaç kökleri ile yeraltına 
ııla§abildiği gibi dalları ile göklere ula§abilmektedir; böylece gü
dinü buralardan alan ağaç Orta Dünya'da ya da Yeryüzü'nde var 
'llabilmektedir. Bu sembolik olarak yeraltı ve göklerin enerjilerini 
;ılan ancak yeryüzünde ya§ayan insanı da sembolize etmektedir. 

Aynı §ekilde Hayat Ağacı da bu sembolik ifadenin bir ba§ka gö
riintüsüdür; göklerin ve yeraltının enerjisini toplandığı bu ağaç bu 
Dünya' daki ya§ arnı da sembolize etmektedir. Özellikle eski Me
l'opotamya ve eski Türk efqnelerinde geçen bu sembolü bu bağ
Lımda okumak gerekmektedir. Aynı §ekilde Buda'nın da dibinde 
'Ic Nirvana'ya erdiği Bô ağacını da bu sembolik anlaın ı§ığında gör
ıı ıck gerek. 

Öte yandan, topraktan çıkan bir kutsal tezahür olarak ağaç 
pagan kültüründe önemli bir sembol olarak yer almaktadır. Bu §C
k i lde pagan coğrafyalarda birçok kutsal ağaca rastlanmı§tır. Bu 
t.ıpım geç dönemlere kadar sürmü§tür. Günümüzde ağaca çaput 
bağlama da bu eski inançların izidir. 

Orman ise ağaç sembolizminden daha bağımsız olarak bir 
ı•.izcn1 barındırır. İnsanlığın ilk zamanlarında arınanın tehlikeli ve 
lıılinmez olu§U efsanelerde ormanları her bir gizem içinde göster
ıııi�tir; bu bağlamda orn1an günümüzde bilinçdı§ı ile de ili§kilen
ılırilmi§tir. 

1 15 
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Öte yandan orman barındırdığı çe§itli görünür ya da "görün
mez" varlıklarla da başka bir dünyayı simgelemektedir. Çeşitli 
orman varlıkları daha sonra Robin Hood gibi efsanelere de dönüş
müşlerdir. Ormanın içindeki her bir ağacın diğer ağaçlada ileti
şimde olan bir canlı varlık olması kadar ormanı koruyan varlıklar 
da mitolojilerde yer almıştır. Özellikle Gılgamış efsanesinde geçen 
ve ormanı koruyan Hubaba buna en güzel örnektir. Bu inançlar 
orman kesmeyi zorlaştırırken, orman ve ağaç kesrnek de ritüelle 
yapılan bir eylem olmuştur. 

El 
El de pagan sembolizminde önemli bir semboldür. El sembolü 

birçok anlam taşır. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz insan elinin 
değdiği yerin insan varlığına ait olduğunun bir işareti olmasıdır; 
bir başka deyişle eski yerleşim yerlerinde gördüğümiz el figürleri
nin, hatta elierin boyanarak şeklinin çıkması ile oluşan figürlerin 
oradaki insan varlığını belirttiği düşüncesidir. 

Aynı şekilde el işareti de bir tür koruyucu özellik arz eder. 
Daha sonraki dönemlerde elin insan vücudunda enerjini çıktığı 

yer olarak görülmesinden dolayı el, hem koruyucu enerjini hem 
de şifa enerjisinin sembolü olmuştur. İslam kültüründeki "Fatm;ı 
Ana Eli" de İbrani kültüründen geçme aına pagan kökeni olan bir 
figürdür. Elin açık olarak sembolize edilmesi de yaratıcılığın bir 
sembolüdür. 

Kapı, E§ik ve Anahtar 
Pagan kültüründe geçişler büyük önem taşıdığı için kapı da bıı 

geçişleri gösteren bir semboldür. 
Eski lahitlerde -özellikle İstanbul Arkeoloji Müzes�'nde- gii 

rülen kapı figürleri de bu tür bir geçiş olan ölümü anlatır. Gene Id(· 
geri dönmek olanaksız olduğundan kapalı olan ve önüne sunu k( ı 
nulan kapı ölüm geçişini simgeler. 

Tapınak kapısı ise erginleşmeyi sembolize eden bir figürdiiı 
ezoterik olarak ise gizemlere inisiyasyon ya da genel olarak ini"' 
yasyon u sembolize eder. Tarot kartlarında sık görülen bu semh( ı 
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lizmdc, kapının iki yanındaki sütun masonlukta olduğu gibi, Sü
leyman Mabedi'nin girişindeki iki sütunu sembolize etmektedir. 

Aynı şekilde eşik de bu sembolizmin bir parçasıdır ve tam ola
rak geçiş noktasını sembolize eder. Eşik ilc ilgili olarak Roma'da 
çift başlı olan ve hem içeri hem dışarı bakan Tanrı Janus da eşik 
üzerinde her iki tarafı gözleyen bir Tanrı'dır. 

Pagan sembolizminde de eşikten geçerek kutsal mekana ulaşılır. 
Yapılan ritüel aslında bu eşikten gcçrrıcyi sağlar. 

Eşik, özellikle tapınak ve cv qiği olarak fiziksel olarak "kirli" ve 
"temiz" yerleri ayırırken, ezoterik olarak da dışarıdaki "kirli" dünya 
ile içerideki "temiz" dünya arasında bir sınırdır. 

Kapı sembolizmi ile bağlantılı bir başka sembol de anahtardır. 
Kapının kilitli olması geçişin sadece anahtarı taşıyan bazı kişilerce 
yapılacağı anlamına gelir. Aynı şekilde ezoterik olarak da ancak se
çilmiş kişiler tapınağın kapısında geçebileceklerdir. 

Kapı sembolizmi ile ilgili olarak doğum ve ölüm kapılarına atıfta 
bulunan ve son kapıdan artık geçmiş olan Ersoy (2000) şöyle de
mektedir: 

"Bizler, yaşam boyunca, iki ana kapının dışında, karşımızda bizi 

<·>nünde durduran sayısız kapılarla karşılaşıyoruz. Şayet bu kapılar 

k.:ıpalı ise ve biz oraya girişi gerçekleştirmeye yeterli bir güze sa

hipsek, yetkili ve haklı isek ... oraya girebiliyoruz." 

Şafak 

Şafak paganizm içinde sembol olarak çok yerde karşımıza çık
ıııaktadır. 

Şafak karanlıkların bittiğini ve aydınlığın geleceğini müjdeleyen 
lıir Doğa olayı olarak sembolizm içinde karşımıza çıkmaktadır. 
)af�ık mecaz anlam olarak bi şeyin başlangıcını da anlatırken günün 
"hakire" hali olarak da temizlik anlamını taşımaktadır. 

Şafak teması pagan inançlarında sıklıkla geçer. Homeros gül 
p.ırınaklı şafak derken bu Arap inançlarında cinlerin ortadan çe
kılıııc anı olarak görülür. Oruç ilc de alakah olan bu zaman pagan 
ııı;ıııçlarında Venus'ün geceyi döllemesinden sonra ortaya çıkar ve 
ı.,ı.ıın'daki İmsak vakti ile de alakalıdır. 

1 17 
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Yüzük 
Yüzük de paganizm içinde önemli bir yer tutar. Günümüzde 

· ''Yüzüklerin Efendisi" serisinin sinema fenarneni olması sayesinde 
çok tartı§ılan yüzük sembolizmi eski kültürde de önemli bir yer 
tu tmaktaydı. 

Yüzük formu gereği bir çember olarak sonsuzluğu sembolize 
etmektedir. Kuyruğunu ısıran yılan gibi yüzük de tamamlanan bir 
döngüdür. 

Öte yandan yüzüğün bulunduğu yüzük parmağı önemli bir 
anlam ta§ımaktadır. Eski inanı§a göre bu parmaktan kalbe direk bir 
damar gitmektedir; böylece bu parmağa takılan yüzük kalbe giden 
yolu kapamakta ve artık bu yüzük bir akit sembolü olarak bu par
makta durmaktadır. Evlilik yüzüğünün bu anlam gelmesinin yanı 
sıra Hıristiyan ikonografısinde İsa'nın ba§parmağı ile yüzük par
mağını kapaması da aslında "kalbinden gelenleri değil, Baba'nın 
bildirdiğini" söylediğinin bir sembolüdür. 

Yüzük en eski çağlardan beri güç sembolü olarak da yer almı§tır. 
Eski Yunan ve Roma' da sadece belli görevlilerin altın yüzük tak
ması da bu sembolizm ile alakalıdır. N ibelungen efsanelerinde yer 
alan yüzük sembolizmi de bundan çok farklı değildir. 

Yine yüzüğün güç ile olan alakasından ötürü, kral yüzüğü, bü
yücü yüzüğü gibi motifler de söylencelerde yer almaktadır. 

Platon'un Devleteserinde geçen ve görünmez yapan yüzük de. 
Agrippa de Nettesheim'in (1486-1535) söz ettiği büyü yüzükleri 
de yüzüğün gücünü göstermesi açısında önemli rnotiflerdir. 
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L
itoloji, pagan düşüncesi içinde çok önemli bir yer tutmak
tadır. Birçok sanatsever, edebiyatçı, tarih araştırmacısı ve 
son zamanlarda da psikologlar, mitolojinin kendi disip

linleri için vazgeçilmez olduğunu bilmektedirler. Herkes mitolojiyi 
kendi görrnek istediği yerden, görmek istediği şekilde ele almak
tadır. 

Mitoloji, kadim pagan devirlerin en büyük ifadesidir. Ancak 
mitler, mitolojiyi, kendi dönemi içinde, pagan düşüncesi ile birlikte 
ele aldığımızda anlam kazanır. 

Mitolojiyi, eski çağların "uydurma" öyküleri olarak görmekten 
çok, dönemin pagan düşüncesinin ifadesi olarak görmekte fayda 
vardır. 

Mitoloji, bütün scınbolik anlatımı ile aslında paganizmin ken
dini ifadesidir. Bu bağlamda mitolojiyi, sembolik anlatım içinde, 
paganizmin dili olarak da düşünebiliriz, bu da paganizmi öğrenmek 
için mitolojinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Mitolojiyi de sadece Yunan ve Roma mitolojisi ile sınırlı gör
memeli bütün kültürlerin ınitolojilerini ve sembolik anlatımlarını 
l>ğrenmek gerekmektedir. 

Bu bağlamda bütün kültürlerin mitolojilerinin öğrenilmesi ve 
aslında ne anlatmak istediğinin bilinmesi pagan düşüncesinin an
laşılması açısından çok büyük önem taşımaktadır. 
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MİTOLOJİ NEDİR? 

Mitoloji (f.lu8oA.oyıa) sözcü Yunanca f.lU'rOÇ ve A.oyoç sözcük-
lerinden gelmektedir ve kısaca mi tl erin bilimi anianıını taşımakta
dır. 

Yunanca f.lU'rOÇ sözcüğünden gelen ınit, eski çağlarda insan dü
şüncesinin ürünü olarak ortaya çıkınış ve günümüz insanına do
ğaüstü gelen sembolik öykülerdir. 

Meydan Larousse "mit" için, "kahramanlar ve efsaneler devri
nin hikayesi" deınektedir. Meydan Larousse'a göre "tarihi, fiziki 
ve felsefi genel bir konuyu işleyen hayal ürünü eser" diye de açık
lanır. Buna göre, "mitler her zaman dramatik ve kutsaldır; sem
bollerini kullandıkları din ve büyünün ayrılmaz parçalarıdır." 

Price (20 1 1 )  ise Oxford Sözlüğü'nden aldığı bir tanımı kabul 
etmektedir: 

"Doğal ya da toplumsal bir olayla ya da dinsel bir İnanç ya da 

ritüel ile ilgili açıklama sağlayan ya da popüler bir fikri somutlaştı

ran tamamen ya da kısmen hayali olan geleneksel hikaye; özellikle 

doğaüstü kişileri, eylen1leri ya da olayları içeren; yeni yaratılmış 

benzeri hikaye." 

Bu tanım içinde kısmen doğru ifadeler barındırsa da mitolojiyi 
tam olarak açıklamaktan uzaktır. 

Mitoloji ise iki anlam taşımaktadır. Bunlardan birincisi mitleri 
inceleyen biliındir. İkinci anlamı ise mitlerin bir araya gelmesinden 
oluşan bir bütündür, Yunan Mitolojisi, Türk Mitolojisi, Mezopo
tamya Mitolojisi vs . . .  

Mitoloji genelde doğa olaylarını açıklamak için uydurulmuş öy
küler ve kahramanlık öykülerinin doğaüstü motiflerle süslenmiş 
hali olarak tanımlanır. On dokuzuncu yüzyılda kadar kabul gören 
bu tanımları -her ne kadar üniversitelerimizin bazılarında hala bu 
şekilde tanırulansa da- artık kabul etmek olanaksızdır. Kökende 
bazen bu tür amaçlar olsa da mitoloji bu kadar basit ele alınamaya
cak derecede önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda ınitolojinin bir "tanımını yapma" kaygısı da an-
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lamsızlaşmaktadır. Mitolojinin tanımını yapmaya çalışmak başlı 
başına anakronik bir çabadır çünkü eski toplumlarda mitoloji ya
şamın ta kendisidir. 

Mitolojinin toplurrı içinde ve bireysel olarak çok işlevselliği 
onun kesin bir tanımının yapılmasını zorlaştırmakta hatta olanak
sızlaştırmaktadır. 

Bu nedenle, paganizm içinde mitolojinin yerini tam olarak in
celemeden önce mitoloji araştırmalarının önemli kilometre taşla
rına göz atmakta fayda vardır. 

TARİH BOYUNCA MİTOLOJİ 

İNCELEMELERİ 

Mitolojinin incelenmesine ilk çağlardan beri başlanmıştır. Me
letos'lu Hecat::eus (MÖ 550-476) ilk olarak tarihsel olaylarla mi
tolojiyi birbirinden ayırmıştır. Öte yandan Euhemerus da 
mitolojiyi tahrif olmuş tarihsel olaylar olarak görmüş, hatta mito
lojik tanrıları eski kahramanlar olarak ortaya koymuştur. Erken 
dönem Hıristiyan "baba" ları da mitolojik tanrıları bu şekilde kabul 
etmişlerdir. 

Ortaçağ boyunca çok fazla öncmsenn1eyen mitoloji, Röne
sans'tan sonra yeniden incelenmeye başlanmıştır. Doğal olarak bu 
incelemelerin adağını da Yunan ve Roma mitolojileri oluşturmuş
tur. Bunun yanında Germen ve İskandinav mitleri de konu edil
miştir. 

On sekizinci yüzyıldan itibaren, mitolojiye daha geniş bir çer
çeveden bakılmış ve özellikle de on sekizinci yüzyıl sonundan iti
baren ve on dokuzuncu yüzyıl boyunca antropoloji ve arkeoloji 
alanındaki ilerlemeler, heın çok daha eski ya da ilkel toplumların 
mitolojileri hakkında bilgi kazandırmış, hem de mitolojiyi önemli 
bir inceleme alanı yapmıştır. 

Özellikle on dokuzuncu ve yirıninci yüzyılda "ilkel" toplumlar 
üzerinde yapılan araştırmalar, ilkel toplumların inanışları hakkında 
bilgi sağlamış ve birçok görüşün oluşmasına katkıda bulunmuştur. 
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Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, bu toplumlar üze
rinde araştırmalar yapan bazı araştırmacıların olağan koşullarLı 
değil, kendilerine yerliler tarafından yapılan gösterilerden bu bi 1 -
gileri almış olmalarıdır; o nedenle bu bilgilerin bir bölümüne de 
ihtiyatla yaklaşmak gerekmektedir. 

Yirminci yüzyıl başında mi tl erin doğuşu hakkında birçok görii� 
vardır. Bunlara kısaca bakarsak: 

- En çok yinelenen görüşe göre ınitler, toplumların tarih bo
yunca yarattıkları, inançlarına bağlı, uydurına öykülerdir. 

- Mitler doğa olaylarını ve astronomik olayları açıklarnak içi ı ı 
uydurulınuş öykülcrdir. 

- Mitler tarihsel olayların çarpıtılmış halleridir. 
- Mitler eski kahramanlık destanlarıdır. 
- Mitler didaktik hatta ezoterik öğretilerdir. 

Mitler eski toplumların dünü ve bugünü arasında köpriı 
görevi gören çağına göre "kutsal" söylemlerdir. 

Aslında mitolojiler çok farklı ve çeşitli olduklarından her bir g()
rüşün kanıtı olan birçok farklı mit vardır. 

Ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu görüşkrc 
birçok yeni görüş eklenıniş, mitolojiye daha farklı açıdan bakılmay:ı 
başlanrnıştır. 

Özellikle Sigmund Freud'un bilinç ve bilinçaltı konularınd:ı 
yaptığı devrim ve Freud'un mitoloji ile ilgilenmesi, mitolojinin as
lında insanın doğasını tanımada çok önemli bir araç olduğunu gös
termiştir. 

Freud ayrıca Oidipus kompleksi (ya da Elektra kompleksi) gihı 
önemli kavramları da geliştirirken mitolojiye başvurmuştu. 

Freud'dan sonra gelen ardılları da mitolojiye başvurmaktan çc
kinmemişler, böylece mitolojinin anlaşılmasında büyük katkıclı 
bulunmuşlardır. 

Freud'un iki önemli takipçisini incelersek: 

Erich Fromm: 
Erich Fromm'a göre mitoloji, "tıpkı rüyalar gibi zaman Vl 

mekan içerisinde gelişen bir tarihçeye sahiptirler. Bu tarihçe, içimil 
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sembolik bir dil kullanarak, dini ve felsefi görüşleri ve ruhun ge
çirdiği tecrübeleri bizlere aktarmışlardır." 

Bu ifade Fromm'un bu konuda neler düşündiiğünün ortaya 
konması açısından çok önemlidir. Çünkü ruhun geçirdiği tecrü
belerin sembol diliyle anlatılması ve mitlerin riiyalarla karşılaştı
rılması, Jung'da da göreceğimiz gibi birçok miti anlamak için temel 
tqkil etmektedir. Bu görüş aslında yirminci yüzyılda şekillenen 

ınitoloji görü§ünün de ifade etmektedir. 
Fromm'a göre mitolojinin eski tanımları da bu bağlamda ge

çerliliklerini yitirmektedir: 
"Sembol dilini ve mitasiann bu gerçek özün ii kavrayamazsak, 

karşımıza iki seçenek çıkar. Mitaslan ya bilim öncesi ve saf bir 

dünya görüşünün sanatsal bir ürün ii olarak görebiliriz ya da (ki bu 

alışılagelmiş bir görüştür) mitasiarın özünde "gerçek" bir olayın 

yattığını ve bunun sanatsal biçimde işlenmiş olduğunu, böylelikle 

de zaman11nıza kadar aktarıldığını düşünebiliriz. Yirminci yüzyılın 

başlarına kadar geride kalan bu yaklaşım daha sonralan öne çık

maya başlamıştır. Günümüzde ise mitasiarın daha çok dini ve fel

.'·iefı özellikleri ön planda tutularak dışa vurulan anlatım biçiminin, 

/m dini ve felsefi çekirdeğin sembolik bir ifadesi olduğu kabul edil

mektedir." 

Fromm'un mitleri tanımlaması ise oldukça ilginçtir: "Mitoslar 

kendilerini sembol dili aracılığı ile ifade eden geçmiş zaman bilge

likleri ve özdeyişleridir." 

Cari Gustav Jung: 
Bizim mitoloji incelemelerimiz açısından en önemli isim Cari 

(;ustav Jung'tur. 
Jung' un getirdiği en önemli yeniliklerden biri de arketipler ku

ramını ruhbilime sokmasıdır. 
Arketip, sözcük anlamı olarak, "ilk model", "ilk tip" demektir. 

Sözcük Yunanca arkhe-(eski, ilk) ve tupos (tip, model) sözcükle
rinden gelmektedir. Sözcüğün kullanımı çok daha eskilere dayan
ıııaktadır. Hatta Voltaire, Platon'un idea'larİ için de arketip idea 
o,;i)zcüğünü kullanmı§tır. 
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Jung (2003) arketip sözcüğünün geçmişini şöyle açıklamaktadıı: 
"Arketip sözcüğü en erken olarak Philo ]udaeus taralinda u 

Imago Dei, insanın içindeki Tanrı görüntüsünü anlatnıak için kul

lanılmıştır. Iranaeus'ta da bu kavramı bulmaktayız: «Bu dünya111r1 

yaratıcısı, dünya üzerindekileri direk olarak kendini model alarak 

değil, Eıkat dışındaki arketiplerden kopya ederek meydana getirdi.». 

Corpus Hermeticum'da ise Tanrı, ro apK&TUJWV cpwc;, "arketipik 

ışık olarak ad landırılmıştır. [. .. J Arketip aynı zamanda Platon 'u u 

idealarını da açıklamaktadır. 

Bizim için bu terim çok uygun ve yardımcıdır. Kolektif bilim.,· 

dışının içeriği söz konusu olduğunda, çok uzak zamanlardan, C\'

rensel, ilk arkaik formları kasdettiğiınizi bildirir. Levy-Brzıhl 

tarafından kullanılan, ilkel görüş açısına göre sembolik figürleri an

latan, "kolektif gösteri m" deyimi de bilinçdışına uyarlanabilir ve 

kullanılabilinir, çünkü aynı şeyi iEıde etmektedir. İlkel kabile bil

gelikleri de özel bir şekilde işlenmiş arketiplerle ilgilidir. Ancak 

bunlar bu kez bilinçdışının içeriği değil, geleneğe göre bilincin mal1 

olınuş düşüncelerdir. Bunlar da genellikle ezoterik düşünce olarak 

ortaya çıkarlar. Ezateri k düşünce, bilinçdışından gelen içeriğin, bi

linç tarafindan i ta de edilrnesidir." 

burada uzun süre işlenmiş ve özel bir damga yemiş formlard.1 

söz ediyoruz. Halbuki arketip terimi dalaylı olarak kolektif göste

rimler için kullanılmaktadır. Çünkü bilince ulaşmaınış ve yaşana11 

ruhsal deneyimin ilk verisi olarak kabul edilir. Bu bağlamda arkc

tiple evrimleşmiş tarihsel formül arasında büyük bir Eırklılık vardır. 
Özellikle ezoterik öğretilerin üst derecelerinde arketipler bilincin 

işlemesinden geçmiş olarak kendilerini gösterirler." 

Arketipler, kolektif bilinçdışında yer almakla birlikte tek başla
rına ortaya çıkamazlar. Başka bir deyişle onları tanımlamak olanaklı 
değildir. Ancak semboller vasıtası ile kendilerini belli ederler." 

Fordham (1994), Jung'un arketiplerle ilgili düşüncelerini şöyle 
anlatır: 

"Hayatı, insanlığın geçmiş tarihince koşullanmış bir biçimde 

kavramak ve yaşanıak eğilimini ki buna gereksinimi de denebilir. 
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/ı111g arketipsel olarak adlandırır.[. .. ] Arketipler bilinçdışıdırlar ve 

lııı nedenle yalnızca varsayım olarak kabul edilebilirler. Ancak biz 

1 ıu/arı ruhun içinde tekrar tekrar ortaya çıkan belirli tipik imgeler 

��olııyla fark ederiz. [. . .]Jung, arketiplerin, insan beyninin ve bi

l ıncinin hayvan düzeyinden çıkıp gelişmekte olduğu binlerce yıl 

/ıı ıyunca biçimfendiğini düşünmüştü. Fakat bunların görüntüleri, 

v.wi arketip imajları ilk olma niteliklerine karşın, ortaya çıktıkları 

�·;ığ"a göre değişikliğe uğramış ya da tümden değişmiştir. [. .. ]Arke

t ip/cr imajlarda olduğu gibi duygular biçiminde de var olurlar. Et

�ilcri insanların doğum ve ölüm, doğal engellere karşı kazanılan 

t.ı(crfer, ergenliğe geçiş dönemi, büyük tehlikeler, şaşırtıcı bir 

ıleney gibi, tipik ve önemli durumlarla karşılaştıkları zamanlarda 

ı'izcllikle belirgindir. Böylesi durumlarda Auvergne mağaralarmda 

ıluvara çizilıniş bir arketip imajı günüınüz insanlarmdan birçoğu

llllll rüyasında ortaya sık sık çıkacaktır." 

Jung'a göre arketiplerin en iyi ifade edildiği yerlerden biri de 

ıııitlerdir .  Ancak arketipler kendi başlarına tanımlananlaz oldukla

ı ı ııdan, mitlerde sembollerle karşımıza çıkarlar. Jung' a göre (2003) 

lııınlar arketiplerin, yı lların süzgecinden geçmiş daha işlenmiş ifa

rklcridir: 

"Arketiplerin çok iyi bilinen ortaya çıktıkları yerler mitler ve 

f'CI'İ masalları dır. Fakat ortaya çıkarlar. Arketiplerin ilk ve kesin gö

tı'iktükleri yerler rüyalar ve vizyonlardır. Bunlar daha kişisel daha 

.11 anlaşılır ve mitlerden daha saftırlar. Arketip öz olarak bilinç dı

)llla aittir. Ancak bilince çıktığında rengini o kişisel bilinçten alır. 

1\rketip sözcüğünün namİnal tanımmı böyle yaptıktan sonra onun 

Illitler peri masalları ile ilişkisine geçebiliriz. Bir arketipin ne ol

c lıığunu psikolojik olarak inccledikçe olay daha karmaşık olur. 

c >nun için mitolojistler bunları güneşe, aya, bitkilere, meteorolojik 

1 ı laylara bağlamış! ardır." 

Qualls-Corbett (2001) de ilginç bir tanım ve açıklama getir

ıııcktedir: 

''jung, psikenin daha derin tabakalarına kolektifbilinçdışı olarak 

r:ı'Jnderme yaparak, onu kişisel bilinçdışmdan ayırmıştır. Kişisel bi-
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linçdtşt, tck bir bireye özgü psişik malzemeyi içcrirkcn, kolektif bi

linçdışı, her yerde mevcut, değişmez niteliktc ve herkese özgü psi

şik bileşenler içerir. Bu bilinçdışı nitelikler, bireysel olarak 

cdinilmeyip, (tıpkı içgüdüler gibi) psikenin katmanlarından ken

diliğinden tevarüs edilir. Psikenin bu derin tabakalarında, bireysel 

eşsizlik yerini, özerk işlevlere, gitgide kolektife döniişcn psişik 

enerji alanlarına bırakır; yani bunlar bütün tarih boyunca insanlığa 

içkindirler. Jung, bu psişik enerjiye arketip adını verir. Psişik enerji 

gibi, arketipler de kişinin kendisi ve dünyayla olan deneyimini dü

zenleme, değiştirme ve bu deneyinıe rengini verme yeteneğine sa

hiptir; bu yüzden, davranış kalıpları olarak da kavranabilirler.[. . . J 
Mitler ve düşler, bilinçdışının işte bu tabakasından doğar. Biçimi 

ve hareketiyle, bir bireyin ya da kültürün psişik bir unsurunu veya 

özelliğini ortaya koyan bir öyküyü anlatan sinıgeler üretirler. Her 

çağdan ve her mahalden mitlerde kendini gösteren arketipal mo

tiflcre rastlarız, tıpkı onları Dünya 'nın her yerinde göriilen düşlerde 

bulduğumuz gibi. Arketipal rnotifler, bilinçte imgeler ya da sem

boller olarak tezahür eden bilinçdışının üriinleridir. Bir sembol, 

temel olarak bilinmeyen bir şeyin rnümkün olan en iyi ifadesidir. " 

Jung çalışmalarının büyük kısmında rrıitlere yer vermiş ve mit

leri incelemeye oldukça vakit ayırmıştır. Jung'a göre (2003) mitler 

insanın, özellikle de ilkel insanın kendini en iyi ifade ettiği açıklama 

biçimlcridir: 

"ilkel insan kendini bütün sübjektifliğiyle ibde eder. Bu yüzden 

çok eski zamanlarda mitasiarın ruhsal bir gerçeği ifade ettiğini dü

şünebiliriz. İlkel insanın doğa bilgisi bilinçdışı ruhsal prosesinin 

bir itıdesidir. " 

Mitlerle bilinçdışı i lişkisini Frodham ( 1 994) şöyle açıklamak

tadır: 

"Bir rnit oluştuğu ve sözcüklerle dile geldiği zaman onu biçirn

lendircnin bilinç olduğu doğrudur. Fakat mitin rııhıı, yani on ıııı 

temsil ettiği yaratıcı dürtü, itıde ettiği ve uyandırdığı duygular, 

hatta büyük ölçüde onun ana fikri, bilinçdışından gelmektedir.[. .. j 
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Mitler kolektifbilinçdışının doğrudan bir anlatnn biçiıni oldukla

rından, benzer biçimlerde, biitün insanlar arasında ve biitün çağ

larda bulunurlar. {. . . } Din, şiir falklor ve peri masalları da bu güce 

dayanırlar .. Bütiin dinlerde ınerkezi figürler karakter olarak arke

tiplerdir. Ancak mitlerde olduğu gibi nıalzemenin biçinılenıne

sinde bilincin de bir payı olmuştur. İlkel tapınmalarda bu pay ileri 

ve gelişmiş dinlerde olduğundan çok daha azdır. Bu nedenle ilkel 

dinlerde arketipsel yapı daha hclirgindir." 

Mitlerin kolektif bilinçdışı i lc o lan il işki leri açısından incelen

ınesi, farklı mitoloj ilerin benzediğini açıklayabildiği gibi, günümüz 

insanının mitoloj ik fıgürlerle as lında nasıl beraber olduğunu da 

açıklamaktadır. Bunun tam tersi olarak da, Jung ınitoloj idcn yola 

çıkarak nasıl tedavi yapılabileceğini de göstermiş ve analitik psiko

loji ile uğraşan ve çözümleme yapan bir daktorun mitoloj i  bilmesi 

gerektiğini savunmuştur. 

Jung'un açtığı yol, rrıitoloj i  araştırınaları yapan birçok bilim ada

ınına katkıda bulunmuş; artık mitoloji  uydurma öyküler olmaktan 

çok, insanı tanımada bir yöntem olarak ortaya konmuş ve mitolqj i ,  

psikoloji i lc beraber incelenmeye başlanmıştır. 

Jung'un görüşlerini en iyi bilen kuşkusuzJoseph Campbell ol

muştur. 

J oseph Campbell 
1 904 yılında New York'da dünyaya gelen Campbell, kaqılaş

tırrnalı mitoloj iler alanında dünyadaki en önemli isimlerden biri

dir. 

Campbell'in mitoloj iye yaklaşıını, biraz daJungçu bir tutumla, 

Kerenyi ve Neuınann gibi, mitoloj inin insanın psikoloj ik süreçleri 

bağlamında ele alınması gerektiği şeklindedir. Bu bağlamda mito

loj i ,  insanın arketipik yapısının da bir deneyimidir. 

Bu bağlamda mitoloj iyi yeniden tanımlayan Campbell, aynı za

ıııanda kişinin bireysel leşme çabasının da mitolqji lere yansıdığını 

göstermiştir. Böylece mitler aslında gündel ik yaşaın ile de alakalı  

olmaktadır. 
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Campbell ' in mitoloj iye getirdiği en önemli açıklama, mitol(� j ı 

nin insanı gerek Doğa ve doğasıyla gerekse de toplumla uyumla ı ı  

dırmasıdır. Campbell farklı mitasiarın farklı i§levlerini de  ortay. ı 

koyar. 

Campbell ,  Moyers ile olan söyle§isinde ( 1 988) mitoloj iyi b ı ı  
bağlamda açıklar: 

"Mitler, insandaki ruhani potansiyelin metaforlarıdır ve bizin ı 

hayatımıza can veren güçlerle dünyadaki hayata can veren güçh·ı 

aynıdır. Ama belirli toplumlarla ya da toplumun koruyucu tanrı

larıyla ilgili olan mitler ve tanrılar da vardır. Başka bir deyişle, bir

birinden tamamen farklı iki mitolojik düzen vardır. Bir, parçası 

olduğumuz Doğa ve doğal dünya ile ilişkinizi sağlayan mitolqjı . 
İki, sizin belirli bir toplumla ilişkinizi sağlayan, katı bir biçimde 

sosyolojik bir mitoloji. Siz yalnızca dağanız gereği insan değilsini:t. 

belirli bir grubun da üyesisiniz." 

Yine söylqide Campbell §öyle  der: 

"Antik mitler, beden ilc zihnini uyumunu sağlamak amacıy/;ı 

tasarlanmıştı. Zihin tuhaf yollara sapabilir ve bedenin istemediğı 

şeyleri isteyebilir. Mitler ve ayinler, zihnin bedenle harmonisini  

sağlama ve hayat şeklini Doğa'nın dikte ettirdiği şekle sokma araç

larıydı." 

Qualls-Corbett (2001 )  Campbell 'den alıntı yaparak §öyle der: 

'']oseph Campbell, mitlerin bize, 'psikenin güçlerinin, insan ru

hunda sonsuzcasına yaygın olan ve insanın binlerce yılı ardında bı

raktığı türlerin bilgeliğini temsil eden güçlerin tanınması ve 

yaşamlarımızla bütünleştirilnıesine ilişkin öyküleri simgesel dilde 

anlattığını belirtir." 

Campbel l ,  İlkel mitoloj i  adlı  eserinde i lginç bir benzetme ya

parak, çocukluk dönemi ile mitoloj ik öyküler arasında bir kaqıla§

tırma yapar. 
Özellikle köken ya da doğu§ mitaslannda bu daha da belirgin

dir. Bu bağlamda kadının etkisi de oldukça bağlayıcıdır. Campbell 
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(1988) , Freud okulundan söz ederken §öyle dcr: 

"Mitolojide elbette evrenin kökeni olarak ralıimden doğuş im

gesi çok yaygındır ve ondan önce gelen cinsel birleşme öyküde ol

duğu gibi ritüel eylemde de temsil edilir. Dah:ıs1, dişi gövdenin 

aybaşı dönemlerindeki kanama devirleri gibi gizemli (lı:ıtt:ı hiiyiiscl 

denebilir) hareketi, gebelik süresinde bunun dl lnn:ı.'il ve doğwn 

acısı ve yeni varlığın görünmesi elbette zihinde k:ıhn etkiler bırak

mıştır." 

Ancak Campbell (1988) mitoloj i n i ıı , insan m gelişmesindeki ro

lünü de ortaya koyar: 

"Mitolojik söylem ve ritüel pratiğinin ana işlevi, bireyin zihin, 

duygu ve hareket gücünü yirmi yıllık gençlikten yetişkinfiğe ve yaş

lılıktan ölüme geçen önemli eşiklere taşıınaktır; bireyin yaşam 

eneıjisini, grubun iyiliği için, yeni görevine, yeni aşamaya hazırla

yacak uygun bulgu uyarımlarını sağlamaktır. Böylelikle bu geçiş 

ritlerinde bir yandan sabit bir etken olarak bireyin belirli geçiş aşa

maları için kaçınılmaz ve dolayısıyla da evrensel gereksinmeleri ve 

bir yandan da kültürel değişkenler olarak yerel grubun tarihsel ola

rak koşullandırılmış gereksinim ve ön yargılarını buluyoruz. Dünya 

mitolojisine kaleydoskop gibi hep değişen fakat hep aynı görünen 

ilginç özelliğini kazandıran budur. Şair ve sanatçı/ara çok çekici 

gelse de sınıflandırma peşinde olanlar için kabus yaratan da bu du

rumdur." 

Burada mitoloj inin ilginç bir İ§levine girmİ§ oluyoruz. Jung ile 

ba§layan bu dü§ünce Campbell'da mitoloj i  için i lginç bir İ§lev or

taya koymu§ ve bireyle§mede mitlerin ve ritlerin önemi ortaya çık

mı§tır. 

Bu konuda, özellikle köken mitlerinden yola çıkan Mircea Elia

de'nin önemli saptamaları vardır. 

Mircea Eliade: 
Mircea Eliade ile birlikte , mitoloj inin uydurma öyküler olduğu 

dü§üncesi artık tanıamen ortadan kalkmı§tır. Eliade, mitleri aslında 
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toplum kurallarını düzenleyen, ya§aının ten1el prensiplerini ortaya 

koyan, bir dönem tanrılar tarafından yapılan eylemler olarak görür. 

Eliade, "Mit kutsal bir öykiiyü anlatır; en eski zamanda, başlan

gıçtaki masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır" der

ken de aslında insanın ya§arnını olu§turan "Doğaüstü" müdaha

lenin öyküsünü kastetmektedir. 

Bu bağlamda Eliade'nin a§ağıdaki sözü büyük önem kazanmak

tadır: 

"Modern insan kendisinin Tarih tarafından olu§turulduğu ka

nısındaysa, arkaik toplumların insanı da kendini belli sayıda ınitscl 

olayın sonucu olarak görür. " 

Eliade ( 1 993) insan mit ili§kisini daha açık anlatır: 

" Gerçekten de ınitler yalnızca Dünyanın, hayvanların, bitkilerin 

ve İnsanın kökenini aniatmakla kalmaz, ::una aynı zamanda insanın 

bugün içinde bulunduğu duruına gelrnesine kadar olup biten 

bütün önen1li olayları da anlatır; bir başka deyişle, onun ölümlii, 

cinsiyetli, toplun1 halinde örgiitlenmiş, yaşaması için çalışınası ge

reken ve kurallara göre çalışan bir varlık durumuna gelmesine 

kadar olup biten önemli olayları anlatır. Eğer Dünya varsa bunun 

nedeni Doğaüstü Varlıkların "başlangıçta " yaratıcı bir etkinlik gös

termiş olmasıdır. Ama kozmogoniden ve antropogenidcn sonra 

daha başka olaylar da olrnuştur, ve insan bugünkü haliyle, bu mitsel 

olayların dolaysız sonucudur, onun yapısı bu olaylarla olıışnnıştıır. 
Öliimliidür, çiinkii başlangıç zamanında (in illa tempore7) bir şey 
olrnııştıır. Eğer bu gerçekleşmerniş olsaydı, insan da ölüınlü ol

rnazdı: !Gıyalar gibi varlığını sonsuzluğa dek sürdürebiiirdi ya da 

yılanlar gibi belli siirclerdc deri değiştirebilirdi; böylece yaşamı ye

nileyebilecek güçte olabilir, bir başka deyişler, yaşanı ma siirekli ola

rak yeniden başlayabilirdi. Ancak öliimün kökenieri ile ilgili rnit, 

"başlangıç zamanında" neler olııp bittiğini anlatır, bu olayı anlatır

ken de insanın neden öliimlii oldıığıınıı açıklar. " 

7 "O zamanlarda" anlamında Latince bir deyim.  Eliade bunu "Ba§langıç Za
manları" için kullanır. 
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Eliade'ye göre köken mitlerinin de önemli bir i§levi vardır. Koz

mogoni mitleri aslında eskiden meydana gelen olayları anlatarak, 

tedavi amaçlı da kullanılmakta, bir nevi Kozmos'un yaradılışı tek

rarlanırken ölüme karşı konulmaktadır. Eliade ( 1 963) bunu §öyle 

anlatır: 

"Kimi zaman, kozrrıogoni ınitinin bir tören havası içinde okun

ması bazı hastalıkların ya da bedensel veya zihinsel yetersizliklerin 

giderilmesine yarar. [. . . ]Her yaradılışın örnek oluşturacak modeli 

olarak kozmogoni miti, hastanın yaşaınma 'yeniden başlanıası 'na 

yard11ncı olabilecek güçtedir. Kökcne dönüş sayesinde insan yeni

den doğacağmı umut eder. {. .. ]İnsanda, arkaik toplıımlara göre, ya

şamın onanlamayacağı izlenimi ııyanınaktadır. En iyi kaynak da, 

Dünya 'nın yaradılışı sırasında gerçekleşmiş olan o inanılmaz cneıji, 

yaşam ve verimlilik fışkırmasıdır. [. . . J Kozmogoni miti ölüm ne

deniyle de söylenir; çünkü ölüm de yaratıcı kılmması için iyice be

nimsenmesi gereken yeni bir durumu oluşturur." 

Kozınogoni mitlcri, aynı zamanda döngüsel zamanın kutlanı

�ıdır da. Her döngü aslında yeni bir yaradılışa denk gelmektedir. 

Eliade ( 1 963) eski toplumlarda, kralın değişmesinin de döngü

scllikle alakah olduğunu belirtir: 

"Bir kralı kutsann1a ayininin, neden kozmogoniyi yindediğini 

ya da neden Yeni Yılda kutlandığmı anlamak kolaydır. Kralın Koz

mos'ıı biitünüyle yenilcdiği kabul edilirdi. En yetkin yenilenıne 

Yeni Yıl' da, yani bir zaman çevriminin törenle başlatılması sırasmda 

olur. Ama yeni Yıl ayiniyle gerçekleştirilen rcnovatio,aslmda koz

mogoninin bir ycnilenmcsidir. l-ler Yeni Yıl, yaratılışı yeniden baş

l.ıtır. İnsanlara Dünya'nın nasıl yaratıldığmı ve daha sonra biitOn 

olup bİtenleri anımsatan ınitleridir, kozmogoni mitleri olduğu 

kadar köken mitleri de." 
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MİTOLOJİYİ NASIL ELE ALMALI? 

Mitoloj iyi, kısaca yukarıdaki gibi tanımladıktan ve açıklamala

rını gördükten sonra şimdi "pagan inançlarının ifadesi" olarak mi

toloj iyi nasıl ele alacağımızı tartışmak gerekmektedir. 

Başta da ifade ettiğimiz gibi, mitoloji bir bakıma pagan düşün

cesinin kendini ifade dilidir. Bu bağlamda, mitoloj i , günümüzde, 

pagan düşüncesini aktardığı gibi geçmişten gelen bir düzeni de 

ifade etmektedir. 

Bu düzen makrokazmasun yeryüzündeki ve insandaki tezahü

rüdür de aynı zamanda. Nesnelerin düzenini ve bu düzenin nasıl 

oluştuğunu mitoloj i  açıklar. 

Aynı mitoloj i ,  kolektif bilinçdışı sembolleri olarak da insanın 

bu düzen ile uyurnlaşmasını sağlar. Bu bağlamda mitoloj i , makro

kozmos ile mikrokozmos arasındaki bir bağlantıdır da. 

Mitoloj i  aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kur

maktadır. 

Geçmişte olan olaylarm yeniden ritüel vasıtası ile olabilmesini 

olanaklı kılan ve zamanın döngüselliğinin ifadesi olan mitoloj i , her 

şeyin nedenini ve sürekli liğini açıklar. Bu bağlamda yaratılış, sü

reklidir, devam etmektedir. 
Öte yandan bakarsak mitlerin ortaya çıkışlarında ritüel vardır. 

Mitler, ritüellerin kurgusundan açığa çıkmıştır. Bu nedenle mitler, 

olayların "olmasını" sağlayan öykülerdir; bir başka deyişle mitler, 

ritüellerin öyküleridir. 

Bu bağlamda, ilk insanların mitlere inanıp inanmadıkları tartış

ması da anlamını yitirmektcdir. Mitler, ritüelleri "olabilir" kıl

makta, bir inanç olmaktan öte işlevsel bir anlam kazanmaktadır. 

Bu "modern" insanın bakışı ile "açıklanabilir" değildir. 

Smith ( 1 894) bunu mitleri , pratiklerden önce inançlar bağla

mında inceleyen anakronik bakış açısı olarak yorumlamıştır. Mit

ritüel i lişkisini en doğru şekilde ilk ortaya koyanlardan olan Smith 

(1 894) , önce ritüelin ortaya çıktığını ve inanç sisteminin sonradan 

geldiğini belirtmiştir. Campbell (1973) da rit-mitoloj i  i lişkisini or

taya koymakta ve insanın gelişınesindeki rolünü belirtmektedir. 
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Hornung (2003) da bu konuda şöyle yazmaktadır: 

"Burada sorulması gereken tek soru, yapı taşları ile bitmiş bina 

arasındaki farkın, yani mitologemler ( 'mitsel düşünce 'nin öğeleri) 

ve ayİnler (kültün öğeleri) ilc onların mitosta ya darİtüelde biçim

lenişi arasındaki farkın ortadan kalkıp kalkmadığıdır. Kesin olan 

şey, mitosun kendini güncelleştirmek için eski ayinleri kullanma

sıdır; ama ayİnler ancak ınİtosun arka planındaki imgeleri eyleme, 

kişileri rol üstlenmiş bir insana dönüştürdüğünde ritüel haline ge

lirler. Mitosun kurduğu dünya düzenini hem makro hem de mikro 

düzeyde ayakta tutan şey ritücldir." 

Yaşayan her mitte aslında ritüeliıı pratiğine ilişkin ipuçları var

dır. Bu nedenle daha sonraki dönemlerde, çeşitli sanatçıların -ör

neğin Yunan paganizminde- öykü üretmeleri bu işleyiş i  anınısa

yanlarca garip karşılanmamıştır. Günümüzde bunun "mitoloj i" 

bağlamında ele alınması ise ancak eski mitlerin izi sürüldükçe an

lamlı olabilmektedir. 

Gaster (2000) bu bağlamda farklı bir açıdan yaklaşmaktadır: 

" [Mevsimsel törenler 1 daha baştan beri yalnızca doğrudan de

neyimler olmayıp, aynı zamanda temsildirler -yalnızca ritüel değil, 

aynı zamanda dramadırlar. Bu iki durum arasındaki birleştirici bağ 

mittir. Mitin (bir türlü doğru anlaşılamayan) işlevi, gerçek olanı 

ideal olanın, anlık olanı aşkın olanın diline çevirmektir. Mit, bu 

görevi, ritüel işlemlerini ideal durumlar düzlemine yansıtarak yapar, 

ancak ondan sonra nesneleştirme ve yeniden üretime başlar. Bun

dan dolayı, mit, mevsimsel törenierin temel bir parçasıdır, ritüclin 

ve mitin yorumlanması ise dramanın temel doğasının anahtarını 

verir bize. Bu bağlanıda mit, Robertson Smith 'in ileri sürdüğü gibi, 

ritüelin yalnızca bir doğal sonucu, daha sonra kutsal edirolere zorla 

yüklenen sanatsal ya da yazınsal bir yorum değildir; jane Harri

son 'un inatla söylediği gibi, yalnızca 'yapılmış şeyler 'in sözlü karşı

lığı da değildir. Daha çok başlangıçtan beri bunların içinde var olan 

koşut bir durum un anlatımıdır. [. .. 1 Ayrıca, miti esinleyen, yalnızca 

yazınsal ya da sanatsal düş değildir, zaten mitin kendisi de bunun 

dile getirilmesi olarak tanımlanamaz. Bunu ileri sürmek, biçiıni 
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öz/c karıştırmak olur [. . .  1 Mitoloji, yazının ya da sanatın bir da!t 

değil, dinsel-toplumsal davranışm bir işlevidir; yazın ya da sanat .  

onun taşıyıcılarmdan ya da aracından başka bir şey değildir." 

Bu bağlamda mit ile sonradan yaratılan sanat ürünlerini de ayır

mak gerekmektedir. Örneğin Yunan tragedyaları çok yanlış olarak 

''Yunan mitoloj isi" bağlamında incelenn1ektedir. Oysa, tragedyanı ı ı  

doğuşu d a  mitler gibi ritüeli barındırsa da, tragedyalar sonradan 

sanat ürünleri olmuşlar ve eski işlevlerinden ayrı işlevler kazan

mışlardır. Augc (2010) bu konuda ilginç tespitlerde bulunur: 

"Mit gibi tragedya da kurucu dur. Bu yasanın özerkleşrnesi am

dır yani yasanın hem gerekliliğinin hem de keyfiliğinin bilincine 

varrrıaya denk düşen anladır. [. .. 1 Geçmişe, nıuhtemelen mitik geç

mişe gönderme yapan isimlerine rağmen ya da daha çok simgesel 

durumu çağrıştıran bu isim yüzünden tragedya kahraman/arı, her 

durumda açık bir biçimde, onları seyreden/erin çağdaşı olan kah

raman/ardır." 

I-Ialis de (2009) n1itoloji  hakkında şöyle demektedir :  

"Mitoloji yalnızca çocuklara uyuınadan önce anlatılan hikayeler 

değil, bir yönüyle o toplumu geçmişe bağlayan simgelenıniş ger

çeklerdir. [. . .  1 Eski toplumlarda mito/oj i, yalnızca geçmişle kurııLı1 1  

bağlantının araçları değildir. Bir yiizii güncel dünyaya dönüktiir; 

kaygıları vardır. Her şeyden önce toplumsal olanı düzenler, işbö

lümünü, yetişen kuşakların eğitimini, yaşlıların gözetimini belirler. 

Günümüz dünyasının modern hukuk sistemi yerine yerleşen ıni

toloji, günümüz insanına ilkel gelen içeriğine rağnıen sosyal alanda 

etkileyici diizeyde başarılı olur. [. .. 1 Mitolojiler, efsaneler, dinsel 

anlatı/ar modern dünya ilc birlikte aynadıkları somut rolü yitir

miştir. Bu kaçmılmazdır, çünkü artan nüfus, gelişen sanayi ve tek

noloji, kazırıopo/it bir yapı yaratmıştır. Yaratılan düzey ve 

karmaşıklaşan toplum sorunları, insan tarafindan belirlenen kar

maşık hukuk sistemiyle düzenlenmeye çalışılmaktadır." 

Mitoloj inin, mitik zamanlara döndürmekteki işlevi, büyü ve şi

facılıkta da ortaya çıkmaktadır. 

Seyidoğlu (2002) bu konuyu Eliade'den aldığı güzel bir örnekle 
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ortaya koymaktadır: 

"Birçok Yakın Doğu ve Avrupa kabilelerinde hastalıklan iyı 
etmek için, başlangıç zamanında, kutsal kimselerin, azizierin cana

varlarla mücadele etmiş oldukları deviriere dönüliir. Diş ağrıstn:ı 
karşı bir As ur duası şöyle başlar: 'An u cennetlerini yarattı, cennetler 

yeryüzünü meydana getirdi, yeryüzü nehirleri, nehirler kanalları, 

kanallar da su birikintilerini oluşturdular. Bu birİkİntİlerden de 

kurtçuklar oluştular. Kurtçuklar ağlayarak tanrıların katına gittiler. 

Sınash ve Ez 'dan Yiyecek bir şey istediler. Yiyecek ve tahrip ede

ccklerdi. Tanrılar onlara meyveleri verdiler, fakat kurtçuklar in

sanların dişlerini istediler. Bunun üzerine Ea bu şekilde 

konuşanları elleriyle yok etti. 

Bu mittc şunları görüyoruz: 

1. Dünyanın yaratılışı, 

2. Kurtların ve hastalığın doğuşu, 

3. İlk ve örnek bir iyileştirme hareketi (kurtların Ea tarafından 

öldüriilrncsi) 

Büyü yolu ilc tedavinin altında yatan şudur: Dini ınerasimle 

diinyanın yaradılışmı tekrarlayarak, ınİtİk zamanları yeniden yaşa

mak, aynı zamanda diş ağrısına çare bulmak istenmektedir." 

Bu bağlamda mitolojiyi toplun1da sürekli yaşayan bir unsur ola

rak görmekte tayda vardır. 

Mitoloj i  aynı zamanda en eski toplumlardan beri tenıel konu

larda da ritleri takip eden bir çözüm olmuştur. Armstrong (2014) 

bunu şöyle açıklar: 

"Paleolitik geçmişimize böyle kısaca bakmak ınitolojinin zevk 

için yaratılnıadığnı göstermektedir. Mitoloji erkekler ile kadınları 

yaşam ile ölüıniin amansız gerçeklikleriyle yüzlcşmcyc zorladı. İn

sanın trajik bir görüşü vardı. Göklere tırmanmaya can atardı, ancak 

hıınu gerçekleştirmenin tck yolunun ölümlülükle yiizlcşınektcn, 

güvenli dünyadan ayrılıp derinliklere inmekten ve eski kişiliğini 

ı'Hdürmektcn geçtiğini anlamıştı. Mitoloji ile ona eşlik eden ritii

cllcr Paleolitik insanların yaşamın bir evresinden diğerine geçnıc
.•.;İne yardun eder, sonunda ölüm kendini göstcrdiğinde, öliin ı ı'in 
varlığın bir başka, hiç bilinmeyen bir yönüne en son admı o/;ır. ı k  
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görülmesini sağlardı. Bu erken içgöriiler hiç yitirilmedi, insanlık 

tarihinin bir sonraki biiyük devriminde erkekler ile kadınlara kıla

vuzluk etmeyi sürdürdü." 

Bayat (2005) ise mitoloj i  hakkında şunları yazınaktadır: 

"Mitoloji, gerçekleri aklın almayacağı bir biçimde yansıtan dil 

ve düşüncenin bütün imiciniarını bir araya getirmekle varlığın olu

şumun un, ilkel toplumların bu varoluş sürecinde yerinin ve kaosu 

kozmasa dönüştüren mutlak gücün öyküsüdür. Düşünce donuk 

olmadığı gibi dildeki ifade şekilleri de yenileşıneye, değişmeye, 

zenginleşmeye açıktır. Dolayısıyla mitoloji dinamik bir yapılan

maya sahiptir ve diyalektik bir yaşantı içerisindedir. İşte bu nedenle 

mitoloji bilinen en eski siiregelen bilimdir. [. . .  ] Mitoloji eski insa

nın eğitim sistenıidir. Dünya ve çevresindeki olaylar insanı eğiten, 

onu yaşama hazırlayan birer felsefi kawtlar rolündedir. Bu anlamda 

mitoloji, gerçekliğin yansıması gibi anlam bildiren mitolojik bilgiye 

dönüşmüştür. Aslından n1itolf!ji olayların ortaya çıkma sebeplerini 

açıklar, gerç-ek dünyanın resmini çizmez, bu alemin sembollerle 

kavranılmasını sağlar." 

Mitoloj i  aynı zamanda kendimizi tanımak için de gerekli bir 

araçtır. İnsanlığın en safbirikimini sunan mitoloji ,  aslında içimizde 

yaşayan atalarımızın bize verdiği bir mesajdır da. Bu bağlamda psi

koloj inin de en büyük yardımcı branşlarından biridir. 

Green ve Sharman Burke (2008) bu işlevi şöyle açıklamaktadır: 

"Mitolojinin insanları iyileştiren, en önemli işlevlerinden biri 

yaşadığımız duyguların, korkuların, çelişki ve arzuların yalnızca 

bize özgü olmayıp, herkeste rastlanabilecek özellikler olduğunu 

göstermesidir. Mitoloji bizlere kardeşler arasındaki çekişmenin 

ezelden beri var olduğunu; Oidipus'un günümüzde de yaşadığını, 

üstelik yalnızca psikanalizle sınırlı olmayıp; sonsuz üçgenin ger

çekten sonsuz olup, varlığını insanların yazı yazmayı öğrendiğin

den bu yana sürdürdüğünü; güzellik, yetenek, güç ve şerelin 

kendilerine özgü sıkıntıları da beraberinde getirdiğini; en karanlık 

yalnızlık, başarısızlık ve yenilgi duygularına kapıldıkları günlerde 

bile, insanların kendilerini aydınlatacak bir umut ışığı bulabildik-
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lerini öğretir." 

Böylece mitoloji ,  bizim arketipik yapımızı ortaya koyan ve sem

bollerini tanımamızı sağlayan bir araç olarak da kar§ımıza çıkmak

tadır. Rüyaların ve bil inçdı§ının sembolik dili  mitoloj i  i le 

çözülürken, mitoloj ik semboller günlük ya§amımızı da anlamamızı 

sağlamaktadır. 

Günümüzde artık mitoloj inin ve mitoloj ik biçimlerin un utul

ması Doğa' dan ve insan doğasından kopu§un en önemli nedenle

rinden biridir. 

Bu kopU§U Armstrong (2014) §öyle anlatmaktadır: 

" Günümüzde mit/ere yabancılaşma beklenmedik ölçülerdedir. 

Modern öncesi dünyada mitoloji olmazsa olmazdı. Mit yalnızca 

insanların yaşamlarından bir anlam çıkarmalarına yardım etmekle 

kalmadı, insan aklının onlar olmaksızın ulaşamayacağı alanları açığa 

çıkardı. Psikolojinin ilk biçimiydi mit. Yeraltı dünyasına inen, la

birent/erde yollarını bulan ve canavarlarla çarpışan tanrıların ya da 

kahramanların başlarından geçen öyküleri ruhun gizemli işleyişine 

ışık tutup, insanlara içlerinde kopan fırtınalarla nasıl baş edecekle

rini gösterirdi. Freud ve Jung ruhun çağdaş araştırmasına girdikçe 

içgörülerini açıklamak üzere içgüdüsel olarak klasik mito/ojiye baş

vurarak eski mitlere yeni yorumlar getirdiler." 

İnsanın ruhsal yaşamında bu kadar etkili olan mitler artık gü

nümüzde sadece sembollerle küresel kapitalist sistemin sanal dün

yasında ve onun hizmetinde yer almakta ve kadim i§levini yitirmi§ 

gözükmektedir. 

Bizlerin günümüz sanallığı içinde ya§adığımız mutsuzluklar ve 

umutsuzluklar sistemi beslemektedir; bu sanallığın içinden çıkınak 

için mitoloj iyi ve mitlerin kadim işlevini tanımak çok önemlidir. 

Bu dünyaya girdikçe sanallığın yava§ yava§ dağılacağını görmek hiç 

§a§ırtıcı olmayacaktır. 

O halde paganizm içinde mitoloji ,  hem paganizmi ifade eden 

bir dil olmaktadır hem de paganizmin toplum içinde yaşaması n ı  

sağlayan bir araç görevi görmektedir. 

1 · 1 1  
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Bu bağlamda bir paganın mitoloji  bilgisini ritüellerle beslemcs i .  

onu aynı zamanda bugün geçmişte kaldığı söylenen pagan devirlcrl' 

bağlanmasını sağlayacak ve Doğa ile uyurnlaşmasını kolaylaştıra

caktır. 

Paganizm içinde çeşitli mitoloj ilerin öğrenilmesi bu şekilde in

sanın kutsal i le olan bağını kuvvetlendirecek ve ritüellerin tam ola

rak uygulanmasını da sağlayacaktır. 

Sonuç olarak mitoloj i  paganizmin en önemli dinamiğini  te ş ki 1 
ettiğinden, pagan yaşantısının ayrılmaz ve sine qua non bir parça

sıdır. 
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DOGA VE 
. ....., 

INSAN DOGASI 





aganizm konusu i§lenirken yukarıda da sıklıkla gördüğü

müz gibi Doğa paganizmin ayrılmaz bir parçası olmaktan 

öte kaynağı ve varolu§ nedenidir. 

Daha önce de belirttiğiıniz gibi ,  paganizm aslında köken olarak 

Doğa'nın kutsallığı ile uyumlanmak, Doğa içinde bir birey olmak 

amacını ta§ımaktadır. 
Öte yandan, Doğa içinde incelenn1esi gereken " insan doğası" 

kavramı da önemli bir konudur. Özellikle günümüzün küresel ka

pitalizm etkisi altındaki ya§am biçimi insan doğası kavramına ta

mamıyla aykırı olmakla birlikte, insanı mutsuz eden, psikopatolojik 

etkileri olan ve geli§imini engelleyen bir ya§am biçimidir. Bu ya§am 

biçimi paganizme taban tabana zıt olup paganizmin bu konudaki 

"kadim bilgisi" yeniden kqfedilmelidir. 

Doğa sözcüğü Türkçe'de farklı anlamlara gelmektedir. TDK 

ise Doğa sözcüğünü üç farklı anlamla §öyle tanımlar: 

" 1 .  Kendi kuralları çerçevesinde sürekli geli§en, deği§en canlı 

ve cansız varl ıkların hepsi, tabiat, natür. 2 .  insan el iyle büyük de

ğişikliğe uğraınamı§, doğal yapısın ı koruyan çevre , tabiat . 
. t mcc. Bir kimsenin cğiliınlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy. " 

Doğa genel olarak çevre m izi saran canlı ve cansız bütün bir çev

reyi temsil etmektedir; oysa Doğa kendine göre kuralları olan ve 

"ya§ayan" bir çevredir; bu nedenle 1 8. yy'dan kalan bir alı§kanlıkla 

biz de bu anlamdaki Doğa sözcüğünü büyük harfle ba§latmaktayız .  

Aynı §ekilde " insan doğası" ya da "e§yanın tabiatı/doğası" dedi-
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ğin ı izdc de bir kurallar ya da özellikler bütününden söz etmekteyiz. 

Aynı §ekilde doğal sıfatı da aslında "olması normal olan " ,  

"Doğa'ya aykırı olmayan" anlamındadır. Öte yandan, "doğa l  

ya§am" tamlaması örneğinde olduğu gibi, artık ya§adığımız ya§a

mın da "doğal" olmadığını kabul etmi§ bulunuyoruz. 

Türkçe'de "Tabiat Ana" deyiminde olduğu gibi bütün kültür

lerde Doğa di§ il olarak sembolize edilir; bu aynı zamanda bütüı ı 

dünya'yı sembolize eden Tanrıça'nın özelliğidir ve Doğa'nın do

ğurgan, yaratıcı ve besleyici özellikleri ile alakalıdır. Doğa bu bağ

lamda bir "anne" olarak da görülmü§tür. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ilk insandan itibaren Doğa kut

sal olarak kabul edilmi§ ve Doğa'daki her olu§Um "Tanrısal" teza

hür olarak kabul edilmi§tir. 
İlk pagan toplumlarında böyle olan bu inanç zaman içinde ata

erkil istilalar ve "teknoloj inin" geli§mesiyle sadece ritüellerde kal 

mı§  ve  günlük ya§amda Doğa'nın tahribatı ve  Doğa'ya kar� ı 

mücadele ön plana çıkmıştır. Daha Grek kültüründe, madencil iğc 

Ana Tanrıça'ya "tecavüz" olarak bakanlar olduğu gibi, daha eski za

manlardan gelen tahribat sürekli devam etmi§tir. 

"Doğa filozofları" ya§amın kaynağını Doğa'daki elementlerde 

ararken, Platon dünya'nın ruhunun di§i ve temel hareketin kaynağı 

olduğunu yazabilmi§tir. 

Oysa yukarıda da gördüğümüz gibi, pagan dü§üncenin temc l ı  

felsefi olmaktan öte pratiktir. Erken dönem paganları Doğa'yı kut

sal görmenin yanı sıra ya§am alanlarının ve varolu§larının temelinin 

burası olduğunu bildiklerinden gerekli saygı ve ihtimamı göstcri 

lerdi .  

Aynı §ekilde toprak da kutsaldı .  Latince'de "çiftçi" anlamııL ı  

gelen agricola sözcüğü di§ i l  ek almasına rağmen erildir ve "tarla " 

anlamına gelen ager sözcüğü ile "ihtimam göstermek", "ritüel ik 

kutsamak" anlamlarına gelen calere ("kült" sözcüğü buradan gelir) 

sözcüklerinin birlqmesinden olu§IDU§tur ve morfoloj isinin gös

terdiği gibi, bunu da ilk uygulayanlar kadınlardır. 

Bu bağlamda Doğa paganizm için belki de bütün kutsal olanla r ı  

barındıran, paganizmin temel direği olan ve her bir  paganın c u  ı ı 
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pahasına koruması gereken,  canlı bir varlıktır. 

Pagan inancının bütün öğelerinin de Doğa'dan gelmesi bir pa

ganın Doğa'yı efsanelerinden Kuantum Fiziği'ne kadar bütün yön

leri ile tanımasını da gerektirmektedir. 

Doğa en safhali ile bir  paganın yaşayabileceği , b irey olabi leceği 

ve kutsallığı deneyimleyebileceği tek ortamdır. 
İnsanlarda ilk özel mülkiyet kavramının başlamas ıy la Doğa da 

kutsall ığından arınarak alınıp satılan, devredi len bir meta lı a l ine 

gelmeye başladı. İlk tarım alanlarından Roma çiftl ikler ine kadar ta

rımın kutsallığının yanında Roma mitoloj isindeki Tcrı n imıs gibi 

sınırların bekçisi tanrısal varlıklar ortaya çıktı . Bu bağLı ı nda daha o 

dönemlerde Vergilius'un Doğa'ya dönme tema lı � i i r ler  yazması h iç  

de rastlantı değildir. 

Rönesans döneminde Doğa'ya dönüş temaları ağı r l ık kazanı r

ken, Doğu'da Doğa ile i lgil i  metinlerin azlığı da dikkat çekınck

teydi.  

Batı'da Aydınlanma döneminde Doğa sözcüğünün büyük 

l ıarfle yazılması da bu dönemde Doğa'ya atfedilen marjinal anlamı 

güstermcktedir. 

Ortaçağ sonlarından itibaren Avrupa'da üretim ilşkilerini de

r�işmesi ve sonucunda Sanayi Devrimi ve ihtilaller artık kapitaliz

ın in Dünya üzerindeki egemenliğini sağlamış ve Doğu da bu 

değişime ayak uydurmuştur. Sanayi Devrimi'nin dalaylı bir so

ı ı ncu da Doğa'nın tahrip edilmesidir. 
Özellikle Sanayi Devrimi'nden sonra kapitalizmin, sonrasında 

ıLı popüler deyim ile "küresel" kapitalizmin gelişmesi Doğa'nın tü

kctilmesine dayanan bir sistem getirmiştir. 

Günümüz küresel kapitalist sistem içerisinde, Doğa sadece tah

ı ı p edilerek bu sistemin devamı sağlanacak şekilde konumlanınış 

w bu tahribat sistemin bütün kurumları i le yapılır hale gelmiştir. 

Küresel kapital izmin ekonomik sistemi içerisinde karşıl ıksız 

ka lan paralar ancak kendilerine bir yer açarak, ki bu yer ancak Doğa 

ı . ı l ı ribatı ve savaşlar ile olmaktadır, Dünya'yı tüketmekte, bu siste

ı ı ı i n  en modern ve ulaşılacak en son sistem olduğu düşüncesi i le 

ı ı ynşturulan beyinler de bunu izlemektedir. 
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Doğa ile insan ilişkileri tamamen kesilmiş, köy toplumları hızLı 
Doğa' dan uzak bir yaşam biçimine geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu sistemin getirdiği ikinci sonuç ise insanın Doğa'dan uzak
laştığı kadar kendi doğasından da uzaklaştığıdır. 

İnsan doğası tartışmaları en eski dönemlerden beri yapılagcl
mektedir. 

İnsanın Tanrı'nın suretinden yaratıldığını savunan dinlerden, 
insanı sosyal ilişkilerin sonucu olarak gören düşünce sistemlerine 
kadar birçok düşünce ortaya atılmış tartışılmıştır. 

Paganizm içinde "insan doğası" çok daha farklı bir anlamı kap-
sar. 

İnsanın doğası onun Doğa ile birlikte yaşayacağı ve orada bir 
birey olabileceği bir yaşam tarzına dayalıdır. 

Birey olmak en geniş anlamı ile varoluşun topluma ve Doğa'y;ı 
karşı bütün sorumluluklarını yerine getirmek demektir. 

Kitap boyunca sürekli belirttiğimiz gibi, insan Doğa'nın bir par
çası, ama sadece bir parçası olduğunu anlamalı ve Doğa ile uyunı 
içinde yaşamalı ve burada tüm canlıların ve Doğa' daki kutsallarııı 
var olmasına saygı duymalıdır. 

Günümüz küresel kapitalizrrıi insanı Doğa'dan ve doğasındaıı 
uzaklaştırmak için her türlü yöntemi denemektedir. Bunlardan eıı 
önemlileri insanı ekonomik yönden tehdit etmek ve cinsellikle ma
nipüle etmektir. Bunun dışında bilinçaltı yöntemlerle farklı yaşam 
kalıpları dayatarak da kişileri sisteme entegre eden küresel kapita
lizm onları hapsettiği sanallıktan kımıldayamayacak bir köle haline 
de getirmiştir. 

Cinsellik aşağıda ayrıntılı olarak incelendiğinden kısaca ekono
mik bağımlıklı üzerinde de düşünmek gerekmektedir. 

Erich Fromm ( 1982) geçen yüzyılda bu duruma farklı bir şe
kilde dikkat çekmiştir: 

"Her bireyin özgür ve sorumlu bir öğe olarak davranabilrnc.•.;ı 

ancak bugiinkii özgürliiksüzlüğü yaratan ana nedenlerin ortadan 

kaldırılabilmesiyle olasıdır: bu nedenler, ekonominin getirdiği ve 

insanların başka koşullarda hiçbir zanıan kabul etmeyecekleri dıı

runJlarda çalışınayı kabul etmeye onları zorlayan açlık tehdididir. 
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AnamaP sahibi 'yalnızca kendi yaşamından başka hiçbir şeyi' ol

mayan bir insana, isteklerini zorla kabul ettirebildiği sürece özgür

lük diye bir şeyden söz edilemez; çünkii anamalı olmadığından işçi 

anamalın kendisine sunduğu dışında bir iş sahibi olamayacaktır." 

Küresel kapitalizmin daha gelişmiş evrelerinde ise kişileri "eko
nomik anlamda mutlu ederek" farklı şekillerde köleleştirmek de 
kullanılan bir yöntem olmuştur. Küresel kapitalist sistemin tüke
timi körükleyerek kredi kartları, krediler gibi borçlanciırma yön
teınieri ile kişileri borçlandırarak kölclqtinncsi dışında, özellikle 
çocuklara yönelik tüketimi körükleyerek ki�ilcri bağlaması, yarattığı 
sağlıksız düzen ile sağlık harcamalarını arttırınası ve "teknoloji" 
adını verdiği sanallığa bağlı kılınası da ki�ilcri düşünmek yerine 
gündelik yaşama kilideyen araçlarıdır. 

Buna farklı bir açıdan bakarsak, insanın baskıcı ya da "gizli ola
rak, göstermeden" baskıcı bir toplum içinde var olnıa ınücadelesi 
vermesi ve burada tatmin etmesi gereken temel ihtiyaçlarının ya
nında duygusal "ihtiyaçlarına" yönelmesi, kişinin bu şekilde daha 
da manipüle edilmesini sağlamaktadır. 

Sistem bir yönden ekonomik açıdan bağlarken, kişininin ikincil 
ihtiyaçlarını da farklı tüketim biçimleri ile karşılamaktadır. Kişi be
ğenilme duygusunu tatmin için daha çok pahalı tüketime yönel
mekte, kendini değerli hissetmek için teknolojinin son olanaklarını 
kullanmakta, iyi çocuk yetiştirdiğini hissetmek için aslında küresel 
kapitalizmin daha da iyi kölesi yapan pahalı eğitim olanaklarına yö
nelmekte, aslında hiçbir zaman yaşayamadığı aşkı yaşayabilmek için 
dayatılan kalıpları benimsernek zorunda kalmaktadır. Bu şekilde 
oluşturulan ve tamamen sanal olan bu yaşanı biçimi kişileri 2000'li 
yılların başının popüler ve medyatik terimi olan "Matrix" içine 
hapsetmektedir. 

Bu bağlamda kişiler bir organizma olarak sistemin tam ve nıü
kemmel kölesi haline gelmektedirler. 

İnsanı Doğa içinde sadece bir bedenden oluşmuş nıakinc gibi 
de görmemelidir; Doğa ile, Tanrısal güç ile ya da kutsallık ilc bir 

H Sermaye 
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oLııı bir parçaınız vardır ve bu O'na kavuşur. Bu bağlamda insanın 
I)( ığ:ı içinde bir birey olması ve uyum içinde yaşaması bir zorun
luluktur. 

Sürekli tekrarladığımız gibi, bütün bunlar ancak bizin1 bu ya
ratılan sanallıktan çıkarak Doğa'yı ve doğamızı tanımakla olanaklı 
olur. 

Fromm ( 198 1) daha geçtiğiıniz yüzyılda bunu görmüş ve farklı 
sözcüklerle ortaya koymuştur: 

"İnsanın kendini köleleştiren ve felce uğratan yanılsamalardan 

kurtulması, yanılsamalara gereksinme duymayan bir dünya yarat

ınak için kendi içindeki ve dışındaki gerçekliğin bilincine varması 

gerektiğine inanıyorum. Özgürlük ve bağımsızlığa ancak yanılsama 

zincirleri kınldığı zaman ulaşılabilir." 

İnsanın var olma savaşının en önemliöğelerinden biri de üreme 
ve cinselliktir. Cinsellik içinde bulunduğumuz sanal sistem tara
fından en çok kullanılan ve insanı en çok etkileyen güçtür. 

İNSAN DOGASININ TEMELİNDEKİ 
CiNSELLİK VE PAGANİZM 

Cinsellik ve cinsel roller, paganizm açısından çok önemli bir 
yer tutmaktadır. 

Pagan kültürünün kişiler için koyduğu amaçlardan biri de -
daha önce de söylediğimiz ve ve daha sonra da sık sık tekrarlayaca
ğımız gibi- kişinin toplum içinde bir birey olması ve bunun içinde 
cinsel rolünü tamamıyla alması gerektiğidir. Kişinin bu anlamda 
birey olabilmesi de sağlıklı bir cinsellikten geçmektedir. 

Bu nedenle, pagan kültüründe cinsellik önemli bir yer tutmak
tadır. Bilindiği gibi, eski topluluklar, inisiyatik erginlenme törenleri 
ya da geçiş ritleri ile (ri tes de passage) tam ergenlik çağında kız ya 
da erkek olsun, bireyin kendi cinsel rolünü alacağı törenler yap
maktaydı. Bu törenler, adayın bir önceki çocuk yaşamında öldü
ğünü ve cinsel kimliğini kazanmış bir yetişkin olarak yeniden 
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doğduğunu anlatmaktaydı. 
Erkekler için yapılan törenin sonunda ise "kutsal fahişe" ile bir

lqme vardı ve aday gerçekten tapınaktaki "kutsal [ıhi�e" ilc birle
şerek cinsel ilişkiyi öğrenmekte ve o kadın tarafından, kadın 
"gizemlerine" inisiye edilmekteydi. Bu da artık ergiıılqen bu gencin 

ve partnerinin sağlıklı bir cinsel hayatı olmasında çok önemliydi. 

Ancak bu uygulama ataerkil toplum yapısı içinde yok olmu�tur. 

Burada ataerkilliği belki yeniden tanımlamamız gerekmektedir. 

Klasik tanımlamada ataerkillik ve anaerkillik yönetimsel nk olarak 

cinsiyet üzerinden tanımianınakla birlikte, bize güre, baskıcı ata

erkilliğin çok daha farklı tanımlanması gerekmektedir. 

İlk toplumların anaerkil karakteri barışçı bir toplum yapısında 

iken, toprağın önemi arttıkça ve devlet biçimleri oluştukça, erkeğin 

önplana çıktığı düzen savaşçı bir düzene dönmüştür. 

Tarihsel akışa baktığımızda tarihi on dokuzuncu yüzyıl gözüyle 
kesin kalıpları olan bir akış olarak görmek yerine değişik üretim 
tarzları ve insan psikolojisinin değişimi ile koşut olarak görmek ge
rekmektedir. 

Kadını ve toplumu baskılayan ataerkillik aslında toplumda er
ginlenme törenlerinin kaybolmasıyla gelişmiştir. Yukarıda da be
lirttiğimiz gibi, bu uygulamaların zaman içinde yok olması çok şeyi 
değiştirmiş, erkeğin inisiyasyonu eksik kalmıştır. 

Bu bağlamda Moore ve Gillette'in ( 1993) ataerkillik için öne 
sürdüğü savı bu baskıcı ataerkilliğe uyarlayarak, aslında bu baskıcı 
ataerkilliğin "olmamış "ya da "olgunlaşmamış" bir erkeklikten kay
naklandığını söyleyebiliriz. 

Bu baskıcı ataerkillik aslında insan doğasına aykırı olarak kadını 
baskılarken erkeğin de erginlenmesini engellemiş her iki cinse de 
zarar verecek bir düzen kurmuştur. Bu düzen çqitli görüntülerle 
günümüze kadar da gelmiştir. 

Bu baskı düzeni kaçınılmaz olarak cinselliği de baskılamış, Do
ğa' nın bu temel yapısını utanılacak hatta belli ölçüde engellenecek 
bir yapıya sokmuştur. 

Eski Çağ toplumlarında oldukça açık bir şekilde ifade edilebilen 
cinsellik, bu baskıcı ataerkilliğin egemenliği ile birlikte, yavaş yavaş 
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kişisel ve toplumsal düzeyde susturulmuş bir hale gelmiş, bir başka 
deyişle kamusal alandan çıkartılmıştır. 

Cinselliğin kamusal alandan çıkartılması, özel alanlarda sağlıklı 
bir cinsellik oluşmasına izin vereceği yerde, bunu yaratan erkek 
egemen toplum kalıplarıyla daha da sağlıksız bir hale dönüşmüştür. 

Ana Tanrıça inancının yavaş yavaş ortadan kalkması, ataerkil ya
pının toplumları ele geçirmesi ve cinselliğin kamusal alandan çe
kilmesiyle, onu çağrıştıran kavram ve sözcükler de bir suskunluk 
dönemine girmiş ve unutulmaya yüz tutmuştur. 

Batı kültüründe Ortaçağ boyunca, cinselliğin kamusal alandan 
yasaklanması, çarpık ilişkilerin de dağınasına neden olmuştur. 

Ancak yine Batı kültüründe burjuvazinin gelişmesi, cinselliğin 
dilinin ve zamanla kendisinin de farklı bir şekilde toplurnsal hayata 
girn1esini getirmiştir. 

On dokuzuncu ve yirminci yüzyılların egemen görüşü olan ve 

Freud ile en uç ifadelerini bulan "cinselliğin bastırılması" tezinin 
aslında çok da geçerli olmadığı anlaşılmıştır. Özellikle Foucault 
cinselliğin tarihsel gelişim sürecini daha farklı bir biçimde ortaya 
koyabii miştir. 

Foucault ( 1993) ortaçağ sonrası süreç hakkında bazı ana hatları 
şöyle belirtmektedir: 

"XVI. Yüzyı/m sonundan beri cinselliğin 'söyleme geçirilnıc

si'nin, bir kısıtlama sürecine girmek şöyle dursun, tersine artan bir 

kışkırtma mekanizınası içinde yer aldığı, cinsellik üzerine işleycı ı 

iktidar yöntemlerinin katı bir seçme ilkesine değil, tersine, çok bi

çim/i cinsellikleri saçma ve yerleştirme ilkesineuyduğu ve bilme 

istencinin, kaldırılmanıası gereken bir tabu önünde duraklayaca

ğma, aksine, -kuşkusuz birçok yanlışla- bir cinsellik bilinıi oluş

turmak için kendini paraladığı görülecektir. 

{. .. ] 

Cinselliğe ilişkin söylemler, -gerek biçim, gerek konu açısında ı ı 

Eırklı, özel söylemler- gittikçe çoğaldı; XVIII. Yüzyıldan sonra dalı:ı 

da artan gidimli bir heyecan belirdi. {. .. }asıl temel olan, cinselliğe 

ilişkin söylemlerin, iktidarın kendi uygulanım alanında artmasıdır. 

Cinselliğin gittikçe daha çok sözünün edilmesi için kurumsal bi1 
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kışkırtnıa; iktidar mdrcilerinin, bir yandan cinsellik üzerine konu

şulması için, diğer yandan da cinselliğin kendisini, açık eklem

lenme ve inanılmaz biçimde toplanan ayrıntıların kipinde 

konuşturmak için üsteieınesi söz konusudur. 

[. .. ]Bunca söylem arasında, küçük sapkınlıkların hukuksal ce

zaları çoğaltıldı; cinsel uyumsuzluk akıl hastalığma bağlandı; ço

cukluktan yaşlılığa bir cinsel gelişıne nornıu tanırolandı ve tüm 

olası sapmalar titizlikle belirlendi.; eğitsel denetiın ve tıbbi tedaviler 

düzenlendi; en kiiçiik fanteziler çerçevesinde hem ahlakçılar hem 

de doktorlar iğrençliğe ilişkin söz dağarcığmı yeniden harekete ge

çirdiler. Tüm bunlar iiremeyi nıerkez alan bir cinsellik yararına 

onca meyve verıneyen hazzı yok etmek için ortaya atılan yöntenıler 

değil midir?[. .. ]Sonııçta amacm bu olup olınadığını bilnıiyorum. 

Ne olursa olsun indirgeıne yoluyla ulaşılınak istenınediği kesin. 

XIX ve XX Yüzyıllar aksine çoğaltına çağı oldu. Cinselliklerin da

ğılması, uyuınsuz biçimlerin güçlenmesi, 'sapkınlıklar'ın çoğul bi

çimiyle yerleşmesiyle dile geldi bıı. ÇağJinız türdeş olmayan 

cinselliklere başlangıç oluşturdu. 

[. .. ] 

Tiiın bu şatafatlı sapkmlık isimleri, yasanın elinden sıyrılacak 

denli kendini unuttııran ama yine de, smıflandırma düzeninin ol

madığı yerde bile türler üretmeyi sürdürecek derecede varlığın bi

lincinde olan bir doğaya gönderide bıılıınıır. İktidar mekaniğiyle 

peşini bırakinadığı bu uyuınsuzlıığıı, sadece ona analitik, gözle gö

rülür ve sürekli bir gerçeklik vermek yoluyla yok edeceği iddiasın

dadır: Böylece ııyuınsıızlıığıı bedenierin içine tıkıştırır, tııtıınıların 

altına kaydırır, onu bir sınıflandırma ve anlaşılırlık ilkesine dönüş

türür. Bu varalına nedeni ve doğal diizensizlik düzeni biçiminde 

oluşturur. Aınaç nedir? Bu yüzlerce sapkın cinselliğin dışlanması 

mı? 1-Iayır; her birinin özgürleşınesi, bölgesel olarak güçlenrnesidir. 

Cinselliklerin böyle dağıtılnıasıyla söz konusu olan, onları gerçeğin 

içine saçmak ve kişilere katıştırmaktır. iktidarın bu biçimi, işlerlik 

kazanabilmek için, sürekli, dikkatli, ve meraklı mevcııdiyetlcre, eski 

yasaklardan daha fazla gereksinir; yakınlıklar olduğunu varsayar ; 

tsrarlı söylenı ve yoklamalara başvurur; itirafları ortaya çıkan ve 
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sorgulamaların dışına çıkan gizler yoluyla bir söylen1 değiş toku

şuna sahip çıkar. Fiziksel bir yaklaşım ve yoğun bir duyumlar bü

tününü içerir. Cinsel tuhaflığm tıbbileştirilmesi bunun hem 

nedeni hem de sonucudur. 

[. . .  ] 
Dolayısıyla modern sanayi toplumlarınm cinsellik açısından 

ileri bir baskı dönemi başlattığı varsayımını bir yana bırakmak ge

rekecektir. Bunun nedeni yalnızca gözle görünü bir sapkın cinsellik 

patlamasına tanık olunması değil, daha çok- ve asıl öneınli nokta 

budur- yerel olarak yasaklama yöntemlerine dayansa bile gerçekte 

yasadan çok farklı bir tertibatın, birbirine bağlanan bir rnekaniz

malar ağıyla özgül hazların ve uyurnsuz cinselliklerin çoğalmasmı 

sağlaması dır. " 

Günümüzde sağlıklı cinselliğin yaşanamayışı, insanı Doğa'dan 
ve doğasından uzaklaştıran en önemli etkenlerİn başında gelmek
tedir. Günümüz küresel kapitalizmi bu sağlıksız cinselliği ve cinsel 
rolleri yaygınlaştırmak için elindeki bütün medya olanklarını kul
lanmaktadır. Bir yandan Internet aracılığı ile her türlü cinsel fantezi 
hayat bulmaktayken dayattığı yaşam biçimleri ile kişiler cinsel rol
lerini kaybetmekte, ortaya sadece sağlıksız cinsellik biçimleri ve 
cinsel roller çıkmaktadır. 

Sağlıksız cinsellik sonuçta sağlıksız bir topluma neden olmakta 
ve bu toplumdaki ilişkiler örgüsü, insanı ruhsal bozukluklara ve 
aşırı tüketim kalıplarına sürüklemektedir. Bu bağlamda, Doğa'dan 
uzaklaşan insan, sağlıksızlığını daha da arttırmakta ve toplumsal ya
şamın her alanına bunu taşımaktadır. 

Bu konuda Reich (1977) şöyle demektedir: 
"İçgüdüyle ahlak arasındaki çatışmada ve Ben 'le dış dünya ara

sındaki kavgada, ruhsal organizına dış dünyaya karşı olduğu kadar 

içgüdüye karşı da zırhlanmak, kendini 'soğuk'laştırmak zorunda

dır. Ruhsal organizmanın 'zırh kuşanması'ysa yaşama elverişlili

ğiyle yaşama etkinliğinin az ya da çok sınırlanması sonucunu 

doğurur. İnsanların çoğunun bu zırhın sıkıntısını çektiği söylene

bilir; bir duvar vardır yaşamla aralarında. Toplu yaşayış içerisinde 
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bunca insanın yalnızlığının başlıca nedeni bu zırhtır. " 

Reich'ın cinsel özgürlük konusundaki görüşleri tartışılsa da kü
resel kapitalizmin erken dönemlerinde cinsellik ilc ilgili ınanupü
lasyonların insanı Doğa'dan ve doğasından uzakLı�tırdığını 
göstermesi açısından önemlidir. 

Paganizmin cinselliğin ve cinsel rollerin üzerinde bu kadar 

önemle durmasının nedeni, aslında Tanrıça ve Tanrı ilc sembolize 

edilen arketipik yapılarda yabancılaşmayı engellemek ve sağlıklı bir 

toplum yaratmaktır. 
Günümüzde psikolojide "Doğa'ya Dönü�" olarak adlandırılan 

yöntem sadece doğal ortamda yaşamakla sınırlı olmayıp, arketipsel 
formların aniaşılmasına ve bu bağlaında terapiye dönük bir süreç
tir. 

Bu nedenle paganizm içinde Tanrıça ve Tanrı incelenirken de 
bu arketipik yapıların anlaşılması gerekmektedir. 
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PAGANIZMDE 

ANATANRlÇA 





nkara'da Anadolu Medeniyetleri Miizcsiııc giden her zi
yaretçi, Ana Tanrıça idollerinin holluğuna mutlaka şaşırır. 

� Bu durum birçok müzede aynıdır. Arkeologların "tanrıça 
ıdolü" olarak sınıflandırdıkları bu heykelciklcrin tarihine insanlık 
larihi içinde baktığıınızda, 20.000 yıldan daha gerilere gitmemiz 
p,crekmektedir. 

Özellikle Avrupa'da 20.000 yıldan daha eski idoller bulunm u§
'ıır. 

Bunun gibi birçok buluntu bizlere, insanlığın en eski dinlerin
den birinin Ana Tanrıça tapımı olduğunu göstermektedir. Ana 
· 1 ';ııırıça tapımı bilinen en eski toplumlarla birlikte varolm u§ ve de
p,i�ik görüntülerle günümüze kadar gelmi§tir. 

Ana Tanrıça inancının tarih içinde kaybolduğu söylenemez . 
. C ;iinümüzde ya§ayan birçok dinde ve inanç sisteminde etkisi hala 
o,(irmektedir. Ana Tanrıça kültü zaman içinde kaybolmu§ olsa da 
lıilinçaltımızda ortaya çıkmaktadır. 

Paganizmde ise "Tanrıça", Dünya'yı ve bu Dünya üzerindeki 
y;ı1amı sürdüren gücü temsil eder. Her §ey O'ndandır, her §ey 
l l'ııadır. Pagan Tanrıça' sı, eski kültürlerin Ana Tanrıça'sı ilc §ekil
ı�·ııir. 

Bu çok da anlamsız değildir. İnsan Doğa içinde ya§ayan bir var
lıktır ve ya§amını da Doğa'dan alır, besinini de Doğa'dan alır ve 
lı;ıy:ıtta kalabilmek için doğa'ya sığınır. Gün geldiğinde cesedi yine 
1 >oğa'ya döner; bu bağlamda insanın Doğa'da Ana Tanrıça'yı gör
ıııl·si, buradaki di§illiği kc§fetmesi çok da rastlantısal olmamalıdır. 
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Daha net söylersek, paganizm içinde Ana Tanrıça Doğa ile ili�
kileri yöneten olduğu gibi ya§aın ve ölüme de hükmedendir, bu 
nedenle ya§amsal bütün güçler Ana Tanrıça ile ili§kilendirilmi§ ve 

kutsallaığı ortaya konrrıu§tur. 
Binkert (1995), aslında melankoliyi incelerken Ana Tanrıça'yı, 

hatta, Wicca ve ataerkilliğe giden çizgiyi çok güzel ortaya koyar: 
"Doğa Ana melankolik değildir. O, meydana getirir ve sonra 

çocuklarını rahmine, toprağa geri alır. [. .. J Doğa 'nın eserini, hay

ranlık, ürküntü ve mclankoli ilc izleyen bizleriz. Oysa çoğunlukla 

insanlar ataerkil bir tanrının buyruğuna uyarak kadın bedeni gibi 

yeryüzünü kendilerine tabi kılmaya, onu işlemeye ve ondan yarar

lanmaya çalışmışlardır. Doğa, insanlık düşüncesinde her zaman ka

dınla özdcşlcştirilmiştir; çiinkl:i J)oğa 'nın gücü, kadında erkeğe 

göre daha güçiii ve belirgin bir biçimde yansısını verir: Kadınm, 

Ay'ın seyriyle çıkışan çevriminde, hamilelik ve doğumda. 

Bereket ayinleri ilk cinsel edimlerdir: Olmak ve geçip gitmenin 

-yaşam, ölüın ve yeniden doğumun- işaretleri ilk simgelerdir; 

yaşam ve ölüm bağışlayan tanrıçalar insanlığın ilk tanrısallarıdır. 

Tek bir Tanrı'nın tek başına egemenliği öncesinde tek bir biiyOk 

Tanrıça'nın yaratıcı gücü vardı. Bu Tanrıça figürü, giderek üç özel

liğe bölündü: Bakire, ana ve Bilge. Bu üç özellik daha sonra ortaya 

çıkan bir tek yaratıcı Tanrı'ya atfedildi ve üç özellikli/ik durumıınıı, 

Baba, Oğul ve Kutsal ruh kavramlarıyla doldurdu." 

Paganizm kökenierini anaerkil toplumdan ve Tanrıça'dan alır, 
Doğa'nın kutsallığı en çok Ana Tanrıça kültü ile anaerkil toplum
larda ifade edilmi§tir; bu nedenle, paganizmi anlayabilmek için Ana 

Tanrıça kültünü çok iyi bilmek gerekmektedir. 

ANA TANRlÇA KÜLTÜNÜN KÖK.ENLERİ 

Ana Tanrıça tapımının kökeninde "anne"nin ve toprağın ol
duğu söylenir. Toprağın doğurganlığı ile annenin doğurganlığı ara
sında bağlantı kuran ilk toplulukların, topraktan olan beklentilerini, 
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toprağı Ana Tanrıça olarak kişileştirerek ortaya koydukları söylenir. 

Buna göre insanın ilk yaşam sembolü de Ana Tanrıça fıgürleridir. 

Yukarıda belirttiğinıiz gibi, paganizm içinde Ana Tanrıça üze

rinde yaşadığımız Dünya ile alakah her şeydir; dünya' dır, Doğa' dır, 
topraktır. .. Yaşamı üreten bir canlı organizmadır, doğurandır, 
yaşam verendir, verdiği yaşamı alandır, beslcyendir, büyütendir. 

İlk topluluklar Ana Tanrıça külüine obn bağlılıklarını Doğa'nın 

her varlığını yücelterek gösterirken aynı zamanda anacrkil bir ya

pıdaydılar . O dönemin anaerkilliğiııi sadece kadıııların yönettiği 

bir topluın yapısı olarak anlamak çok yanlış olacaktır. Eski topluın

ların anaerkilliğinin en büyük göstergesi soyun anneden gcçınesi 

ve kadına gösterilen saygıdır. 
Konuyu daha da aydınlatabilrnek için ilk topluıniarda kadının 

yerini tam olarak incelemek gerekmektedir. On dokuzuncu yüz

yıldan itibaren yaygın olan görüşe göre ilk topluıniarda erkeğin 

soyun devarnındaki, yani doğumdaki rolü tam olarak bilinernc

ınekteydi. Bilinmiş olsa bile kadın birçok erkekle yattığı için çocu
ğun kimden olduğu bclirleneıniyordu. Bu yüzden soyun 
devanıında anne esas alınıyordu ve yönetim kadınların elinde idi. 

Bu ilk anaerkil topluluklarda erkek, avcılık, savaşçılık, toplayıcılık 

gibi rolleri üstlenmişti. 
İlk toplumlarda babasız büyüyen bu çocuklarda anne daha ege

men olmuş ve doğa kuvvetleri karşısındaki çaresizlik, çocuğun 

daha da güvensiz yetişmesine yol açmıştır. Öte yandan ölen ki§ inin 

toprağa dönmesi, gömülmesi de bir tür ana rahmine dönüş olarak 

nitelendirilıniş ve güvensizlik anlarında da ana rahmine dönüş sap

Iantısı artmıştır. 
Nusret Kaya (1992) bu konuda şöyle demektedir: 
"Ananın doğurganlığı toprağın verinılifiği ile eşdeğer tutıılınuş

tıır. Nasıl ki, tohııırı toprağa atıldıktan sonra biiyiimcktcdir, aynı 

şekilde ana ralınıine benzer odalara gömülen ölüler de bir tabıını 

gibi bir siire sonra canlanabileccklerdir. Tabiidir ki, atalarımızm 

inançlarının kesinlikle bu doğrultuda olduğunu söyleyerneyiz. 

Fakat deliller biraraya getirilince damdaki kapıların yalnızca s:ı

vımına ve güvence açısmdan ele alınamayacağı ortadadır. Giinhik 
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yaşantmın ana rahminden çıkış ve güneş batınca tekrar koruyucu 

ana rahmine dönüş şeklinde oluşu aslında ne kadar da doğaldır. Bu 

durumda Ana Tanrıçalara tapınmak da ne kadar kolaylaşır. Acaba 

sonraki dinlerde bir takım dinlerde kadına gereken önernin veril

meyişi uzun süre devam eden bu tapınma şekline isyan ını diye 

düşünüyorum bazen." 

Öte yandan Dünya'nın birçok yerinde aynı şekilde Ana Tanrıça 
tapımının olduğunu gözlemlersek, bu konunun o kadar basit ve 
patolojik olmadığını görürüz. Ana Tanrıça'nın yıkıcı yanına karşın, 
bolluk ve bereket ve yaşamın sürmesi ile ilgili yönü her kültürde 
ağır basmıştır. 

Ana Tanrıça kültü, birçok araştırmacı tarafından, kadının ege
men olduğu anaerkil toplurnlara bağlanmış ve kadın tarafından ya
yıldığı savunulmuştur. Bunu savunan en önemli isimlerden biri 
Bachofen'dir (d. 18 15; ö. 1887). Bachofen ( 1997), Ana Tanrıça kül
tünü ve buna bağlı inançları anaerkilliğe bağlaınış hatta bu etkiyi 
daha da abartmıştır: 

"Kadınlar her zaman erkekleri etkileri altına almışlar ve doğa

üstüyle tanrısala, usdışıyla tansıklara olan eğilimleriyle bunu uluslar 

ve ekinler üzerinde de kullanmış/ardır. [. . .  ] sayısız olayda, ka dm 

ilk tanrısal esinin barınağı olmuştur; bunun yanı sıra, bazen savaş

lara etkin biçimde katılarak, çoğunlukla bedensel çekiciliklerini de 

kullanarak dinlerin yayılmasında en etkili işlevi görmüşlerdir. Yal

vaçlık kadınlarda başlamıştır; dini n koruyucusu olarak kadınlar er

keklerden daha dirençli, inançlarında daha katı olmuşlardır. 

Bedensel olarak daha zayıf olmasına karşın erkekleri yaya bırakmayı 

da başarmıştır; özellikle dinsel konularda ve törenierin korıınııp 
sürdürülmesinde çok daha tııtııcudur." 

Bachofen, çağının tipik erkek bakış açısıyla bunları yazarken 
birçok bilim adamı da anaerkilliğin üzerinde durmuş ve Ana Tan
rıça kültünü buna bağlamışlardır. 

Ana Tanrıça kültünün, anacrkil düzenin bir sonucu olması ye
rine, anaerkilliğin, Tanrıça'dan gelen kökenierini aramak daha 
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ıııantıklı olacaktır. Çünkü Ana Tanrıça kültü, 19. yy bilim adam
larının ele aldıkları dönemlerden çok daha eskiye, belki de anaer
ki Ilik, ataerkillik tartışnularının pek de anlaınlı olmadığı dönemlere 
tlayanmaktadır. 

Ancak bu görüşlerin açıklayabildiği en önemli husus, anaerkil
I ikten ataerkilliği geçişte mitolojilerde rastlanan, bir Tanrıça'nın 
ki>tülenmesi ya da ırzına geçilmesi, kaçırıl ması gibi motiflerdir. 
Ancak bu açıklamaları da mutlak kabul edip anankilliğin kökenine 
inmek doğru olmayacaktır. 

Ana Tanrıça, her şeyden önce doğurgandır ve toprağın bereke
tini temsil eder. Kadın, ilk toplumlardan bu yaııa top! um içinde 
"yaşamı üretrnek" ve "yaşamı korumak" görevini üstlenmiştir. İlk 
topluıniardan beri bakarsak, erkekler avcılıkla uğraşırken, bitkiler 
ve toplayıcılık kadına kalmış, bu aynı zamanda, toprağı işleyen ve 
toprak külderi ile alakah olan kadının, "bereket" külderi ile olan 
ilişkisini de oluşturmuştur. Bu bağlamda Ana Tanrıça-Kadın bağ
lantısını yok sayarak Ana tanrıça konusu işlenemez. 

Toplumda Ana Tanrıça ile beraber kadın da, doğurganlık ro
lüyle birlikte, bolluk ve bereket ile ilgili rolünü almıştır. Hatta ilk 
zamanlarda yağmur ve tarıma bağlı Doğa olayları da Tanrıça'nın 
kontrolü altındadır. Anaerkillik de tam bu noktada anlam kazan
maktadır. Zaten bu bağlamda, Tanrıça külderinin terk edilmesi, 
kadının toplum içinde rolünü kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. 

Erkek egemen topluıniarda ve dinlerde bolluk bereket, toprak
tan öte yağmacılık ve savaşlada da alakah olmuş, Savaş Tanrısı, Ana 
Tanrıça'yı yerinden edebilmiştir. Erkeğin savaşçılığı Ana Tanrıça 
ile Savaş Tanrısı'nın savaşıdır da aynı zamanda. Yunan mitoloji
sinde Afrodite ile Ares arasındaki ilişki ve bunun sonu rastlantı de
ğildir bu bağlamda. 

Erkek egemen toplumun kadını kapatması, sonuçlarını sağlıksız 
bireyler olarak vermiş ve bugüne kadar gelen sorunların temel kay
nağı olmuştur. 

Günümüz paganı, Tanrıça ile yapacağı çalışmalarla "kadim bil
gelik" ile sağlam bir ilişki kuracaktır. Erkek pagan, kendi dişi! yönü 
ile barışma yolunda adını atarak kendi içindeki yaşamı üretmeyi ve 
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duygularının dünyasına dalmayı, bolluk ve bereketi çağırınayı öğ
rcııecektir. Di§i bir pagan ise, kendi di§iliğinin ve ya§amı üreten 
enerjisinin sırlarına varacaktır. 

Günümüzde, küresel kapitalist düzen en çok kadınları vur
makta ve mutsuzlaştırmaktadır. Bu bağlamda kadının kendi kadim 
enerjisini Tanrıça sembolü etrafında kazanması büyük önem ka
zanmaktadır. 

Qualls-Corbett (2001) bunu çok güzel açıklaınaktadır: 
"Tanrıça 'yla birlikte bütün izleri yok edilen şey 'kendi başına 

varlık', biitiinliiklii bir kişi olarak kadın kavramı oldu; kadın ken

disini yalnızca erkekle olan ilişkisi aracılığıyla tanımlaınaya başladı. 

Kendi iffetini, erkeklerin yasalarında kaleınc alındığı şekliyle, ergi], 

rasyonel, fiziksel ölçiitlcri yansılayacak haliyle tanınılarken, nılıu

nun iffetini yok saydı. Bu, kendi içsel dişi] özüne karşı alınasına 

karşın, kadm kendisini aşağı görmeye başladı; bu onun ancak yakın 

zamanlarda bcniınsediği bir roldü." 

Burada Armstrong'un Mezopotamya paganzimi ile ilgili kita
bıınııda göreceğimiz, İnanna'nın yeraltına inişi mitini anlatırken 
önemle vurguladığı bir hususu tekrarlamakta fayda vardır: 

"Ana Tanrıça kurtarıcı değil, öliim ve kedcrin sebebidir On ıın 

öçıktığı yolculuk lıepiınizdcn beklenen topluına giriş ve kabul tö

ren inin, döniişümiin kuralıdır." 

Ana Tanrıça bilgeliği bize ancak çıkılınası gereken yolu gösterir 
ve yardımcı olur, bundan sonrası ki§inin kendi gideceği yoldur. 
"Kahramanın Yolculuğu" bölümünde göreceğimiz gibi bu zorlu 
bir yoldur ve içinde ölümü ve yeniden doğU§ U barındırır; bu bizim 
belki de terk etrnek zorunda olduğumuz bir ya§amı belirtir. 

Şimdi yeniden Tanrıça'nın tarihine dönerek, kadim bilgelikteki 
önemine bakalım. 
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PALEOLİTİK ANA TANRlÇA 

Bilinen en eski Ana Tanrıça figürleri, paleolitik dönemden kal
mı§lardır. Bu dönemdeki dinin, Ana Tanrıça merkezli, doğaya 
dönük bir din olduğu söylenmektedir. 

Bu dönem Ana Tanrıça figürleri, daha sonraki dönemlerde de 
göreceğiıniz gibi doğurganlığm ve beslemenin sembolü olarak 
geni§ kalçalı ve büyük göğüslü olarak sembolize edilmi§lerdir. 

Fransa'da Lascaux mağarasmdaıı birkaç ınil uzakta Laossel'de 
ve Pyrenees etekleri civarında Lcspuguc'de bulunan Ana Tanrıça 
idolleri ilk örneklcrdendir. 

Eski Çekoslovakya'da, Dolni Vcstonicc'dc bulunan fildi§İ ido
lün yanı sıra kemik tozu ve kilden yapılarak fırııılannıı§ bir idol de 
ilginçtir. Bu idolde Ana Tanrıça yine büyük göğüslü ve büyük kal
çalı betimlenıni§ ancak ba§ına da çiçek koyınak için olduğu sanılan 
dört delik açılmı§tır. Bunun, bitkilerin Ana Tanrıçadan yeti§tiğine 
inanıldığını gösterdiği söylenmektedir. 

Pakolitik dönemde Ana Tanrıça idollerinde cinsel organın da 
vurgulandığını, hatta üçgen biçimde gösterildiğini görüyoruz. 

Yüzyılımııda Sibirya'da Baykal Gölü yakınlarında bulunan 
mamut di§inden yapılmı§ Ana Tanrıça figürleri de bu tapımın ne 
kadar yaygın olduğunu göstermektedir. 

1921 yılında yapılan kazılarda bulunan Mohenjo-Daro (İndus 
Vadisi) buluntuları da bu yaygınlığı gösterıncktedir. 

Pakolitik döneme ait bulun tu larda, Ana Tanrıça kültünün daha 
çok bolluk ve bereket külderi ile alakah olduğu dü§ünülmü§tür 
(Husain, 2001). 

Avrupa'daki Pakolitik Ana Tanrıça figürlerinde ilgi çeken bir 
nokta, O'nun Boynuzlu Avcı Tanrı ile olan il§kisidir. Beraber res
ınedildikleri gibi, Ana Tanrıça'ya kutsal yerlerde de bu Tanrı figü
rüne rastlanmaktadır. Bu 20. yy' da Wicca'ya ilham verecek olan bir 
kültün de varlığını göstermektedir. 

Burada ilginç bir yazardan da söz etmek gerekmektedir. Marija 
Giınbutas (1 990) "Eski Avrupa" sınırlarını belirlemi§tİr -kabaca 
Batı ve Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz 1--favzası'nın kesi§iminin 
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Girit' e kadar biraz genişletilmiş şekli- ve bu bölgede çıkan bulun
tulardaki özellikle geoınetrik figürlerin benzediğini irdelerniştir. 

Gimbutas (1990) burada, Neolitik dönemde de sürecek olan 
bu sembolik figürlere bazı açıklamalar da getirmiştir. Örneğin Ana 
Tanrıça-Su ilişkisi hakkında yazdıkları ilginçtir. Gimbutas (2001) 
ayrıca Kuş-Tanrıça üzerine de ilginç sembolik açıklamaları da ge
tirmiştir. Gimbutas'ın (2001) Ana Tanrıça'yı Toprak Ana bağla
mında, hamile kadın figürleri ile karşılaştıması ve su kabı 
scmbolizmi ile olan ilgisini de ortaya koyması oldukça ilgi çekicidir. 

NEOLİTİK ANA TANRlÇA 

Ana Tanrıça kuşkusuz en büyük önemini, Neolitik dönemde 
kazanmıştır. 

Pakolitik dönemde insan doğadan ne kadar korkarak yaşadıysa, 
neolitik dönemde de o kadar doğa ile barışık, onun kuralları ilc ya
şamaya başlamıştır. 

Neolitik dönemin MÖ 10000 ilc 5500 yılları arasında sürdüğü 
söylenir. Bu, coğrafyaya göre değişmektedir. 

Bazı yazarlar bu dönemi "Neolitik Devrim" diye de adlandır
mışlardır. Ayrıca bazı yazarlar kalkolitik dönemi de neolitik ile be
raber görmektedirler. 

Aslında bu dönemi mucize ya da devrim diye nitelendirmek 
çok doğru değildir. Geçiş aniden olmamış, neolitiği hazırlayan ko
şullar ve dönemler olmuştur. 

Örneğin Avrupa'da MÖ 12000-10000 yılları arasındaki Mag
delean dönemde insanlar mağaraları sadece av mevsimlerinde terk 
ederken, Mezolitik dönemde (MÖ 10000-8000) iklim değişiklik
lerine bağlı olarak başka yerlerde yaşamaya ve toprağı ekmeye baş
lamışlardır. 

Neolitik Çağ insanların mağaralardan çıkmalarıyla, yeni yerle
şim bulmalarıyla farklı bir kültür oluşmuş ve toprağın etkin ekil
mesiyle birlikte toprağa dönük inanışlar ağırlık kazanmıştır. 

Bu topluluklar, Türkçe'de "toprak ana" dendiği gibi toprağı do-
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ğurgan bir kadın ya da ana olarak görmüşler ve Pakolitik'ten beri 
varolan Ana Tanrıça inancı ilc toprak kültünü birlqtirmişlerdir. 
Buna göre, etrafımızdaki toprağın canlılığı ve doğanın ritmik ha
reketleri, bütün evrenin canlı bir varlık, Ana Tanrıçı olarak algı
landığı bir dünya görüşüne yöneltmiştir. 

İnsanların tarımı beccrıncleriylc birlikte yiyecek sonıım ortdan 
kalkmış, hatta daha fazlası da elde edilmeye ba�Lmını�tı. Öte yan
dan iklim değişiklikleri, barıımıa ve iklime bağlı sonıııLırııı çözül

mesini sağlamıştı. 
İşte bu koşullarda, daha da reblıa ereıı topluluklar düşünsel 

üretimiere daha fazla zaman ayırın aya ba§lamı�Lırdır. 

Tarıma dayalı bu etkinliklcrin merkezinde , fiziksel tırııııch ol
duğu gibi yine kadın vardır. Anaerkil toplumun bir ()zelliği olarak 

da tarla sahipleri kadın olmuş ve soy kadından geçnıi�ti r. 
Balkanlar, Güney Doğu Avrupa ve Yakın Doğu'da bu d()ııenıc 

ait birçok idol ele geçirilmiştir. 
Anadolu da, neolitik Ana Tanrıça için önemli bir merkezdir. 

Anadolu'nun birçok yerinde neolitik Ana Tanrıça tapımına ait ka
nıtlar bulunmuştur. 

Anadolu'daki en önemli neolitik merkezlerinden biri de Çatal
höyük'tür. 

Çatalhöyük, Orta Anadolu' da, Konya'nın 54 km güney doğu
sunda bulunmaktadır. İki höyükten oluşmaktadır. Çarşamba çayı
nın yanında olan höyükler, neolitik dönem buluntularını içermek
tedir. 

Çatalhöyükte ele geçen idoller, burada yoğun bir Ana Tanrıça 
kültünün varlığını göstermektedir. Bu idoller genç kadın, doğum 
yapan anne ve yaşlı kadın şeklinde sınıtlandırılmışlardır. 

Bu bağlamda Hacılar höyüğü de ilginçtir. Bu höyükte de pişmiş 
toprakan Ana Tanrıça heykclleri bulunmuştur. Bunlar arasında en 
ilginçlerinden bir de çocuğu ile resmedilen geniş kalçalı Ana Tan
rıça idolüdür. 

Buradaki Ana Tanrıça kültünün de Çatalhöyük'tekine benze
diği söylenebilir. 

Anadolu'da daha birçok neolitik Ana Tanrıça kültünün olduğu 
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yer saptanmıştır. Ancak bu başka bir çalışmamızın konusudur. 
Bir diğer ünlü neolitik Ana Tanrıça nıerkezi de Malta' dır. Batı 

ve Doğu Akdeniz'in ortasında bir konuma sahip olan Malta'da da 
neolitik döneme ait ilginç buluntular bulunmuştur. 

Burada da Ana Tanrıça kültüne ait idoller ele geçmiştir ve bunlar 
şaşılacak derecede Çatalhöyük'te bulunan idollerc benzemektedir. 
Bunların MÖ 5000 yılından itibaren tarihlcndiği bilinmektedir. 

Maltadaki tapınaklada İrlanda'dakiler arasındaki benzerlik de 
başka bir araştırma konusudur. 

Neolitik dönemin genel karakterlerine dönersek, dönem idol
lerinde de kadının doğurganlığı ve besleyici özellikleri vurgulan
mı�, kalçalar ve göğüsler büyük yapılmıştır. Bu dönemde ayrıca 
daha sitilize idoller de yapılmıştır. 

Ele geçen idoller arasında çift kadın ba�lı idoller de bulunmuş
tur. Bu, ana-kız tanrıça (Demcter-Perscphone gibi) mitoslarının 
kökenierinin neolitik dönemde olduğunu göstermektedir. Bu dö
neme ait bir önemli figür de toprağın doğurganlığı ile ilgili olan 
haınile Ana Tanrıça idollcridir. 

Bu dönemde ayrıca Ana Tanrıça su ile de ilişkilendirilmektedir. 
Gökteki ve yerdeki suların da Ana Tanrıçadan geldiği düşünülm
üştür. Bu bağlaında yılanlı tanrıçanın da ırmakları kontrol ettiği 
söylenebilir. (Hem ırmaklada olan ilişkisi hem de toprağa girip çık
ması ile yılan Ana Tanrıça ile ilişkili bir hayvandır.) 

Aynı şekilde Samanyolu da (orijinal Yun/Lat Süt Yolu), Ana 
Tanrıçanın sütü ile ilişkilendirilmiştir. 

Ana Tanrıçanın sıvılada olan bu ilgisi aynı zamanda vazo ve sıvı 
kaplarıyla da ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Ana Tanrıça bi
çimli kapların yanı sıra tören kaplarının Ana Tanrıçanın rahmini 
sembolize ettiği düşünülmüştür. (özellikle Gimbutas, 2001) 

Suların tarıın için olan önemi, bu ilgiyi güçlendirmektedir. 

ANADOLU'DA ANA TANRlÇA 

İnsanların madenieri işlenıcye başlamalarıyla birlikte tarihçiler 
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maden çağlarını başlatırlar. Bu çağda da Ana Tanrıça ile ilgili inanç
lar devam etmektedir. Ancak bu çağlarda, özellikle Anadolu ve Av
rupa' da, Hint-Avrupa kökenli göçlerin olmasıyla ataerkil toplum 
düzeni ağır basn1aya başlamış ve erkek tanrıların egen1enliği baş
lamıştır. Bu Ana Tanrıça inancının kaybolrnası demek değildir. Ana 
Tanrıça, isim değiştirerek, farklı isimlerde ve görevlerde bir tanrıça 
olarak panteanda yerini her zaman almıştır. 

Anadolu'da bu çağlarda, özellikle Hitit ve Frig Uygarlıkları nda, 
Ana Tanrıça değişik isimlerde de olsa her zaman önemini koru
muştur. 

Hitit inançlarında tanrıların yanında tanrıçalar da önemli ol
muşlardır. 

Hitit inançlarında büyük önem taşıyan Arinna kenti Güneş 
Tanrıçası'nın, Anadolu'nu eski bir inanışından kaynaklandığı dü
şünülmektedir. Bu şekilde Ana Tanrıça inancının, imparatorluk 
içinde yaşamış olduğu görülmektedir. 

Diğer tanrıçalara da bakacak olursak, Arinna kenti Güneş Tan
rıçası'ndan sonra gelen en önemli tanrıça Hepat'tır. Ancak Hepat, 
Teşup'un karısı olarak tann-tanrıça ikilisini temsil etmektedir. 
Bunun dışında da tanrıçalar vardır ama hiçbiri Ana Tanrıça kadar 
önemli değildir. 

Geç Hitit Devletlerinden Kargamış'ın tanrıçası ise konumuz 
bakımından önemlidir. Bu merkezin en önemli tanrıçalarından biri 
Ku baba' dır. Burada büyük saygı gören Luwi kökenli Ku baba, daha 
sonra Anadolu'da Kybele adıyla yaşayacaktır. 

Kybele'nin Anadolu'nun tanrıçası olarak tanınması Frig döne
mine denk gelmektedir. Frigler Hitit Devletinin yıkılmasından 
sonra Anadolu' da siyasi birliği sağlamışlar ve Roma devri sonlarına 
kadar sürecek bir uygarlığın temellerini atmışlardır. 

Friglerin en öneınli tanrıçası Yunanlıların Kybele diye adiandı
racakları Ana Tanrıçadır. Frigler'de Ana Tanrıça Kubile ya da Ag
distis diye adlandırılmış ve doğanın efendisi olarak kabul edilmiştir. 
Hatta Frig toprakları bile Ana Tanrıçaya aittir. 

Frigler'de Ana Tanrıça kültü daha çok dağlarda ve kayalık yer
lerde uygulanmış, buralara sunaklar inşa edilmiştir. Ayrıca bir me-
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tcoruıı düştüğü Pessinus'ta (bugünkü Sivrihisar) bir Kybele tapı
nağı inşa edilmiş ve bu meteor kutsal kabul edilmiştir. Yüzyıllar 
sonra Romalılar tarafından Roma'ya götürülecek olan kutsal Ana 
Tanrıça da bu taş olacaktır. 

Bu dönemde tanrıça için yapılan törenler de sık uygulanmıştır. 
Bu törenler çok coşkulu bir biçimde gerçekleştirilmekte olup, ken
dini tanrıçaya sunmak isteyen rahipler erkeklik organlarını bu tö
rende kesiyorlardı. 

Yine bu dönemde Ana Tanrıçanın yanında ona eşlik eden tanrı 
önem kazanmıştır. Anadolu'nun Ana Tanrıçası aynı zamanda top
rak ana olduğundan onu dölleyecek bir de tanrıya ihtiyaç vardı. İşte 
Attis, Kybele'yi dölleyen tanrı idi. Ancak bu tanrı yaz sonunda öl
mekte ve böylece de doğa, tanrı ilkbaharda yeniden doğana dek uy
kuya yatmaktaydı. Mezopotamya inançlarında da görülen bu motif, 
Kybele kül tü ile birlikte yaşamış ve Yunan mitolojisine de Adonis 
şeklinde geçmiştir. Bu kült aynı zamanda bazı gizem külderine de 
kaynaklık etmiştir. Bu kültte dikkat edilecek bir nokta da çok ender 
olan "zarar getiren Tanrıça" fıgürünün ortaya çıkmasıdır. 

Barnett (1987), çok isabetli olarak, Attis efsanesinin çok ilginç 
bir yönüne dikkat çekmektedir: 

"Bir uyarlaınaya göre, Agdistis, Pessin us kralının damadı yakı

şıklı Attis'e aşık olan, onu ve onun kentini yıkıma götiiren, kendini 

hadını edip böylece dişi olan iki cinsiyetli bir canavar idi. [. .. ] Öy

künün çok kısaltılmış, daha yumuşak bir uyarlaması, gençliğinin 

ve güzelliğinin baharında bir yaban donıuzu avında öldürülen At

tis'e Agdistis'in duyduğu aşkı anlatmaktadır. Fakat her yıl ilkba

harda, kendi kendini sakatlamayı içine alan coşkulu yas ritüdinin 

uygulayan inananların vasıtasıyla, Attis her yıl yeniden diriltilir ve 

böylece doğanın ölmüş kuvvetleri canlandırılırdı. Ritüd esnasında, 

heyecan öyle yüksek bir noktaya varırdı ki, tanrıçanın en ateşli ina

nanları kendilerini tanrıça ve Attis'in şerefine hadım ederlerdi [. . . } 

Tanrıçanın bu vahşi tapımı -ki onun uğruna yakışıklı aşığı acı çek

ıniş ve ölmiiştiir- erkenden batıya doğru İonia'ya süzülmüş, fakat 

daha yuınuşak ve gerçekten daha romantik bir biçimde, Anadolu 

ile bağlantılı çeşitli Hdlen mitaslannda yansımıştır. Bu mitoslarda, 
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bir tanrıçanın aşık olduğu fakat bu aşkıyla ona talihsizlik gctirdt.i�t 

bir gencin teması ortaya çıkmaktadır." 

Bu külder Anadolu'da Frig devletinin yıkılı§ından sonra da 

devam etmi§tir. 

Batı Anadolu'da hüküm süren Lydia kültüründe de Ana Tan

rıça ba§at bir konumdadır. Kybele kültünün yanı sıra bir ba§ka tan

rıça, Artimu da Lydia'da önemlidir. Yunan Artemis'i ile aynı 

Tanrıça olan Artimu'ya Kybele'ye olduğu gibi sunaklar yapılmı§tır. 

Efes'deki ünlü Artemis kültü de bu tanrıçadan gelmektedir. 

Yine Ana Tanrıça için yapılan gizemli törenler Lydia'da da uy

gulanmı§, ancak burada rahipler erkeklik organlarını değil uzattık

ları saçlarını kesmi§lerdir. 

Yeri gelmi§ken Roller'ın (2004), tezlerine bir göz atmak gerek

mektedir. Birçok ara§tırmacı tarafından benimsenen Roller, Frig 

Ana Tanrıça'sına ve Roma'daki devamına güzel bir yakla§ım getir

mekle birlikte, çok hatalı tezler de ileri sürmektedir. 

Roller'a göre Ana Tanrıça'ya ilk olarak "Ana" diye seslenenler 

Frigler olduğu için Ana Tanrıça dü§üncesinin geli§imine buradan 

ba§lamak gerekmektedir. Friglerden önce Prehistorik ve Tunç ve 

Demir çağiarına ait kadın figürlerine ve kadınla ilgili inançlara da 

§Üpheyle bakmak gerekmektedir. Tabii ki arkeologların her bul

duğu kadın figürünün müzelerde "Tanrıça idolü" olarak nitelen

dirilmesi doğru olmadığı gibi, bu tür figürlerin i§levinin tarn olarak 

bilinmeden, Roller'ın yaptığı gibi "ba§ka i§levlcri de vardır" diyerek 

Ana Tanrıça ile alakasının da zayıflatılması doğru olmayabilir. Bu 

bağlamda Roller, Çatalhöyük'te bulunan kadın idollerini de tartı§

maya açmakta ve bu idollerdeki hayvan figürlerinden dolayı bunun 

salt Ana Tanrıça olarak yorumlanmaması gerektiğini de söylemek

tedir: 

"Burada gördüklerimiz, bir Ana Tanrıça tapımı değil, daha çok 

doğurganlığın denetlenmesinin ve hayvan tatemlerinin insanlara 

bolluk getireceği kavramının çerçevesindeki dinsel etkinliklerin 

varlığıdır." Roller (2004) 

ın 
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menin en iyi yolu yine mitolojidir. Neumann da bunu yadsımaz. 
Özellikle deği§ik coğrafyalarda benzer Ana Tanrıça külderini 

çıkı§ı hakkında bu kaynakta çok §ey bulunabilir. 

Ana Tanrıça her §eyden önce bir annedir ve her annenin olduğu 

gibi ya§am verici, besleyici ve koruyucu özellikleri ta§ımaktadır. 
Öte yandan anne, aynı zamanda kızan ve cezalandırandır da. 

Buna göre aslında "Ana Tanrıça" sembolleri aslında bu, primor

dial bir Ana Tanrıça arketipinin farklı görünümleridir. Ana Tanrıça 

arketipi hem "iyi", hayat veren, doğurgan, bereketli görüntüleri ile 

hem de "kötü" hayat alan, "kara" taraflarıyla ortaya çıkmaktadır. 

Neumann (1991 ), Ana Tanrıça arketipinin en önemli özellik

lerinden birinin her §eyi kapsaması olduğunu söyler. Bu kapsaına, 

bireyler özgür oldukları halde, içinde bulundukları Doğa'nın bir 

kapsaması olarak algılanabilir. Bir ba§ka deyi§le bireyler Doğa'nın 

içinde ona bağımlı ancak kendileri özgür bireylerdir. Neumann bu 

sonuca, içinde bulunduğu burjuva toplumunun kalıpları yüzünden 

tam olarak ula§abilmi§ olmasa da çok yakla§mı§tır. 

Tanrıça'nın dönü§türücülük özelliği, aslında bireylerin özgür 

kalmalarını sağlayan, "büyümelerini" sağlayan, bir bakın1a inisyatİk 

bir yoldur. Bu, Tanrıça'nın kadın ile direk ili§kisi olarak varolduğu 

gibi, erkek için de Anima vasıtası ile gerçekle§mektedir. 

Ana Tanrıça arketipleri derken sadece onun iyi ve kötü yönleri 

dı§ında birçok arketipik özelliğini bulabiliriz. 

Ana Tanrıça'nın arketiplerinden söz ederken, genel olarak kadın 

arketiplerini de ele almak gerckınektedir. 

Kadın Ana Tanrıça'nın yeryüzündeki tezahürü olarak aslında 

Doğa'nın ve ya§amın koruyucusu ve sürdürücüsü rolünü üstlen

mi§tir. Ataerkil istilalar kadını evine kapatmı§, günümüz küresel 

kapitalist sitemi ise onu tüketime yönelen ve özünden uzak bir hale 

getirmi§tir. Kadın arketipleri aynı zamanda Ana Tanrıça n1itoslarını 

anlamakta olduğu kadar ya§amı anlamakta da önem kazanmaktadır. 

Günüınüzde kadınlar kadınlık arketiplerini tanıdıkça kadim mis

yonianna daha yakın olacaklar ve Dünya çok daha farklı bir hale 

gelecektir. 

Böyle bir çalı§ma, bu kitabın konusunu çok a§acağından sadeec 
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Ana Tanrıça bağlamında bu konuya girilecektir. Ancak burada Es

tes'den söz etmeden geçmemeliyiz. "Vah§i kadın arketipleri" adı 

altında kadının doğasını inceleyen Estes(2004), "Vah§i Kadın" ar

ketiplerinden söz açarken "Vah§i Kadın"ı aslında "doğal hayat" bağ

lamında ve doğasına bağlı kadın olarak tanımlamı§tır. Kadının bu 

yapısını anladıkça, çqitli kültürlerdeki Ana Tanrıça'yı anlamak da 

olanaklı olacaktır. Okuyucuya bu konu üzerinde duymasını tavsiye 

ederek Es tes'ten (2004) kısa bir alıntı verelim: 

"Kadınlar vahşi doğaları ile ilşki kurmak istedikleri zaman, içe

rideki ve dışarıdaki dünyalarda coşkulu bir hayatın yolunu göste

ren, bunu telkin ve teşvik eden kalıcı ve içsel bir gözlemci, bilge, 

hayalperest, kahin, esin kaynağı, sezgi sahibi, yapıcı, yaratıcı, mucit 

ve dinleyicinin yeteneği ile donanırlar. Kadınlar bu doğaya yaklaş

tıkça, o ilişkinin gerçeği üzerlerinde akkor parlaklığında yayılır. Bu 

vahşi öğretmen Vahşi Anne, vahşi usta her tiirden iç ve dış hayat

larını destekler. [. .. J Vahşi kadın arketipi anı uygunlukta olan başka 

tcrimlcrle de ifade edilebilir. Bu güçlü psikolojik doğaya içgüdüsel 

doğa diyebilirsiniz, ama bunun arkasında da Vahşi Kadın arketipi 

yatar. Bunun, kadınların doğuştan gelen, en temel doğası olduğunu 

da söyleyebiliriz. Kadmın özgün, özlerinde var olan doğası diyebi

lirsiniz.[. .. } Vahşi kadın biitiin kadınların sağlığıdır. Onsuz kadın

ların psikolojisi anlarrısızlaşır. Bıı yabanıl kadın, protatip kadındır ... 

Döngüleri değişir, simgesel temsilcileri değişir, ama özünde o hiç 

değişmez. Neyse odur ve bir bütündür." 

Estes'i meraklı okuyucunun incelemesine bırakarak, AnaTan

rıça-Kadın arketipleri arasındaki ili§kiyi bir kere daha vurgulayarak, 

özellikle bizim coğrafyamızdaki paganizme ait Ana Tanrıça arke

tiplerine geçelim. 

LİLİTH OLARAK ANA TANRlÇA 

Lilith efsanesi gizemini binyıllardır korumu§tur. Özellikle mis

tikler bu konuda oldukça kafa yomu§lardır. Lilith konusu 20.yy'da 
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ise Analitik Psikolojinin ilgi alanında girmiştir. 

Şimdi Lilith efsanesinin kökenierine bakıp bunun Ana Tanrıça 

ile olan ilişikisini inceleyebiliriz. 

Lilith adı köken olarak "lil" kökünden gelmektedir. Bu kök hava 

ve rüzgar ile alakalıdır. (Aynı Enlil'de olduğu gibi). Havaya ait, Me

zopotamya kökenli, dişil cinlerle alakah "lilitu" sözcüğü de Lilith 

ile alakalıdır. 

Lilith adı ilk olarak S ümer metinlerinde geçer. Kramer (1990), 

Lilith adının geçtiği miti şöyle anlatır: 

"Bir zamanlar Fırat nehri kıyısında bir huluppu ağacı (belki bir 

söğüt) yetişmiş ve nehrin suları ilc bcslcnıniş. Bir gün Güney Rü

garı onu söküyor ve nehrin sularında siirüklcıncye başlıyor. O sı

rada oradan geçmekte olan İnanna onu eline alarak şehir Uruk'a 

götürüp, kutsal bahçesine ekiyor. Ona büyük bir ihtirnamla bakı

yor. Çünkü o büyüyünce Tanrıça onun tahtasından kendisi için 

bir sandalye ve bir kanepe yaptırmayı planlıyor. Seneler geçiyor. 

Ağaç gelişiyor ve büyüyor. Fakatİnanna onu kcsemiyor. Çünkü 

ağacın kökünde 'hiç çekicilikten haberi olmayan' bir yılan yuva 

yapmış, tepesine İmdugud kuşu yuva yapmış, ortasında Lilit evini 

kurmuş." 

Öykünün sonunda Gılgamış işe karışır ve zırhını giyerek bal

tasını ağaca vurur. Ağaçta bulunanların hepsi, Lilith de dahil kaçıp 

giderler. 

Kramer'in aktardığı bu efsanede Lilith, okunuşu tartışmalı olsa 

da (Lillake diye de okunmuştur), aynı isme yakın bir dişil varlığın 

varolduğu gözükmektedir. Mezopotamya kültürüne baktığıınızda, 

Babil' de rüzgarın yıkıcılığı ile şehveti birleştirmiş Lilitu isimli bir 

dişil varlıkla karşılaşırız. Kesin olmamakla birlikte bunun da S ümer 

kökenli olduğunu düşünebiliriz. Zaten Mezopotamya'da, daha 

önce varolan Lil isimli yıkıcı fırtına tanrıçası da bu görüşü kuvvet

lendirmektedir. 

Lilith'in başta bir Fırtına Tanrıçası olup daha sonra şehvet ve 

çocuk ölümleriyle ilişkilendirildiğini düşünebiliriz. 

Lilith'in Fırtına Tanrıçası iken yıkıcı etkisi, daha sonr;1 daha 
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soyut bir nitelik kazanmış olabilir. Hatta Lilith'in daha sonra, yu

karıda Huluppu ağacı mitosuncia adı geçen ifrit gibi, Mezopotam

ya'da bilinen ve çocuk ölümlerinden sorumlu dişil varlık Lamashtu 

ile birlqtirildiğini de söyleyebiliriz. 

Lilith, Mezopotamya'dan Yahudi kültürüne çok daha farklı bir 

şekilde geçrniştir. Yahudi kültüründe Lilith, Adem'in ilk eşidir, 

Adem ile birlikte topraktan yaratılmıştır. Ancak Lilith, Adem ile eşit 

olduğunu ileri sürmekte ve özellikle de sevişirken altta kalmak is

tememektedir. Bu Adcm ilc aralarında huzursuzluk kaynağı olur. 

Bu öyküyü ve son rasını, Uitincc'de Alphabetum Siracidis diye bil

diğimiz Ben Sira 'wıı Alfıhesi'J �öyle anlatmaktadır (Zingsem, 2006): 

"Tanrı ilk in sa w yarattığmda şöyle konuştu: 'İnsanın yalnız ol

ması iyi bir şey değil'. Ve on topraktan bir eş yarattı -ona benze

yen- adı Lilith olan. Kısa süre sonra birbirleriyle kavga etmeye 

başladılar. Kadın erkeğe şöyle söyledi: 'Ben senin altında yatmak 

istemiyorum' Ve ilk erkek karşılık verdi: 'Ben senin altında değil 

üstünde yatmak istiyorum; çünkü sen altta olmayı hak ediyorsun 

ve üstün olmayı hak ediyorum.' Kadın karşılık verdi: 'İkimiz de 

eşitiz; çünkü ikimiz de topraktan yaratıl dık.' Ve her ikisi de birbir

lerini anlamayı reddettiler. 

Lilith bunu anladığında Tanrı'nın o özel ismini telaffıız etti ve 

dünyanın göğüne doğru yükseldi. Adem(insan) yaratıcısma şöyle 

seslendi: 'Dünya 'nm Tanrısı, bana verdiğin kadın benden kaçtı.' 

Bunun üzerine her şeye kadir olan Tanrı, Lilith'in peşinden üç 

tane melek gönderdi ve onu geri getirmelerini emretti. Her şeye 

kadir olan Ad em 'e şöyle konuştu: 'Geri dönmek istediği takdirde 

tamam; ama şayet istemezse, her gün yüz oğlunun ölümüne şahit 

olmayı göze almalıdır.' Melekler kadını takip ettiler ve ileride bir 

gün Mısırlıların bağulacağı büyük suların altında onu yakaladılar. 

Onlar Tanrı 'nın sözlerini kadına ilettiler. Ama o geri dönmek is

teınedi. Ona şöyle dediler: 'Seni denizde boğacağız.' Kadın ise 

şöyle karşılık verdi: 'Beni yalnız bırakın; ben çocukları zayıf dü-

� MS. 700 ile 1000 yılları arasında yazıldığı sanılan, Ben Sira'ya da atfedilen, 
içinde Atasözleri de barındıran ilginç mistik kitap. 
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şiirrnekten başka bir işe yaramam; erkek çocukları doğumlarının 

sekizinci günlerine, kız çocuklarını ise doğunılarından yirminci 

g-iinlerine kadar gözetnıem emredildi'. Melekler kadının söyledik

lerini duyduklarında onu yakalamak için daha çok ısrar ettiler. 'Ya

şayan ve varolan Tanrı 'n m (El) adı ile ye ın in ediyorum ki, sizin 

isimlerinizi veya suretierinizi Camea'da gördüğüm takdirde o ço

cuğun üzerinde hak iddia ctıııeyeceğim." 

Ve böylece kadın giinbegiin şeytanlarından yiiz tanesinin ölnlc

sini göze aldı. Bu sebeptendir ki biz onların (rneleklerin) isimlerini 

küçük çocukların Cann·a '/arına yazanz. Kadın bunu gördüğünde 

verdiği sözü hatırlar ve çocuk iyileşir." 

Bu ilginç efsanenin ayrıntılarına baktığımızda birçok ipucu ya

kalayabiliriz. 
Öncelikle anladığımız kadarı ile Lilith, Adem'in ilk karısıdır ve 

o da Adeın gibi topraktan yaratılmıştır. Aslında kadının topraktan 

yaratılması, toprak ile ilintili lan Ana tanrıça açısından anlamlıdır. 

Zaten Mezopotamya yaradılış mitoslarında, Adem'in topraktan ya

ratılması da aslında Ana Tanrıça'dan varolduğunu göstennektedir. 

Burada varolan tezat, Adem'in adının toprak köküne dayanmasına 

rağmen, Lilith'in adının riizgar/hava'dan gelmektedir. Aslında bu

rada Lilith'in iddia ettiği, 'aktif prensip' olmak ve havanın toprağın 

üzerinde olmasıdır. Bu prensibi reddeden Adem, üstte olmak is

temektedir ve Tanrı da onun tarafını tutmaktadır. 

Aslında balkırsa bu efsane, anaerkil dönem ile ataerkil dönem 

arasındaki geçişi bir bakıma ortaya koymaktadır. Genel görüş, ka

dının toplumdaki etkisini kaybettikçe ve kötülendikçe, daha alt bir 

varlık olarak görülmesi -ki bu da efsaneye Havva'nın Adem'in ka

lmrgasından yaratılması olarak geçecektir- ve bu tartışmanın ef')a

ııcye yansımasıdır. Bu görüşe katılmakla beraber, ezoterik bir 

açıdan bakarsak, 'aktif prensibi n', dişiden erkeğe geçişini de görü

rüz. Bu doğum olayındaki aktif prensipten, toplumsal ro ll ere kadar 

:ıçı klanabilir. 

Psikilojik açıdan baktığımızda ise, kadının tarihsel süreçte, aktif 

prensibi erkeğe kaptırdığını ve rollerin değiştiğini görürüz. Bu ta-
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rihscl süreç içinde, artık kadının bu aktif prensibi eline alması, artık 

"crkeklqmesi" ve "lilithleşmesi" ve yaşamı üretecek yerde onu 

köstekleyici bir yere gelmesi olarak da yorumlanabilir. Lilith mo

tifınin diğer açılımları ileriki sayfalarda da incelenecektir. 
Öte yandan Lilith'in yaşamı üretmesi yerine yok etmeye çalış

ması, özelliklerinin Mezopotamya kökenli Lamashtu ile birleşti

rilmesi ile de ortaya konmuştur. 

Lilith'in bir önemli özelliği de Tanrı'nın o kutsal ismini bilmc

sidir. Bu da bize İsis'i amınsatmaktadır ki bu da tanrıça özelliği ile 

alakalıdır. Ve bir dikkat edilmesi gereken husus da Musevi misti

sizminde ilk göğe yükselmenin Lilith'e ait olduğudur. 

Lilith, Adem'i terk ettikten sonra Deniz'in olduğu yere gitmi� 

-ki burada Tiamat ile de karşılaştırabiliriz- ve orada üç melek ta

rafından bulunmu�tur. 

Burada başka bir inanç da cfsancyc karışmaktadır. Lilith'i ara

maya giden üç melek, Sııvi, Snsvi, ve Smngloftur ve bu melekler 

aslında tıp ile ilgili varlıklardır. Burada, Lilith, Lamashtu ile birleş

tirilip, çocuk ölümlerinden sorumlu tutulmaktadır. Burada daha 

farklı bir inanç görmekteyiz. 

Daha çönce de belirttiğimiz gibi, ritücl ya da büyüsel eylemler, 

Eliade'in deyimiyle, in illa tempore, tanrılar ya da mitolojik varlıklar 

tarafından yapılan bir eylemin tekrarıdır. Burada da Lilith efsane

sinde, ilk meleklerle karşılaşmanın ve ilk çocukları korumanın sem

boli olarak çocukların üzerinde bu meleklerin adı taşınmaktadır. 

(Camea). Aslında tıp ile ilgili meleklerle, koruyucu tanrıça motif

lerinin farklı bir versiyonu olan bu adet, bu şekilde açıklanmaktadır. 

Yahudi mistisizmi ilc devam edersek, Talmud'da da Lilith adı 

geçmektedir. Hatta Lilith burada "baştan çıkarıcı" özelliğini de kı

zanmıştır. Hatta gece yalnız yatan erkekleri baştan çıkarttığı da söy

lenir. Geceleri boşalma da Lilith'e bağlanmıştır. Zohar'da cb 
Lilith'in baştan çıkarıcılığını vurgulanmıştır. 

Zohar'da ise Lilith'in yanında bir de erkek prensip olarak S:ı
mael vardır ( Zingsem, 2006): 

"Erkek olanın adı Samael'dir, eşi Lilith ise hep onun içinde/)// 

yerlerdedir. Kutsal olanın tarafında nasıl ise öbür (kötü) tarafta dı 
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erkek ve dişi içiçedir. Sarnacl'in karısının adı Yılan'dır, Fahişc'dir, 

Etin Sonu'dur, günlerin Bitişi'dir." 

Lilith'in psikolojik açıdan yorumları, en çokJung'un izleyicileri 

tarafından yapılmıştır. Gerçekten de Lilith, arketipik olarak dişinin 

ykıcı yönüne karşılık gelmektedir. Lilith kuvvetli cinsel enerjisini, 

yaratmak ve yaşamı üretmek yerine tam tersi için kullanmaktadır. 

Bu bağlamda karanlık bir dişi olarak görülmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus "erkek merkezci" bir 

bakış açısıyla bakmamak gerektiğidir. Dişinin "karanlık" yönü de 

erkeğin bakış açısına göredir. Sonuçta bu dişi ilc de birlikteliği ya

kalayabilmek erkeğin elindedir. Zingscm (2006) de Hurwitz'den 

alıntı yaparak, bunu şöyle ifade eder: 

"Bir erkek Lilith 'e benzeyen bir kadınla karşılaşırsa er ya da geç 

haştan çıkarıcı yöniiyle ya da bundan daha tehlikeli olan onun güç 

diirtülcriyle karşı karşıya kalmak zorunda olacaktır. Bu ikilemde 

ya başarısız olacak ya da büyüyecektir. Bu da tamamıyla onun 

hoyun eğmesi veya kendini ispatlayarak erkekliğini geliştirip geliş

tirmeme kararıyla alakalıdır. Buradan çıkartabileceğiıniz sonuç, ana 

cliişüncenin erkeğin kendi güç dürtiileriyle karşı karşıya gelmemesi 

olduğu ve bu dürtiileri tüm hayatı boyunca kaygısızca kadınların 

ii zerine yıkabileceğidir." 

Zingsem (2006) daha ileride de şöyle der: 

"Bir erkek Lilith 'le ancak onu -kendi değil- boyun eğmeye ikna 

c·derse baş edebilir, böylece de kendi sözde erkekliğini geliştirir." 

Aslında burada anlaşılması gereken, erkeğin Lilith'i nasıl gör

diiğüdür. Lilith'in eşitlik söylemini kendi üstünlük söylemine kar

�ıt gören Adem'in çaresizliğine karşın, gerçek bir erkeğin, 

karşısındaki cinsel enerjiyi "karanlık" görmemesi ve bununla bir

likteliği eşit şartlarda yakalayabilmesi gerekmektedir. Ancak günü

ıııiiz erkeklerinin bu enerji karşısında çocuktaşması ya da "Adem'in 

kaburga kemiğinden çıkan" "daha aşağı" bir dişiyi kabul etmesi ol

ııı;ımış bir erkekliğin de sonucudur. 
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Öte yandan Lilith'i, 'yok eden anne' ilc de kıyaslamamak gere

kir. Çocukların öldürülmesi bir yana, Lilith yüksek cinsel enerjisi 

ile bu imgeden farklıdır. 

Lilith ile kar§ılaştırabileceğirniz bir ba§ka mitolojik fıgür ise 

Hint Tanrıçası Kali'dir. 

Lilith'i daha iyi anlayabilmek, aslında Kutsal olanla cinselliği bir 

arada barındırabilen "Kutsal Fahi§e'yi" anlamakla olanaklı olabilir. 

KUTSAL FAHİŞE OLARAK ANA TANRlÇA 

Erkek inisiyasyonunun tarih içinde kaybolması ile birlikte Kut

sal Fahi§clik de kaybolmu§, anlam deği§tirmi§tir. 

Kutsal Fahi§elik kavramı bugün yeniden anla§ılması gereken en 

önemli kavramlardan biridir. 

Kutsal fahi§e kavramına ilk olarak S ümer Medeniyeti'nde rast

lamaktayız. Sümer Ana Tanrıça'sı İnanna'nın sıf..1tlarından biri de 

Kutsal Fahişe' dir. 

Muazzez İlıniye Çığ (2002) S ümer'de Tapınak fahi§eliğine dc

ğinir ve bunun kadının görevlerinden biri olduğunu ve tapınak

larda seksin kutsal sayıldığını söyler. 

Herodotos da benzer şekilde anlatmaktadır ancak onun anlattığı 

artık daha dejenere olm u§ bir durumdur: 

"Babil'lilerin en yiiz kızartıcı adetleri şudur. fler kadın öm

riinde bir kez, Aphrodite tapınağında oturmalı ve kendini yabancı 

birisine vermelidir. Parasına güvenen ve kalabalığa karışmak iste

ıııeyen kadınlar, tapınağın yanına araba ile giderler ve peşlerindc 

bir sürü hizmetçi olduğu halde beklcrler. Ama çoğunluk için şöyle 

olur; Aphrodite duvarları içerisinde, başları kurdelc ile çatılmış bir

çok kadın oturur; kimleri gider, yenileri gelir; yerler gerili ipler ilc 

böliinmiiştiir; yabancılar önlerinde dolaşır istediklerini seçerlcr. 

Bu duvarlar içerisine girip oturan kadın, bir yabancı gelip de, tapı

nağın dışında onunla çiftleşrnek için bir para atmadıkça evine dö

nemez; parayı atarken aynen şunları söylemek zorındadır: 'Seniıı 

şahsında Tanrıça Mylitta'yı çağırıyorum.' Mylitta, Aphrodite'nin 
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Asurcasıdır. Kaç para v'erdiği önemli değildir; kadının kabul etme

mesi korkusu yoktur; çünkü bu para kutsal olur. Kadın, kendisine 

ilk para atanın peşinden gider ve kim olursa olsun geri çevirınez. 

Birleşmeden sonra, kadın, Tanrıça'nın gönlünü yapmış olarak 

evine döner ve bundan sonra ona ne verseniz, artık bir daha baştan 

çıkartamazsınız. Yaradılışın güzel bir yüz ve güzel bir endaın ver

miş olduğu kızlar çabuk döner evlerine; ama öyle olmayanlar, ya

sanın gereğini yerine getiremedikleri için tapınakta uzun süre 

beklerler, üç dört yıl bekleyenleri olur. Kıbrıs adasının kimi yerle

rinde de buna benzer bir adet vardır." ( I, 199) 

Eski kültürlerde, erkek inisiyasyonunun ayrılmaz bir parçası da 

Kutsal fahişe ilc yaşanan deneyimdir. Bu şekilde erkckliğc adımını 

atan genç, hem cinsel deneyimi yaşamakta, hem de kadını mutlu 

edecek şekilde sevişmeyi öğrenmekteydi. 

Gılgamış efsanesinde, Enkidu'nun fahişe ile beraber olduktan 

sonra uygariaşması da bir inisiyasyona işaret etmekte ve Kutsal Fa

hişe'nin inisiyatör rolünü göstermektedir. 

Eski çağlarda bu kadar önen1li olan Kutsal Fahişe, günümüzde 

anlamsız bir imge olarak kalmıştır. Qualls-Corbett (2001) bunu 

şöyle özetlemektedir: 

"Aslma bakılırsa, ' kutsal fahişe' terimi ınantıklı zihinlerimiz açı

sından bir çelişkiyi temsil ediyor; çünkü daha önce işaret ettiğiıniz 

gibi, cinsel olanı tannlara adanmış olanla bütünleştirmeye eğilimli 

değiliz. Dolayısıyla, bu tapınak rabibelerinin anlamını yaklayarnı

yar ve dişiliğin hayat dolu, doygun doğasını temsil eden bir imge

den uzak kalıyorzız. Bu iınge olınaksızın, çağdaş kadın ve erkekler, 

çağdaş persona rolleriınizi yaşamaya devam edecek, kutsal fahişe 

imgesini kuşatan duygu tonuna yerleşmiş yaşam bütünlüğünü ve 

duygu derinliğini hiçbir zaınan tam olarak kavrayamayacağız. 

[ ... ] 
Gene de, kutsal fahişe bir gizem olarak kalıyor, biiyük ölçüde 

bizim çağdaş tutumııınıızun onun imgesinde çelişki olarak gördü

ğümüz şeyi anlaınamızı güçleştirmesi yüzünden: Onun dinsel do

ğası, ruhsal doğasının bütiinleyici bir yönüdür. Birçoğııınıız için, 
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bıı kcsişıne bir çelişkidir. Gelgelelim, antik çağlarda, bu bir bütün

liik idi." 

Qualls-Corbett'in burada vurguladığı en önemli nokta, ruhsal 

olan ile cinsel olanın birlqmesidir. Gündelik yaşamımızda bu iki 

önemli kavramı birlqtirememek, gerek kadın gerekse erkek açı

sından cinsel sorunlara yol açmaktadır. 

Eski çağlarda, cinsel eylem de bir kutsallık taşımaktaydı. Do

ğa'nın yqermesi, ürün vermesi aslında Tanrı ve Tanrıça'nın yaptığı 

Kutsal Birlqmc (Hieros Gamos) eyleminin bir sonucu idi ve her 

birlqmc aslında bu kutsal eyleıni tekrarlamaktaydı. Bu birlqmc

den alınacak zevkin coşkusu da bu kutsallığı taşımaktaydı. Bu bağ

lamda, tapınakta yapılan bu cinsel birleşme eylemi bu kutsallıktan 

bağımsız değildi. Bu Kutsal birleşme ile, hem bolluk ve berekete 

ait bu eylem tekrarlanıyar hem de inisiyasyon tamamlanıyor, ini

siyc ilc sembolize edilen Tanrı, cinsel eylem ile Tanrıça ile birle

şiyor ve bütünlqiyordu. Bu eylemin kutsallığı da, Tanrı rolüne 

giren insiyenin yaşamı boyunca devam ediyordu. 

Günümüzde bu tür uygulamaların artık olmaması bir yana, cin

selliğin "ayıp" ya da "günah" sayılması ve fahişeliğin dejenere ol

ması -ki bu ilk çağlardan beri böyledir- günümüzdeki cinsel 

sorunların başında gelmektedir. Cinsel sorunların kişiyi bir birey 

yapamaması ile beslenen küresel kapitalizm ise, gerek ahlak kural

ları gerekse de dinler vasıtası ile bu bozukluğun yayılmasını ve sap

maların daha açık olmasını hatta normallqmesini sağlamakta. 

böylece her türlü bozukluk aslında gündelik yaşamın bir parçası 

olmakta ve bunun sonucu olarak da bireylqememiş kişiler düzenin 

sürmesine "biyolojik" katkıda bulunmaktadırlar. 

Qualls-Corbett (2001) şöyle demektedir: 

"Yüzlerce yıl boyunca kutsal fahişenin temsil ettiği şeyi bastır

mak, düş kırıklığına, tatminsizliğe ve nevroza yol açar. Bu kadınlar 

için olduğu kadar erkekler açısından da bir sorundur, çünkü erke

ğin dişiye yönelik bilinçli ya da bilinçdışı tutumu, üstünlük ya d:ı 
küçümserne olursa, o zaman, dış dünyadaki gerçek kadınlarla ol

duğu kadar kendi animası, kendi iç doğası ile ilişkisi de ciddi bir 
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biçimde tehlikeye girer. " 

Bu ifade kısmen doğru olmakla birlikte, kutsal fahi§e imgesinin 

bastırılmasının nevroza neden alnıası görÜ§Ü, fazla Freud etkisinde 

olup bugün çok kabul görınemektedir. Bunu daha çok Kutsal Fahi§e 

arketipi ile ili§kinin kesilmesi ve günümüzde de bu arketipin, küre

sel kapitalizmin sembolleri ilc farklı yönlere çekilip özünün kaybol

duğudur. İ§te sorunlara yol açan da bu mekanizmadır. Bunu daha 

da açarsak, örneğin, Kutsal Fahi1e arketipinin en önemli özelliği kut

sal olan ile cinsel olanm birarada olması iken, kutsal olan, günümüz 

küresel kapitalizmi ilc , cinselliğin bastırılmasından değil, tam tersi 

daha da açık ve görünürlqmesindeıı, hattı sapkınlıkların normal

lqmcsinden dolayı ortadan kaybolıım1 ve ortaya doğasından uzak 

bir cinsellik çıkmı§tır. Hieros Gamos , yerini swinger'lara bırakırken, 

cinselliğe bağlı bozukluklar da düzeni besler duruma gelrni§tir . 

Oysa kadının Tanrıça ile birlqmesi ve içindeki kutsalı tanıması 

-aynı §ekilde erkek için deAnima açısından geçerlidir bu- Kutsal 

Fahi§e arketipinin yeniden canlanmasına neden olacaktır. 

Yine Qualls-Corbett (2001) bu konuya §öyle değinmektedir: 

"Tanrıça 'yı tanıyan kadının, Benliğinin bir parçası, bütünlük 

arketipi ve kişiliğinin düzenleyici merkezi olan kendi dişi] doğası

nın ilahi yönüne ilişkin kavrayışı yükselir. Yaşamına hiikmettirmek 

yerine, egosu benliği ile birlikte çalışır. Sanki en derin ihtiyaçları, 

içten gelen ideal ve tutumlar yol gösterir ona. Dış koşullar tarafın

dan kirlctilmez ya da eleştiriden aşırı biçimde ctkilenmcz. Sözge

limi bedenini güzel bulur ve onun kısmen Benlik'in bir tezahiirü 

olduğunun bilinçli bir şekilde farkındadır. [. .. ] Tanrıça 'ya vakıf 

olan kadın, doğru beslenip egzersiz yaparak bedenine özen göster

menin, yıkanma törenlerinin, güzellik ürünlerinin ve giyinip ku

şanmanın zevkini çıkartır. Bu yalnızca, egonun yüceltilmesiyle 

bağlantılı olan kişisel çekicilik gibi yüzeysel bir amaçla değil, dişinin 

doğasına saygıdan dolayı yapılır. Güzelliği, Benliği ilc canlı bir bağ

lantıdan kaynaklanır. Böyle bir kadın bakiredir. Bu fiziksel bir 

durum değil, içsel bir tutumdur. Böyle bir kadm kendi varoluşunu 

taniinlamak için başkalarının tepkilerine bağımlı değildir. Bakirc 
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kadın, ister baba, ister aşık, isterse koca olsun, ergilin yalnızca kar

şıtı değildir. Kendi başına eşit olarak oradadır." 

ANNE VE OGUL-AŞIK İKİLEMİ 
AÇlSINDAN TANRlÇA 

Anne ve oğul-a§ık konusu, Ana Tanrıça incelen1elerinin en zor 

bölümüdür. Çünkü, çağda§ psikolojinin erkek çocuğun anneden 

ayrılması ve etkisinde kalmaması konusunda yaptığı bütün uyarılar 

aslına "Kadim" inisyatİk sistemlerde de vardır ve aınaç aslında ço

cuğun anneden ayrılması ve toplum içinde bir birey olmasıdır. 

En eski erginlenme törenleri -ki buna rites de passage10 da di

yebiliriz- aslında erkeğin birçocuk olarak ölmesi ve yeni, yeti§kin 

bir birey olarak dağınasını amaçlıyordu. (Bu konuyu ayrıntıları ile 

incelediğimiz için burada tekrar yer vermiyoruz.) 

Daha sonra da göreceğimiz gibi, bu tema birçok efsancde yer 

almaktadır. "Dul kadın" motifinden, Perceval'in annesinin ölü

müne, hatta Alcaddin'in Sihirli Lambası'na kadar bu birçok yerde 

kar§ımıza çıkn1aktadır. Hatta daha sonra da göreceğimiz gibi Tarot 

destesinde i§ıklar kartı direk bu konuyu i§aret eder. 

Bu efsaneleri ayrıca incelcyeceğimiz için, biz burada bu konuya 

sadece Ana Tanrıça bağlamında değineceğiz. 

Ana Tanrıça ile oğul-a§ık teması birçok cfsanede tekrarlanmak

tadır. 

Qualls-Corbett (2001) bu konuda §öyle der: 

"Tünı Aşk tanrıçası ınitlcrinin dokusunda kullanılmış bir başka 

yaygın ilmek de[. . . ] oğul-aşık tenıasıdır. Tanrıça'nın kendisi ebe

didir, ne var ki, oğul-aşığı yeniden dirilınck için kurban edilir. İnan

na 'nın genç aşı ğı, çoban Dumuzi idi; o da tıpkı İş tar'ın oğııl-aşığı 

Tammuz gibi, her yıl altı aylığına Ölüler Diyarı'na kurban edilirdi. 

Mısır'da İ sis ve Osiris vardı' 1; Lidya 'da Ki bel c ve Attis. Delikanlıal-

ı o Geçİ§ ri tl eri. 

ı ı İs is ve Os iris kardqtirler. Aslında bu bağlamda incelenmesi gereken İsis

Horus'tur. (E.A) 
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rın her biri, zamansız, zalimce bir ölüme uğrayıp sonunda bir daha 

yaşarrıa döndiirüldükçe, bu tema yinclenir; herkesin daha çok aş ina 

olduğu Yunan mitolojisi çağiarına kadar sürüp gider.[. .. ] Bu Tan

rıça nıitlcrinin hepsi, oğlu-aşığın ölümü yüzünden Tanrıçaların 

duyduğu derin acı, keder ve clerni vurgular. {. .. ] Aşk sürecinde 

doğan duygular, Tanrıça'nın varoluşunun ayrılmaz bir parçasıdır." 

Klasik mitolojik ekallerde bu tür efsaneler mevsimsel döngü

lerk açıklanır Gerçekten de Ana tanrıça ile birleşen Tanrı bolluk 

ve bereketin gelmesini sağlar ve ilkbahar'da ekinler yeşerir. Yaz so

nuna doğru ise ekinierin sararması artık Tanrı'nın döllememesi ve 

ölınesi demektir. Böylece Tanrı bir sonraki İlkbahar'a kadar ölüler 

diyarına gider. Bu birçok nıitolojide varolan bir seınbolizındir. 

Ancak bir başka açıdan bakarsak, bunun Tanrı olması yerine 

Oğul-tanrı olması farklı bir anlam taşımaktadır. En eski efsaneler

den beri gelen bu durum -ki Meryem/İsa efsanelerinde de bir 

bölüm tekrarlanmıştır-aslında Doğa olayları dışında psikolojik bir 

gereçeği de ifade etrnektedir. Bazı yorumcuların, Ana Tanrıça'yı 

merkeze koyup, Tanrı'nın da ondan çıkmasını zorunlu gösterme

leri bu bağlamda doğru olmayıp, eski Tanrı/Tanrıça efsanesine 

Oğul-tanrı motifinin sokulduğunu ve bunun da farklı bir anlan1ı 

olduğunu düşünebiliriz. Bu bağlamda, bolluk, bereket ritüellerini 

yanı sıra, bu ritüellerle birlikte, inisiyatik çalışmaların da yapıldığını 

düşünebiliriz. 

"Oğul-aşık görüngiisüne çeşitli yollarla bakılabilir. Dışsal ger

çeklikle, bütün yaşarnını oğluna adamış bir anne her zaman görii

liir. Oğlunıın başarıları onun başarı/andır; kendi amaçları ve 

özlenıleri, dünyada kendisi için bir yer kurmak değil, oğlunun 

bunu kendisi için yapmasıdır. Anne ve oğu/dur/ar, sonra çaresiz 

bir ortakyaşarlıkla birbirlerine bağlanırlar; bu ikisinin de bireysel 

olarak gclişerneyecekleri bir durumdur. Bir kadın (biyolojik oğul

ları olmayabilir), kendi güvensizliği ni bir erkekle girdiği her ilişkiye 

de taşıdığında da benzer bir durııın baş gösterir; annecil tutumu 

ilc 'oğul edinir'. Erkeğin gitgide kendine bağımlı hale gelmesini 

sağlamanın bir yolunu bulur." 
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Bu bağlamda oğul-a§ığın kurban edilmesi zorunludur. Qualls

Corbett (2001) §öyle yazar: 

"İçsel tanrıçasma sadık olan bir kadm, oğulun kurban edilmesi 

ihtiyacını içgüdüsel olarak bilir. {. .. ] 

Tanrıça'nın kendi oğul-a§ığının kurban edili§ini kendisinin ba§

latnusına kar§ın gene de yas tutması, sanki ikircikli fikirleri varını§ 

gibi çeli§kili görünmektedir. Buna kar§ın bu süreç, psikolojik ola

rak anlamlı ve mantıklıdır. Yas, ko§ulların deği§mi§ olduğu gerçe

ğini bilinçli olarak kabul etmenin bir yoludur, artık, hiçbir §ey 

eskiden olduğu gibi sürdürülemeyecektir. Bir ritüel olarak yas 

tutma, ya§am boyunca geli§me için gerekli deği§imlere yardım 

eder. Eğer ki§i, sözgelimi, çocukluğunun ideallqtirmesini kurban 

etmezse ve onun kaybını kabul etmek için bir yas döneminden geç

mezse, sürekli koruma ve güvenlik arayan, dı§sal dünyanın risk ve 

tehlikesine hazır olmayan biri olarak kalacaktır. Bir ili§kinin kopa

rılması söz konusu olduğunda kİ§i, derin yas acılarının yerine, part

nerin geri dönü§ünc dair fantezilerini koymaya giri§irse, o zaman 

ya§am bir duraklamaya uğrar. Sürüp giden bir ili§ki içinde bile, 

eğer her bir birey psikolojik olarak geli§ecekse, eski beklentilerin 

kurban edilmesi gerekir. Bu, büyük ho§nutsuzluk, huzursuzluk ve 

hüzün, yani bir yas dönemiyle sonuçlanabilir. Ölü ın ve yas tutma

nın hiç değilse bir amacı vardır: ili§kide yeniden doğu§a izin ver

mek. Her ne kadar acı verici olursa olsun, eski varsayımlada 

yüzlqmesüreci olmaksızın, ili§ki nasıl olsa ölü kalacaktır. 

Tanrıça 'nın gücü, büyüme ve yeniden doğmayı sağlaınak için 

en değerli olandan vazgeçme kapasitesinde yatar; dönüşüm, eski 

tutum ve değerlerin yerlerini yenilerine bıraktığı zaman gerçekleşir 

ancak. Onun gücü soğuk, hesaplı, biitün duyguları yadsıyan bir 

güç değildir; tam tersine Tanrıça, en derin duyguları hisseder ve 

yasını kısıtlamaz." 

Burada Tanrıça'nın yasının da ilginç bir açıklamasını görmek

teyiz. Bu yas, kabullenme ve ycniliği kabul etme anlamındadır. 

Sembolik olarak bu yas ritücllere de yansımı§tır. Aslında ritüellerdc 
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tutulan yasın bu anlamı oldukça önemlidir. Bu yas aslında geçmiş 

yaşarnlara ölüp yeniden doğmak karşısında geçmişin yasını tutup, 

artık geçmiş enliğin ölmesini kabul etmenin de bir göstergesidir. 

KARA MADONNA 

Kara Madonna, Kara Meryem ya da Kara Bakire diye de adlan

dıracağıınız Kara Madonna fıgürü, Batı kültüründe önemli bir yer 

tutmaktadıı-ve sıklıkla kaqımıza çıkar. 

Kara Madonna, çqitli nedenlerle, zaman içinde, mum isi vsile 

kararmışa da özellikle öyle kara yapılmış Meryem heykellerine ve

rilen isimdir. Ancak arkasındaki sembolizm çok daha geniştir. 

Meryem'in "gölgesi" olarak görebileceğimiz bu figürleri, bazı 

araştırmacılar kadının Lilith yönüne yorsa da, aslında geçmişten 

gelen Ana Tanrıça kültünün bir devamıdır. Sadece Fransa'da 300 

civarında olan bu Kara Madonna'lara Polanya' da ve İspanya' da da 

rastlanır. 
Özellikle Batı' da, Kara Madonna'nın görüldüğü yerler eski bol

luk ve bereket külderinin olduğu, Ana Tanrıça tapımının olduğu 

ycrlerdir. Bu yerlerin Kutsal Kasc efsaneleri ile olan bağlantısı da 

dikkat çekicidir. 

Bu yerlerin geçmişine dönersek, buralarda daha önce, yine Kara 

Tanrıça'lar diye adlandırılan Doğu kökenli Tanrıça tapımlarının 

da olduğunu görürüz. Çoğu Kara Madonna tasvirinin mağara, ağaç 

kovuğu, su kaynakları gibi yerlerde bulunması, pagan geçmişini 

teyit etmektedir. 

Kara Madonna, aynı zamanda, Gökler ve Yeryüzü arasında bir 

bağlantı olarak Sophia'yı da temsil etmektedir. (Eason, 2001) 
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• 

PAGANIZMDE TANRI 





YHnrıça ba§lığından sonra T�ı �rı
_
ba§lığı �lın gelmesi ve kap

sanllarının farklı olması, bırının ötekıne olan üstünlüğü 

ya da öncelliği anlamına gelmemektedir. Ancak tarihsel 

süreç içinde anaerkil toplumların daha önce olması, Ana Tanrıça 

tapımının öncelliğini dü§ündürtse de, Tanrı tapımı bunun yanında 

varolmu§tur. Daha sonra bilindiği gibi ataerkil toplumlarla birlikte 

önce "Dölleyen Tanrı" sonra da "Egemen Tanrı" olarak yerini al

mı§tır. 

Burada Tanrıça bölümümüzde olduğu gibi uzun bir tarihsel 

kronoji verrnek yerine kısa bilgilerle yetirıip, Tanrıları sonraki cilt

lerimizde çqitli ülkelerin paganizmini incelerken göreceğimizi be

lirtelim. 

Tanrı figürleri birçok kültürlerde varolmalarına rağmen Neo

litik dönemin sonlarına kadar Tanrıça figürleri kadar yaygın olına

ını§tır. Ancak özellikle Anadolu'da bu dönemde İkiz figürler ve 

Tanrı-Tanrıça figürleri çoğalmı§tır. 

Mezopotamya ve Anadolu mitlerinde ortaya çıkan ve Ana Tan

rıça'ya qlik eden, Dumuzi, Tamınuz, Attis, Adonis gibi isimler 

alan Tanrı figürü, bunun geli§mi§ haline en iyi örnektir. 

Maden çağlarında, özellikle ataerkil halkların egemenliği ele ge

çirınesi ile öne geçmeye ba§layan Tanrı figürleri sonrasındaki mi

tol<�jilerde de panteanun ba§ında yer almı§lardır. 

Mczopotamya, Mısır ve Anadolu'dan ba§lamak üzere hakim 

olan tanrı külderi daha sonra kral gibi, §ehre egemen tannlara da 
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dönii�lllÜ§tür. Bu bağlamda tanrıça külderi devam ederken, bazı 

tanrıçalar da Tanrı'nın qi olarak küldere katılmı§tır. 

Panteonlarda yer alan her Tanrı'nın farklı özellikleri olurken, 

bizim coğrafyamızda daha çok gök Tanrı figürü rol oynamı§tır. 

Siyasal geli§mclcr ve buna bağlı olarak farklı tanrı ve tanrıça 

külderinin bile§imi sonuçta karma§ık panteanların da dağınasına 

neden olmu§tılr. 

Avrupa'ya bakarsak dikkat çekici olarak, Boynuzlu Tanrı kül

tünü görürüz. 

Boynuzlu Tanrı tapımı Avrupa ve Asya'da en eski zamanlardan 

beri varolmuştur. 

Güneybatı Fransa'da Trois Freres Mağarası'nda varolan boy

nuzlu figürün 10.000 yıldan fazla geçmi§i olduğu düşünülmektedir. 

Prehistorik çağlardan beri Asya, Hindistan, Anadolu ve özellikle 

de Avrupa'da tapınılan bu Tanrı, tarih boyunca farklı şekillerde 

karşımız çıkmıştır. Bunlardan en tanınmışı, ileride Kelt Paganizmi 

bölümünde de göreceğimiz gibi, Galya tanrısı Cernunnos'tur. 

Reims steli ya da mqhur Gunderstrup Kazanı, Boynuzlu Tan

rı'nın en güzel formlarını taşımaktadır. 

Boynuzlu Tanrı ile ilgili olarak, ortaçağ boyunca farklı şekil

lerde farklı inançlar türemiştir. 

Tanrı külderi daha sonra ataerkil egemenliğin iyice başat olması 

ile Egcrnen Tanrı külderine ve tektanncı diniere dönüşmüşlerdir. 

Ancak bu yeni tanrı kavramı paganizm içindeki Tanrı kültündcıı 

farklıdır. 

Bu gelişim bizim konumuz olmamakla birlikte ilerleyen cilt
lerde farklı kültürlerin mitolojilerinde ayrı ayrı incelenecektir. 

Bu bölümde genel olarak Tanrı düşüncesinin yanında, bilin<.;

dışında tanrı figürünü yaşayan ve pagan Tanrı'sını anlamak için gl'
rekli olan sen1bolizme yer verilecektir. 
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FALLUS TAPIMI 

Erkeklik sembolü olarak fallus ya da penis, pagan kültürlerinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Eril gücün sembolik ifadesi olan fallus, 

eski kültürlerde de bu amaçla kullanılmıştır. 

Klasik arkeolojinin ifade ettiği fallus tapımı bilindik bir pagan 

uygulaması olmayıp, sembolik anlamı zamanla unutulup, dejene

rasyon sonucu bazı yerlerde ortaya çıkan bir uygulamadır. Yoksa 

on dokuzuncu yüzyıl ağzı ilc if:ıdc edilen bir fallusa tapınma söz 

konusu değildir ancak bizim fallus tapımından - ya da penis kül

tünden- anladığımız eril gücün f:ıllus fıgürii ilc sembolize edilme

sidir. Öte yandan cinsel tatmin amaçlı kullanılan fallus figürlerinin 

ve buna bağlı araçların bir fallus scmbolizmi ilc alc1kalı olduğunu 

da söylemek zordur. 

Azar (2006), kaynak göstermeden, bu kültün ne kadar önemli 

olduğunu belirtmektedir: 

"Penis öyle öncmsenen bir organ dı ki, eskilerde ilke ller, öldiir

diikleri diişmanlarının cinsel organın kesip kabilelerine götiiriirler; 

İÖ 10. Yiizyıl Avrupa'sında, avcılıkla geçinen topluluklarda, avcılar 

sadece avın penisini kcsmcz, kestikten sonra da mumyalayıp sak

lardı." 

Fallus kendi başına bir sembol olduğu gibi, Priapos örneğinde 

büyük falluslu Tanrı ya da Lingam örneğinde Tanrı'nın (Şiva) fal

lusu olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Fallus tapımının aslında bolluk ve bereket ritüelleriyle de ala

kasız olması olanaksızdır. Azar'ın (2006) sık sık vurguladığı gibi, 

Ana Tanrıça'nın eşi Erkek Tanrı (örneğin Adonis) kültü ile ilgili 

"seks tapımları" da aslında bolluk bereket külderi ile ilgilidir. 
Öte yandan Marcireau (1979), eski Yunan'da varolan insanların 

etrafında bayram kutladığı taş kültü olan Xoanon ritüelini de fallus 

tapımı ile ilişkilendirmektedir. 

Azar (2006) da, fallus fıgürünün koruyucu gücünden sözet

mektedir: 

"İnsanlar, koruyucııluğu bu denli giiçlii olan bir Tanrı'nın sem-
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bolünü -Eıllusu- doğal olarak üzerinde taşıdılar. [. .. )Roma'da da 

pcnis kötü gözden korumak için çocukların boynuna takılan en 

olağan kolyeydi ve 'fascinum' denirdi. [. . . )Onun gözetici gücün

den yararlannıak için sadece penis muskalar boyunlara asılmazdı; 

tahtadan yontulmuş ve kırınızıya boyanrrıış kocaman Eıllııslu Pria

pus heykelciklerinin, ikonalann, hatta sadece tahtadan yontıılmuş 

ve kırmızıya boyanmış kaba saba yontulann, bahçelere, bağlara, 

şarap ınahzenlerine yerleştirilrrıesi son derece olağandı." 

Azar (2006) fallus kültü ile ilgili olarak ilginç bir saptamada da 

bulunmaktadır: 

"İlkel olarak nitelendirilen o dönemlerde penis öylesine saygın 

ve dokunulmaz bir koıwmdaydı ki, ona karşı kimse olumsuz bir 

eylenıdc bıılıınanıazdı. 811 nedenle, taştan (bazen de tahtadan) ya

pılan penis sembol/eri, kabilc liderleri tarafindan, halklarını ve top

raklarını saldırganlara karşı korumak için kullanılırdı. Zamanla 

taş-penislcrin koruyuculuğunıın farklı bir alana kaydığını görüyo

ruz: bu kez taş ve tahtadan yapılmış falluslar, çiftçiler tarafindan, 

ürünü hırsızlardan korumak için tarla sınırına ve ve tarlanın tam 

ortasına saplanmaya başlandı. [. . . J Zaman içinde, pe n is öneınini ve 

saygmlığını yitirip yasaklanır. Oldukça sınır belirleme amacıyla 

kullanıldığı ıınııtııldıı ama eylem farklı/aşarak günüınüzc değin 

yansıdı: Korkuluk olarak! Evet; tarla koruyucu penis-taşlann gii

nümüzde tarlalara dikilen korkulukların ilk hali olduğu konusunda 

çoğu araştırmacı hemfikir." 

Burada bir tartı§maya da kısaça değinmek gerekmektedir. Bir

çok yazar megalitlerin 12 birer fallus simgesi olduğunu iddia etınek

tedirler. Öte yandan bunun Ana Tanrıça tezahürü olduğunu hatta 

bolluk bereket külderi ile de alakah olduğunu söyleyenler vardır. 

Marcireau (1979) ise ilginç bir sentez yaparak megalitlerin fallus 

kültünün bolluk bereket ritüellcri ilc de alakah olduğunu söyler. 

Biize göre fallus kültü yine Ana Tanrıça kültü ile alakalıdır. An�ı 
Tanrıça toprağı ve bolluğu, bereketi simgelerken onun dölleyici 

12 Dikili büyük ta§lar. 
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Tanrı tarafından Hieros Gamos (Kutsal Birleşıne) ile döllenmesi 

ancak ekinierin varolmasını sağlamaktadır. 

Aslında, sürekli belirttiğimiz gibi, her tarım sezonu bu Kutsal 

Birlqme'nin bir tekrarıdır. Bu nedenle toprağa dikilen fallus sim

geleri aslında eril simgeleye tapmaktan öte bu Kutsal Birlqme'nin 

bir sembolüdür ve bu bağlamda ''Yaratılış" eylemi sürmektedir. 

ERKEGİN GELİŞİMİNDE ANNE VE BUNA 
BAGLI MİTOLOJİK MOTiFLER 

Daha önce Ana Tanrıça konusunda, Oğul-aşık bölümünde gör

düğünıüz gibi, Oğul-aşık sonunda kurban edilmelidir. Bu konuya 

Tanrı ya da erkek açısından bakarsak, daha ayrıntılı incclen1ek ola

nağımız da olur. Özellikle de, bu efsanelerin inisiyatik yönünü 

daha iyi açıklamış oluruz. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu tür ınitlere klasik mevsiınsel 

döngüler açıklarnasının biraz daha dışına çıkarak baktığımızda, 

mevsinıscl döngülerk açıklanabilen bu mitlerde aslında farklı sem

bolik açılımlar da olduğunu görürüz. 

Tanrı, kendi gücünü eline almak için önce kendi benliğini ka

zanmak zorundadır. Bu da inisyatİk bir süreçtir. Apolion'un yılanı 

öldürmesi, Zeus'un sava§ları, hatta Herakles'in işleri gibi. Du

muzi'nin ölüler diyarına gitmesi, aynı §ekilde Osiris'in ölüp diril

mesi de bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Tanrı, kendi dönüşümünü kurban edilmi§ olarak da yapar. Bu 

aslında gerçek bir kurban olma değildir. Aslında bu her erkeğin 

ergin olma yolculuğunun bir parçasıdır. Bu, üzerinde önemle dur

duğunıuz "çocuk olarak ölme" ve "bir ergen olarak yeniden doğ

mak"tır. 

Çağda§ psikolojinin de kabul ettiği gibi, her erkek çocuk ken

dini bir birey olarak topluma kazandırmak zorundadır ve bu da 

daha önce de gördüğümüz gibi bu "anne etksini"nin atılması ile 

gerçeklqir. 13 

13 Bunu Freud'un Oidipus Kompleksi ile karı§tırmamak gerekmektedir. 
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Fromm (1982) anneye olan bu bağlılığa hem patolojik hem de 

simgesel yönleriyle dikkat çeker: 

"Ruh hastalıklan biliminde, annenin her şeyi kapsayan yörün
gesinden ayrılmak istememe olgusunu gösteren sayısız kanıt bu
luyoruz. Bunun en aşırı biçimi olarak ana rahmine dönme 
özlemini duyuyoruz. Bu tutkuya kendini bütünüyle kaptıran kişi, 
şizofreni belirtileri gösterebiliyor. Kendisini ana rahmindeki döliit 
gibi hissediyor, öyle davranıyor; küçük birçocuğun en ilkel işlev
lerini bile yüklenmiyor. En aşırı nevraziarda da aynı özlemi, bu 
kez bastırılmış, salt düşlerde ortaya çıkan arzular, belirtiler ve ncv
rozlu davranışlar olarak görüyoruz. Bunlar, ana rahminde kalma 
yolundaki gizli istekle, normal bir yaşam sürmek isteyen yetişkinin 
kişiliği arasındaki çatışmanm sonunda ortaya çıkıyor. Düşlerde bu 
özlem, karanlık bir mağarada, tek kişilik bir denizaltıda bulunma, 
derin sulara daima vb simgeleric kendini belli ediyor. Böyle kişi
lerin davranışlarında, yaşam korkusu ve (ölüm, insanın düş dün
yasında rahme, Toprak Ana 'ya dönüş olduğuna göre) ölüıne kar!) I 

büyük bir hayranlık görüyoruz. Anne saplantısının daha hafif bir 
biçimi, bir bakıına kişinin doğmasına izin verildiği ama doğumdan 
sonraki adımlan atınayı, annenin meınesinden kesilıneyi yadsıdığı 
duruındur. Doğumun bu evresine takılı kalan insanlar, anne yerine 
koydukları birisi tarafından sevilmeye, beslennıeye ve korunmaya 
karşı gizli bir özlem duyarlar; bunlar ömürlerinin sonuna dek hep 
bağımlı kalacak kişilerdir; annenin koruyuculuğundan yoksun kal
dıklarında korku ve güvesizlik duyan, ama gerçekte olsun, diiş 
dünyasında olsun, sevgi dolu bir anne ya da onun yerini tutacak 
birisini bulduklarında iyimser ve etkin olabilen kişilerdir." 

Öte yandan Binkert de (1995) çok önemli bir tespitte bulunur: 

"Büyütmekte olduğu çocuklar, annelerine verdikleri tüm sev
giye rağmen, sonuçta kaygılarını paylaşabileceği yetişkin bir partner 
değil, çocukturlar. Ama erkek, güncel ve gündelik sorunlanımı 
yanı sıra, ailenin dar ve geniş çevresindeki duygusal sorunlan d:ı 
kansının çözeceği beklentisindedir. Çünkü onda gün boyu, gece
leri kendisini korkutan güçlü anneyi arar. Bu nedenle, kendi kadı ı I 
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imgesini eski geleneğe uyarak bölme ( divide et im pera) eğilimin
dedir; evde, gücü arılık ve iyilikle yumuşamış olan, her türlü sı
kıntıyla başa çıkabil en, giiçlü ama sevecen Madonna 'yı bulmak 
ister. Geceleriyse, çakallan ve cadıları, gündelik yaşamın aydınlık 
gün ışığındayken kendini korkutmayacak, ama karanlık bastığında 
vahşi bir iştahla yutacak orospuyu düşler. Düşlediği bu femme Eı
tale bu nedenlerle karısının yüzünü taşımalıdır da. " 

Anne etkisinin atılması mit ve efsanelerde deği§ik §ekillerde kar

§ımıza çıkar. Hatta Perccval yola çıkarken annesinin dü§üp ölmesi 

buna en iyi örnektir. Bu daha ileride ayrıntıları ilc incelenecektir. 

Bu temayı Johnson (1992) Pcrscval ve Kutsal Kasc efsaneleri üze

rinden okumaktadır: 

"Annesini bulmaya giden ParsiEıl, kendisi ayrıldıktan kısa süre 
sonra onun ölmüş olduğunu öğrenir. Kadıncağız, oğlıınıın ayrılı
ğına dayanamaınış ve üzüntü içinde göçüp gitmiştir. [. . .  J Doğal 
olarak, ParsiEıl annesinin ölümünden dolayı kendini suçlar ve piş
manlık duyar. Ama bu suçluluk ve pişmanlık genç adamın erkeksi 
gelişmesinin kaçınılmaz bir bölümüdür. Hiçbir oğul, şu ya da bıı 
biçimde annesine ihanet etmeden erkekliğe ulaşamaz. Eğer onun 
gönlünü hoş tutmak için yanında kalacak olursa, yaşamı boyunca 
anne kompleksinden kurtulamaz. Çoğunlukla anneler, oğullarını 
dizleri di binden ayırmamak için ellerinden geleni yaparlar. Onları, 
kendilerine bağlı kalma yönünde koşullandırmaya çalışırlar. Eğer 
oğul, annesinin bu kurnazlığına kapılırsa, erkeklik yönü tehlikeli 
sarsıtılar geçirir. Annesine karşı ihanet ya da sadakatsizlik sayılsa 
hile oğul, ondan uzaklaşmalıdır. Öte yandan, annenin de oğlundan 
ayrılmanın üzüntüsüne katlanmayı öğrenmesi gerekir. Tam bir ba
�ımsızlık kazandıktan ve sevgisini, kendi yaşında bir başka kadına 
verdikten sonra oğul yine annesine dönebilir ve -eğer sağ bulursa
:wa ile oğul arasında başlangıçtakinden değişik bir düzeyde, yeni 
l>ir bağ kurulabilir. ParsiEıl'in annesi, oğlunun dönmesinden önce 
di müştür. Belki de o, kadın birey olmayı bilmeyen, varlığını ancak 
hir anne olduğu sürece devam ettirebilen ve o rol elinden alınınca 
psikolojik açıdan ölen kadın tiirünün teınsilcisi idi." 
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Tanrı'nın kurban edilmesini de bu bağlamda incelersek, çok 

daha insana ait motiflerle karşılaşırız. 

Qualls-Corbett (2001) bu konuda şöyle der: 

"Erkeğin psikolojik gelişiminde de, oğul-aşığm kurban edilme.•; i 
gerekmektedir. Oğlan çocuğunun ilk ilişkisi, koruyucu, besieyin 
bir anne ile olduğundan, oğlan kendisi ilk başta dişille özdeştirir. 
Bu ilişki rahattır ve taleplcir olmaktan uzaktır; gelgelelim, çocuksıı 
ve bağımlı bir ego yaratır. Kişinin kendisini, ergi] ego bilincinin 
başat olduğu, 'ondan farklı' olarak görmesi durumu, oğulluğıın 
kurban edilmesini gerektirir; burada 'oğul' erkeğin güvenlik, kebııl 
ve büyüme açısından kadınlara bağımlı kalan psikolojik (ya da fi

ziksel) yönüdür. [. . .  ] Erkeğin kendini anneden özgürleştirmesinin 
başka örneklerine {. .. ] mitolojide rastlanır. Kibele ve Attismitinin 
bir versiyorununda, kıskanç, kindar Tanrıça oğul-aşığı, Attis'i dc
lirtir. Attis, çılgına dönmüş bir halde, kendisini iğdiş eder ve kest(i!,ı 
testislerini Ana tanrıça 'nm suratma firlatır. Bu mit, erkeğin yeniden 
doğuşunu mümkün kılmak için oğulun vermesi gereken kurbam n 
son derece çarpıcı bir resmini çizer. Sahiplenici anneden bir kc:; 

kurtulduktan sonradır ki, erkek artık bir kadınla olgun bir ilişkiye 
girebilir. Anneden ayrılmamış bir erkek, bir kadını, istediği and.ı 
derhal kendi cinsel arzularını hoşnut edecek bir nesne olarak göriir. 
Bıı hoşnzıt etme kısa önıürlüdür; çabucak geçer ve dişiye yöne/i� 
böyle bir tzıtumla, cinsel edimin ruhsal boyutu asla yaşannıa:;. 
Yürek etkilenmez; ruh beslenınez. Afrodit yalnızca bir güdüyii 
simgeleırıez, aynı zamanda ruhun arzusunun da bedenlenişidir. 
Olgun bir ilişkide, taraflar ilişkinin hem crotik hem de ruhsal p< >

tansiyelinin farkına varır. " 

Oidipus Kompleksi: 
Oidipus kompleksi ilk olarak Freud tarafindan ortaya atılmıştır. 

İsmini Yunan Mitolojsindeki kahraman Oidipus'tan alan hıı 

durum, aslında erkek çocuğun ilk cinsel obje olarak anneyi giir 

mesini ve anneye duyduğu cinsel çekimi anlatmaktadır. Bu dalı.ı 

sonraki dönemlerde, bir ruhsal bozukluk olarak anneye duyuLııı 

;ışk şeklinde sürmektedir. Bu bozukluğun bir başka sonucu da b:ı 
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bayı öldürıne isteğidir. 

Bizi ilgilendiren, Oidipus Kompleksinin yaşamın ilk dönemle

rinde ortaya çıkan şeklidir. Çocukta, dört bq yaşları civarı ortaya 

çıkan bu durumda, çocuk annesine bir cinsel istek duyar ve babasını 

da kendi rakibi olarak görür. Bu babasına kaqı tepki oluşturabildiği 

gibi, çocuğu erkekliğini kabetme korkusuna kadar götürebilir. 

Ancak Freud'dan sonra gelenler bunun bir cinsel istek olmadı

ğını söylemişlerdir. Bu konuyu Fromm (1981) çok iyi açıklamak

tadır: 

"Freud'ıın bulıışunım önemi, küçiik erkek çocuğun annesine 
veya bir anne figüriine olan bağhlığmı ortaya koymasıdır. Çocuğun 
anneye olan ihtiyacı, sevilme, beslewnc ve konınınayı kaybetnıeme 
çabası gerçekten de küçiiınscnecek bir şey değildir. I-/atta birçok 
yetişkin insanda annelerine bağlılığın sürdiiğiiniin ve eşlerinde bile 
annelerinin bir devamını aradıkları görünebilir. [. .. }Erkeğin an
nesine olan bağlılığı anlaşılır bir olgudur. Daha doğmadan önce, 
bir ceninken anne onun dünyasıdır. Anne onu sarar, korur ve bes
ler, doğumdan sonra bile aynıdır durum. Annenin yardımı alına
dan yaşamda kal nı ası olanaksızdır. [. . .  J Anne ligürüne olan bağlılık 
ve bağınılılık herhangi bir başka insanda olan bağlılıktan farklıdır. 
Anneye bağlılık, çocuğun hiçbir sorumlulıığu olmadan ve çaba 
göstermeden korunup, sevildiği durunıa olan bir özlemdir. Ama 
bu özlemi duyan yalnızca çocuk değildir. Dünyayı göz önüne ala
cak olursak, her insan çaresiz ve güçsüzdür, tıpkı birçocuk gibi. 
İnsan kendini koruyabilir ve bir ölçüye kadar da kimseye muhtaç 
olmadan yaşayabilir. Ancak karşı karşıya kaldığı tehlikeler, riskler 
ve bilinmezlikler düşünülür; hastalıklar, tıkirlikler ve haksızlıklarla 
mücadele gücünün ne denli az olduğu göz önüne alınırsa, belki de 
yetişkinlerin çocuklardan daha fazla güçsüz ve yardıma bağınılı ol
dukları ortaya çıkar. Çünkü çocuğun onu her türlü tehlikeye karşı 
koruyan sevgi dolu bir annesi vardır. Yetişkin bir insanın ise kirrı
sesi yoktur. Arkadaşları, karısı ve bazı sosyal güvenlik önlemleri 
ona yardımcı olurlar. Ama yine de kendini korumak ve istediklerini 
elde etmek olanakları son derece kısıtlıdır. Bu durumda yeniden 
bir anne ve yeniden çocuk olabileceği bir dünya arayışı içinde ol-
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masma şaşırmamak gerekmektedir.[. . .  } Freud'un yanıldığı ve var
sayınıları yüzünden yamlmak zorunda olduğu nokta, anneye olan 
bağlılığın cinsel yönde olduğu inancıydı. [. .. J Bu bağlılığın asıl ne
deni az önce belirttiğimiz o cennetsi duruma duyulan özlemdir. 
Hem anne figürü yalnız çocuklukta değil, bazı insanlar için tiinı 
yaşamları boyunca süregelen bir önem taşır. [. .. ]. " 

Bu satırlardan görüldüğü üzere Oidipus Kompleksi, aslında er

keğin erkek olma ve toplumsal sorumluklarını üstlenme konu

sunda önüne çıkabilecek en öneınli sorunlardan biridir, ancak 

bunu Feud'un ortaya koyduğu gibi değil daha geniş açıdan düşün

mek zorunluluğu vardır. Erkek bunu çocukluk yıllarında kolayca 

yenmiş gözükse de yaşamının bazı dönemlerinde tekrar ortaya çı

kabilecek bir durumdur bu. Özellikle evlilik hayatında buna bağlı 

sorunlar görülebilir. Fromm bu konuda şöyle der: 

"Bir erkeğin aşk yaşammı doğrıı olarak anlayabilmek için, onıın 
hem başka kadmlarda annesini arayış içinde olmasını, hem de bıı 
anne ligüründen kapabilmek amacı ile bambaşka yapıdaki kadınlar 
arasındaki gidiş gelişini incelemek gerekir. Bu çelişki boşanmanın 
temel nedenk'rinden biridir. Bazen kadın evliliğin başlangıcında 
bir anne figürü olmadığı halde, evlilik yaşamı süresince ev idaresini 
üstlenmesiyle annelik rolüne biirünür. Ondan sonra da erkeğin 
yeni maceralar aramak ve eski çocuksu dünyasını bulmak yolun
daki arzularını engelleyen bir anneye benzerneye başlar. Artık erkek 
için arzulanan, ama aynı zamanda da korkulan ve istenmeyen biri
sidir. Yaşlı erkeklerin genç kızlara aşık olduklarını görürüz. Tüm 
anne özelliklerinden arınık olan bu genç kız, yaşlı erkeğe aşık ol
duğu sürece, adam anne figürüne olan bağlılıktan kurtulduğu düşü 
içinde yaşar." 

Kahramanın arayışının en önemli öğelerinden biri, her zaman 

dönmek istediği bu Cennet'ten kurtulup kendi cennetini yaratma

sıdır. Belki de Kahramanı bu yolculuğa zorlayan neden, bu ilk ta

kıntısı, her zaman bir dişi enerji ile kendini korumada hisset

mesidir. 
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Kadına ya da dişil enerjiye duyulan bu istek aslında olaya baba

ııın karışmasıyla, babaya karşı duyulan bir tepkiye dönüşür. Freud 

bunu bir rekabet olarak görürken daha sonra bu görüş değişmiş, 

daha çok otorite kavgası yönünde olduğu düşünülmüştür. Hatta, 

bu dönemde erkeğin rolünü yok sayanlar da olmuştur. 

Ancak ne olursa olsun, erkek kimliğini tam kazanmamış olan 

çocuk için, başka bir erkek kendini cennetten kovacak potansiyel 

bir tehlikedir. Bu nedenle çocuk erkek enerjisine karşı tepkili olur. 

Bu ilk erkek babası olabileceği gibi, çocuk kendi ile de sorun yaşa

yabilir. 

Arayışa çıkan kahramanların ortak özelliğinin "dul kadının" 

oğlu olmak olduğunu da düşünürsck bu daha da anlam kazanmak

tadır. 

Bu duruma daha geniş bir açıdan bakan Rccd ( 1994) ise çok 

daha değişik bir bakış açısı getirmektedir: 

"Oidipus'un öyküsü kandaşla cinsel ilişkide bulunma yönünde 
duyulan bir gizli isteği dile getirnıemektedir; ayrıca Freud ve di
ğerlerinin yaptığı en büyük yanlış, on dokuzuncu yüzyıl toplumsal 
yaşamında çok belirgin bir biçimde ortaya çıkan bir görüntiinün, 
bütiin insanlık tarihi boyunca varolduğunu, ilk insanların yaşadığı 
dönemlere dek uzandığını varsaymalarıdır. Aile üyelerinin birbir
lerine karşı duydukları cinsel ilişki istekleri, yakın zamanlarda, çe
şitli özel koşulların bir araya gelmesi sonucıı ortaya çıkmış 
isteklerdir. Bir yanda insanları evienineeye dek cinsel baskı altında 
tutan ağır ahlak yasaları vardır. Öte yandan evlilik ekonomik ve 
topluınsal konum temelleri üzerine kurulmuştur ve dolayısıyla er
genlik çağından sonra genellikle yıllarca ertelenrnek durumunda
dır. Bedensel gereksinmeyle toplumsal baskı arasındaki bu çatışma, 
yanlış olarak 'Oedipal' diye adlandırılan sinir hastalıklarına ve bazı 
aile-içi korku ve kuşkuların doğmasına neden olm uştur." 

Reed (1995) bunu daha da açar: 

"Freud, çağdaş ailenin üyelerinin çektiği bir cinsel sinir hasta
lığına dikkatleri çekmekle çok iyi bir hizmette bulundu kuşkusuz. 
Ancak bunu öteden beri varolan bir hastalık olarak yorumlamakla 
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ve eski bir Yunan efsanesinin adından esinlenmekle yanılıyordu. 
Başka ruhbilim kuramcıları, söz konusu görüngüye, o günden bu 
yana gerçekçi açıklamalar getirdiler; bunlar, bu duygunun, çağdaş 
'çekirdek aile'nin özellikleri gereği yeşerdiğini saptadılar. Bu has
talığa 'küçük aile kompleksi' adını vermek daha doğru olacaktır, 
çünkü bu deyiş, söz konusu sinir hastalığının yakın geçmişte ortaya 
çıktığını açıklamaktadır." 

Asında Reed'in yazdıkları tam olarak tarihsel gerçekliği yansıt
mamakla birlikte -aile içi cinsel ilişki her zaman olmuş, sorunlaş
tırılmış ve hatta birçok toplumda mqrulaştırılmıştır- ilerleyen 
satırlarda, -belki yazarın kendisi de farkında olmadan- çok önemli 
bir ayrıntıyı vermektedir: 

"Çağdaş toplumlardaki bu garip, hastalıklı durum, ilkel yaşamda 
yoktu. K/anın dışevlilik kuralına uyulduğu sürece, cinsler arasında 
özgür cinsel ilişkiler sürmekteydi. İlkel insanlar, arasında ne cinsel 
doyumsuzluktan kaynaklanan sinir hastalığı vardı ne de 'Oidipus 
Kompleksi' diye bir şey." 

Reed (1994) aynı görüşü destekler şekilde Lord Raglan'dan da 
alıntı yapmaktadır: 

"Şimdi gene dizgen in en önemli özelliği olan ve Oidipus Kom
pleksi diye anılan -her erkek çocuğun bilinçaltında- babasını öl
diirmek ve anasıyla evlenmek isteği bulunduğu savına dönelim. Bu 
kompleksin Avrupalı sinir hastalarında bulunduğu ve sağlıklı kişi
lerdeyse belli bir dereceye kadar bulunabileceğine kuşkusuz gö
züyle bakılabilir; ancak, Freud'un izleyicileri bile, böyle bir 
kompleksin yabanıllarda bulunduğunu saptayaınamışlar, bu yok
luğu açıklamak için baskı altına alınmış bir bastırmanın varlığını 
öne sürmek gereğini duyacak kadar çaresiz kalmışlardır. Ancak 
açıktır ki, bu kompleksin görüldüğü durumlar, toplııınsal dizge
ınizin özelliklerinden biri olan cinsel diirtünün, bir taraftan uya
rılması ve bir taraftan bastırılması olgularının sayısız sonuçlarından 
biridir. (. . . ) Bir erkek çocuk, günlük yaşantıda olsun, sinemalarda, 
kitaplarda ya da sahnelerde olsun nereye baksa, gözünün önüne ve 
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imgelemine cinsel istek ve tutkuları dile getiren edimler fırlatıl
maktadır; bununla birlikte, öpebileceği, okşayabileceği tek kadın 
annesidir, dolayısıyla, annesine aşık olması ve annesinin daha çok 
ilgisine hak kazanmış olan babasını kıskanması olasıdır. Öte yandan 
yabanıllar arasında (. . .) birçocuk (. . . )  kaçınılmaz olarak, değilse de 
genellikle, başka kiınselcr tarafından ve başka yollarla cinsel do
yuma varma fırsatlarından yoksun bırakılmamıştır; bunun sonucu 
olarak da, nasıl ki evli birAvrupa 'lı genç, anncannesine aşık olmayı 
aklından geçirmezse, yafxllnl erkek çocuk da anasına aşık olmayı 
aklından geçirmeyecek tir." 

Burada görülmesi gereken en önemli hususun, Reed tarafından 

erginlenme törenlerinin görnıczdcn gel indiği; hatta daha önce gör

düğümüz gibi tam anlaşılmadığıdır. I ler ne kadar Freud elqtirisi 

yerinde olsa da, erginlenmcııiıı roliiniin ortaya konmaması büyük 

e ksikliktir. 

Tabii burada Deleuzc ve Guattari'yi anmak gcrckrnektedir. 20. 

yüzyılın en önemli escrlerinden biri sayılan Anti-()cdipııs (1990), 

Freud'un ortaya attığı ruhsal bastırmaya karşı, toplumsal hastırma

nın önemini ortaya koymuş ve aslında Freud'un cinsel bastırmasını 

aslında toplumsal bir bastırma ya da bastırmama ile ilişkilendirerek 

bunun tarihselliğini de göstermiştir. Bu nedenle Oidipus kom

pleksi de mutlak bir karmaşa olmaktan öte toplumsal bastırmanın 

tarihsel değişkenliği bağlamında değişkendir. 

Anti-Oedipus bu bağlamda en keskin ama en tutarlı Freud eleş

tirisi olmasının yanı sıra Oidipus Kompleksi'ne de farklı bir bakış 

getirilmesini de zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda Deleuze ve Guat

tari (1990), Oidipus Kompleksi üzerinden giderken bu tür karma

şaların toplumsal süreçlerden ve üretim ilişkilerinden bağımsız 

ortaya konulamayacağını, hatta yine Oidipus Kompleksi üzerinden 

bu karmaşaların, "kapitalist toplumsal formasyonun gereklerini 

karşılamak için üretilmiş" olabileceği olasılığını da ortaya koymuş

lardır. 
Ülkemizden Nusret Kaya ise duruma çok farklı yaklaşmaktadır. 

Kaya (2002), bu durumu önce kadın açısından irdelemektedir: 
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"Benim bir tezim var; diyorum ki, kadınlarımızın yüzde 99'ıı 
rahim hakimiyetinde; erkeklerimizin de yüzde 99'u çocuk alt bc
yinli! . . .  Onıın için yüzeysellik ve kavga bitmez. Bunun da sebchı 
çok karmaşık değil. Biz erkekler olarak, ilim adamlarımızın da bize 
öğretmediği, bilmediğimiz için cinselliktc hep rahme yönelmişiz. 
O yüzden kadınlarımız, çok da istemedikleri halde patates yetiştirir 
gibi çocuk doğurmaya başlamışlardır. Bunun doğal sonucu olarak, 
kadınlarda dişilik kodu kapalı kalmış, ancak muhteşem birer anne 
olmuşlardır. " 

Kaya (2002) bu "rahim" kadınların ya da kısaca rahimlerin er

keği büyütmediklerini ve hep çocuk bıraktıklarını açıklar: 

"Kadın beyninde orijinal kod14 açılamadığından, bu alt beyinde 
sert takıntıya neden olur. Bedenini keşfedemeyen kadın ilişkiden 
haz almaz. Bu yüzden sadece anne olur. Gösterdikleri sadece 'anne· 
davranışlarıyla eşierini ve erkek çocuklarını çocuk alt beyinli kılar
lar. Yani anne gereksinimini bir türlü üzerinden atamayan bir siirii 
erkek yaratır yürüyen rahimler. Ben bu kadınlara yürüyen rahimlcr 
diyorum. Çünkü sadece ana olarak düşünen, davranan kadınlar 
rahim etkisi altına aldıkları eşlerinin ve erkek çocuklarının farkında 
olmadan bireyleşmelerine engel olurlar." 

Kaya (2004) rahimleri de kendi aralarında sınıflandırır: 

"Toprak, patates yetiştirir gibi çocuk yetiştirir. Çok ve sık do
ğurur. Onun rahminde nagatif eneıji alma ihtimalimiz çok yük
sektir. {. .. ] vajinadan bir şey anlamadığı gibi klitoris de bilmez. 
Sadece rahimseldir eneıjileri. Dolayısıyla genelde Kibele tipinde
dirler. {. .. J Su, onların şehre bir nesil önce göç etmiş halleridir. De
teıjan ve 'daha beyaz-cırt dedi' reklamları bunlar içindir. 
Süpermarketlerin ilgili köşeleri bunlar için hazırlanır. [. .. ] Alt be
yinleri büyiitmeyici etkileri çok önerici, kollayıcı, şefkatle karışık 
karışıcı olmalarına bağlıdır. Delik karmaşasını toprak daha çok 
lopur lopur yemekle telafi ederken bunlar lopur lopur konuşarak 

11 Vajinal orgazmı öğrenme sonrası (E.A.) 
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ve önererek telafi ederler. Rüzgar[. . . J kapıyı kcşfi::ttiği için küresel, 
rahman ve beyaz bir güçtür. Bütün kad111l:ıruı11z hrı giice ulaşsa, 
bana inanın biitün savaşlar biter. Ateş en tclılikcli ... ;İllir. Çiinkii kli
toris ile rahmi birlikte kullanır. Klitorisin, erkck.ı.;i, pinıpirikli, nev
rotik, kımıl kımıl eneıjisiyle uyanıp, akşam la n r:ılınıin telılikc/i 
şefkatine geçiş yapabilir. İkisi de siyah olduğu için cncı_-ji.-,·i koyl l  si

yahtır. Büyülü diişiinceye bayıldığından, Kader Tannçası 'ı111ı �ii

cüne erişmek istediğinden, fal, büyü, Tarot, astroloji, mcdyum, 
yatır, cinci hoca, muska, vb. eneıjisi düşkünü olup gizemci ve dc
dikoducudur. Neye baksa siyah tarafından görür. Ve de enerji vam
piridir." 

Nusret Kaya'nın tartışmalı tezleri aslında çok da doğru bir nok

taya parmak basmakta, annenin rolünü Oidipus kompleksi ile sı

nırlamaktan öte, tatmin edilemeyen bir cinsellikle erkekleri çocuk 

bırakan bir rahim şekline çevirmektedir. Annenin bu büyütmeyen 

yönü, çocuğun her zaman çocuk kalması (puer aeternus), birçok 

yerde karşımıza çıkacaktır. Kaya' nın, erkeğin büyümesinde kadının 

rolünü yüceltirken, erginlenmeyi göz ardı etmekte olması en 

büyük eksiğidir. 

Oidipus kompleksi başlığı altında da gördüğümüz gibi Fre

ud'un ileri sürdüğü bir Oidipus Kompleksi'nden söz etmek ola

naksızdır. Ancak bu annenin oğlu üzerindeki etkisini ya da, 

tarihsellik içinde varolan süreçler içinde de gözlemlenmiş bir bağın 

varlığını yadsımak anlamına gelmemeli ancak bütün bu süreçlerin 

anakronik biçimde modern bir kavrama bağlanmasının engellen

ınesi olarak görülmelidir. 
Öte yandan Binkert'in (1995) de belirttiği gibi, erkeğin anne 

korkusunu da göz ardı etmemek gerekmektedir: 

"Ananın her şeye kadir gücü karşısında erkeğin duyduğu korku 
eski vagina dentata, yani cinsel ilişki sırasında erkeği yok eden 'dişli 
v:�jina ' düşüncesi ile kendini gösterir. Günümüzde hadım edilme 
(k:ıstrasyon) korkusu kavramıyla bilimsel-rasyonel olarak yeniden 
t.ı111mlanan durum bu arkaik düşünceden başka bir şey dcf�ildir. 
llr'iyiik ana yarattıklarını nasıl tekrar yutuyorsa erkek de kadın t.ı 

2()<) 
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rafından yutulmaktan ya da hadım edilmekten korkmaktadır. Ya 
kadın şimdi erkeği içine alırsa, karanlığa çekerse ve onu bir daha 
bırakmazsa, salıvermezse, orada ölüme boyun eğmek zornda bıra
kırsa? Fransızlar Ograzmı "La Petite Morte ', Küçük Ölüm olarak 
tanımlarlar: Cinsel ilişkinin bilinç dışında ölüm olarak yaşanması. 
Bedensel aşkın reddiyle ölümün uzaklaştırılacağına inanan çileci 
dinlerin kökünde bu düşünce vardır; çünkü bedensel aşk ve ölü
mün bir olduğuna inanırlar. Kadın cinselliğinden duyulan korku
nun ardındaki ölüm korkusu, vajinanın 'ölüme ınahkCım olanları' 
içine çeken cehennem uçurumuna benzetilmesini açıklar." 

Sonuç olarak, erkeğin inisiyasyon sürecinde anne etkisinden 

kurtulması gerekmekte, bu çocukluktan ergenliğe geçişte birinci 

derecede önemli bir rol oynamaktadır. 

Eski pagan toplumlarının erginlenmede en büyük önemi taşı

yan hususta "bilgi" sahibi oldukları ve erginlenenı törenlerini buna 

göre düzenledikleri bilinmektedir. Defalarca tekrarladığımız gibi, 

erginlenme törenlerinin toplumda yok olması mutsuz ve sağlıksız 

bir toplumu hazırlayan en önemli nedendir. 

Küresel kapitalist sistem bu mutsuzlukla beslenmektc ve eski 

adedere dönüşün önünün her zaman modernite yalanları ile kes

mektedir. Bilimin de bir üstyapı kurumu olduğunu kabul edersek, 

günümüz bazı psikolojik yöntemleri ve özellikle pompalanan "ki

şisel gelişim" yalanları sadece sistemi beslemektc insanı kendi do

ğasından uzaklaştırmaktad ır. 

ERKEGİN KADlNINI BULMASI 

Erkeğin inisiyatik yolunda en önemli öğe kadınını bulması ve 

onunla birleşmesidir. 

Erkeğin bu evrensel birleşmesi, aslında Jung'un deyimi ile 

kendi içindeki kadınla birleşmesi ya da daha geniş açıdan bakarsak 

Evren'deki dişi ve erkek güçlerin bir birlikteliğidir. 

Erkek, primer anima figürünü anneden aldığı için aslında bu 
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birleşme, bir başka erkeğin, babanın, dişisi olan anneden koparak 

kendi dişisini bulmak yönünde inisiyatik bir yolculuğudur, bir ara

yışıdır da aynı zamanda. 

Bu arayış klasik "mutlu yuva" kurmak isteyen erkeğin arayışı 

ile temelde aynı olmasına karşın, aşkınlığı açısından çok daha fark

lıdır. Çünkü artık bu arayış fiziksel ihtiyacın ötesine geçerek 

"inançsal" bir kalıp da almıştır. 

Bu arayış, "aşkın bir arayış"a dönüşmüş ve bu erkeğin "tanrısal", 

"kutsal" ve romantik" bir aşk yaşan1ası kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Animasını annesinden kurtaran erkek, gerçekten bu yeni du

ruma alışabiimiş değildir. Eski kalıpları terk etmesi ona tanınınadı k, 

bilinmedik, farklı bir anima sunmaktadır. 

Oysa erkek buna çok yabancıdır. Bir Terra Incognita olan bu 

anima, erkeğin aslında aradığı sevgiliyi "deneme yanı] ma" yöntemi 

ile de bulmasına neden olur. 

Erkek karşısına çıkan ve onu etkileyen kadınaAnima fıgürünü 

yüklerneye çok heveslidir. 

Bu bilinerneyen gizemli Anima, aynı zamanda tanrısal bütün 

özellikleri de üzerinde taşımakta, bir Tanrıça gibi gözükmektedir. 

Bu gizem perdesi henüz kalkmadığından erkek, içindeki bütün 

tanrısallığı bu Tanrıça'ya yükler, dolayısıyla yeni sevgilisi bu sıradışı 

nitelendirmeden payını alır. 

Erkeğin gözünde artık bu bir Tanrıça'dır ve erkeğin davranışları 

bu yönde gözükür. 

Johnson (1993), bunu çok iyi tanımlar: 

"Romantik aşk, herhangi bir biçimiyle aşk değil, fakat aşk ile il
gili tutumlann, istem dışı duygulann, ideallerin ve reaksiyonların 
hepsinin bir bileşiğidir. " 

Bu bağlamda romantik aşka düşen, sıradışı bir sevgi duymaya 

başlar, karşısındakini yüceltir, hatta tapınırcasına bir hayranlık duy

maya başlar ve sevgilisinde bulunan bir tür tanrısallığa yönelir. 
İkili ilişkilerimizde bunu deneyimiediğimiz olmuştur. Özellikle 

erkeklerin bu tür tutumları, önceleri kadınlar tarafından anlaşıl

masa da, zamanla kabul edilir ve kadın da o rolü oynamaya çalışır. 
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Bu deneyimin aslında cinsel değil dinsel bir dürtüyü ortaya çı

karttığınıJohnson (1993) ortaya çok ilginç bir biçimde koyar: 

"Modern kültürümüzün tamamen maddeleşmiş olan orta
mında başka hiçbir sığınak bulamayan dinsel içgüdülerimiz; deği
şik bir kimlikle de olsa, varlıklarını sürdürebilme gayretiyle, gizlice 
yaşayabilecekleri ve kimsenin onları aramayı akıl edemeyecekleri 
bir çevreye, ranıantik aşka göç etmişlerdir. aşık olduğumuz zaman
ların dışında yaşamımızın hiçbir anlamı olmadığını sanmamızın 
sebebi de budur. Yıne bu nedenledir ki, romantik aşk, kültürümü
zün tek ve en büyük psikolojik gücü haline gelmiştir." 

Bu güç günümüz için geçerli olduğu gibi, geçmi§te de etkili ol

mu§tUr. Özellikle Batı Ortaçağında etkili olduğu gibi Anadolu Ta

savvuf dü§üncesindc de bu tür motiflerc rastlamaktayız. 

Romantik a§ka bir de bu gözle bakarsak, aslında ya§anan a§kın 

deneyiminin dinsel deneyimden çok uzak olmadığını görürüz. 

Riane Eisler (1995), romantik bir geceyi hayal etmemizi ister. 

Gerçekten de "Romantik bir gece" dediğimizde aklımıza mum, 

§arap, güzel kokulu bir tütsü ve müzik gelir. Aslında bunların hepsi 

eski çağların dinsel ritüelleridir. 

Romantik a§kı dinsel ve ezoterik ritüllerle ya§amak sonuçta er

keğe Tanrı ile bir olabileceği a§kın bir deneyimi de ya§atmaktadır. 

Bu bağlamda Plotinos'un Tanrı'ya a§k ile ula§ılabileceği dü§üncesi 

sapasağlam yerini korur. 

Günlük hayatımızcia birçok hareketimizde, özellikle sevgi ka

lıplarımızda, -bu sadece a§k olmayabilir, anne ve babaya, hatta kar

de§c olan bağlılıklarda, vatan sevgisinde, spritüel öğretilerde vs de

bu a§kın sembolleri kar§ımıza çıkar ve bizi bloke ederler. 

Peki, Tristan ve Isolde ya da Romeo ve Julliet ya§asalardı neler 

olurdu? 

Bu soru biraz da mizahi olarak hep sorulmu§tur. 

Romantik a§kın süresinin uzun olmadığı söylenir hep. 
Öncelikle kadın bu rolü oynamaktan yorulmaya ba§lar. O bir 

Tanrıça değildir ve günahları ve sevapiarı olan bir insandır, ölümlü 

bir varlıktır. Herkes gibi, yer içer, dı§arı çıkartır, kızar ve hatalar 
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yapar. Bu Tanrıça rolü, ilişkinin sürekliliğinin vazgc<.;ilıııcl'ı uldtı 

ğunda, kadın için yorucu hatta bunaltıcı olmaya başlar. 

Erkek ise, karşısındaki Tanrıça'dan bir Tanrıça'ya uynıayaıı d;ıv

ranışlar gördüğünde önce şaşırır, görmezliğe gelir ama sonuıH.Lı o 

da dayanamaz hale gelir. 

Karşılıklı anlayış içinde çözülebilecck birçok anlaşmazlık şid

detli kavgalara dönüşebilir. En kötüsü, çiftlerden biri ayrılmayı tek

lif eder. Bulunan tanrısallığı kaybetme korkusu sürekli bir ayrılık 

ve barışma şeklinde kendini gösterir. 

Sonuç trajik olarak kaçınılmaz bir ayrılık ve içine düşülen boş

luk olur. Bu hiçlik duygusunu daha önceki yazılarda tanımlamıştık. 

Bir de bunun üzerine dinsel temalı bir boşluğun gelmesi yaşamı 

iyice anlamsızlaştırır. 

Oysa "romantik" aşk erkeğin kendi içindeki animasını keşfet

mesi açısından kaçınlmaması gereken bir fırsattır. Animasını kar

şısındaki kadında sembolleştiren erkek, onu daha yakından tanıma 

fırsatı bulmaktadır. Bunu dinsel ya da ezoterik bir deneyim gibi aş

kınlaştıracağına, bir ölümlü gibi dünya koşullarında gördüğünde 

erkekkendi animası ile birlikte karşısındaki dişiyi de tanıyarak sağ

lıklı bir karar verebilecektir. 

Bunu yaparnayıp ayrılan erkek için yeni bir deneyim başlar. 

Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Tanrısallığı, ruh eşini ya da 

başka bir şekilde adlandırdığı sevgilisini kaybetmiştir. Yeni ve çorak 

bir dünya içinde anlamsız bir yaşam başlamıştır. 

Bu anlamsızlık yeni bir sevgili bulana kadar devam eder. 

Erkek artık aynı hatayı tekrarlamamak zorundadır. Karşısına bu 

yeni çıkan kadın bir Tanrıça değil belki de Tanrıça'nın bir lütfu 

olan rahibesidir. Erkek bu kadını bir insan olarak her yönüyJe ta

nımak zorundadır. Bu onun yıllardır aradığı parçası değil, karşısına 

çıkan kanlı canlı bambaşka biridir. Bunu aşkın bir deneyime çevir

mek yerinde maddesel ama karşısındakinin animasını tanımaya yö

nelik deneyime çevirdiğinde, gerçek bir ilişki başlar. Bu erkeğin 

tanrısal taleplerinden vazgeçmesidir de aynı zamanda. 

Qualls-Corbett (2001) bunu şöyle açıklar: 

"Erkeğin gerçek kadınlarla ilişkilerine her zaman yansıtıln11ş, 

'ı\ 
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anima ilc olan bu etkileyici bağlantıda, ergil ego bilinci temel bir 
aydınlanmaya ulaşır. Aşk tapınağına giren yabancı olarak erkek, 
öteki ile birleşrnek için ego bilincinin bir yönünden vazgeçer. Bıı 
birliğin kendisi, ergil ve dişilin eşitliğini simgeler; hiçbiri hükme
dici, talepkar ya da sahiplenici değildir. Anin1a ile olan bıı olumlu 
ilişki sayesinde, bir erkek yaşamında heyecan verici, etkileyici bir 
canlılık deneyimler; bir yüke dönüşmüş olan eski düşünce ve de
ğerler artık omuzlanndan kalkmıştır." 

Bu şekilde erkek qit düzeyde bir aşkı tanımış olur. Bu aşkın 

sürekliliğini artık "kader" değil kişiler belirler. Bu bağlamda her 

yaşanan gerçektir. 

Eğer erkek bu sonunda animasını tanıdığında artık aradığı mut

luluğu bulur. Bu bağlamda Kutsal Kase sahibine hizmet etmiştir. 

Hem onu taşıyan kadına hem de erkeğe. 

ERKEK ARKETİPLERİ 

Erkeklikle ilgili en önemli konulardan biri de kuşkusuz erkeklik 

arketiplcridir. Erkeklik arketipleri ile ilgili olarak birçok tartışma 

vardır. Bu nedenle çqitli görüşkrc ait arketiplerden söz edilebilir 

ancak, birçok ekolde ortak olan arketipleri burada inceleyebiliriz. 

Bu konuda, Moore ve Gillette (1991) bizim için temel yol gös

terici olacak. Her ne kadar eksiklikleri ya da Oedipal dönem ko

nusunda ayrıldığımız noktalar olsa da, Moore ve Gillette'in (1991) 

bu konuda en derli toplu kaynak olduğunun hakkını vermek ge

rekir. 

Yukarıda ayrıntıları ile incelediğimiz erginlenme, erkeklik için 

en önemli dönüm noktalarından biri olduğundan, erginlerıerne 

öncesi ancak "küçük çocuk" arketiplerinden söz edebiliriz. Ergi

nelenme deneyimi yaşamamış bir erkek için, kaç yaşında olursa 

olsun bu küçük çocuk arketiplerinin baskın olacağını düşünebiliriz. 
Öyleyse bir başka deyişle, erginlenmenin, erkek için çocukluk ar

ketiplerinin etkisinden olgun erkek arketiplerine geçişi sağladığını 



__________ •_Pa ga n i zm_ d_ e _ Ta_ n_ rı ____ _ 

da düşünebiliriz. Öyleyse erginlenmemiş bir erkeğin aslında be

dence olgunlaşmış birçocuk olduğunu ve olgun bir erkekliğe ge

çemediğini de söyleyebiliriz. 
Öncelikle erkek arketiplerini inceleyerek başlayabiliriz: 

Vale-Çömez 
Özellikle Tarot sembolizminden yaralanırsak, Areana Minor'de 

varolan üç erkek arketipini inceleyerek başlayabiliriz. 

Bunlardan ilki valcdir. Vale, Şövalye olmak için, çömez olarak 

işe başlayan, savaşmak yerine şövalyenin işlerini yapan kişidir. 

V ale, arketipik olarak erkekliğe yeni adım atan delikaniıyı temsil 

etmektedir. Erkekliğin getirdiği sorumluluğu bilmeden, yeni far

kına vardığı cinselliğinin ve gücünün pqinden koşan kişidir de 

aynı zamanda. 

Yaş ilerledikçe hala V ale kalan erkek toplumda sıklıkla görülür. 

Annesinin etkisinden kurtulamayan, hiçbir sorumluluğu üzerine 

alamamış, hala çocukluğun arketiplerinin etkisinde kalan erkektir 

de aynı zamanda Vale. 

Vale, erkeğin bu olgunlaşmamış yönünü temsil ederken, ilk 

çağların erginlenme mitlerinin erginlenme öncesinin erkeği hatta 

Tanrı'sıdır da bir bakıma. Bu bağlamda Vale'nin, tıpkı Şövalye 

olmak için geçmesi gereken inisiyasyon törenine ihtiyacı olduğunu 

da söyleyebiliriz. Bu olmadıkça bu tipoloji olgunlaşmadan kalacak

tır. 

Olgunlaşmamış erkeklik, tam tersi yönde, saldırgan bir ataer

killik şeklinde ortaya da çıkabilir. Türkçe' de çok güzel bir şekilde 

"delikanlı" diye tanımlanmış bu tipoloji, olgunlaşmamış erkekliğini 

sahte gücünü maço ve ataerkil tavırlada kullansa da bu olgunlaş

mamış erkek çocuk arketipi hangi yaşta olursa olsun sezilmektedir. 

Aynı şekilde, bu olgunlaşmamış erkek çocuk arketipi, bu olgun

laşmamış erkekliğin yaşandığı toplumların despot tanrılarında da 

görülebilir. 

V ale'yi aynı zamanda yine Tarot destesinde ki Deli kartı ile kar

şılaştırabiliriz. Deli de bir yola çıkan ancak nereye gideceğini bile

meyen bir tipolojidir. Deli ancak kendine yol gösteren bir 
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b:ı�k:ısıııın sayesinde, yolunu bulabilecektir. Vale de kendine yol 

giislnccck bir erkeğin ilgisini beklemekte, bir inisiyasyona ihtiyaç 

d u ymaktadır. 

Perceval'in de öyküsünde görebileceğimiz gibi, Şövalye olmak 

için bu tür bir geçişe ihtiyaç duran Vale, toplum içinde de aynı şe

kilde kendisini yoluna sokacak birinin arayışındadır. 

Vale ancak bu aşamadan sonra Şövalye olabilecektir. Ancak bu 

da yetmemektedir. Çünkü Şövalye de Kral olana kadar maceralar 

yaşayacaktır. 

Şövalye 
Şövalye arketipik olarak aslında "maceracı" erkek arketipi ile 

bağlantılı bir semboldür. Kolay anlaşılması açısından şövalye ta

nımlaması çok güzel uymaktadır. 

Erginlenmiş bir erkeğin ana amacı topluma bir birey olarak, 

erkek ve birey olmasının gerektirdiği şekilde katılmak ve gereğini 

yapmaktır. Eski toplumlarda, bugün ile kıysalanamayacak şekilde, 

askerlik ön plana çıkmaktaydı. 

Eski Roma' da erginleşmiş erkek, zaten asker dcmekti. Geuss 

(2007), günümüzde batı dillerine "Cumhuriyet" anlamına gelen 

"republique" sözcüğünün kökeninde bulnunan Publicus sıfatının 

"genç delikanlı" -hatta erginlenmiş delikanlı da diyebiliriz- anla

mında pubcs sözcüğü ile alakah olduğunu söyler, pubcs aynı za

manda askerlik yapabilecek delikanlıdır, yani, genç deklikanlı aynı 

zamanda asker demektir ve bu bağlamda ilk halk sözcüğünü hak 

edenler askcrlerdir. 

Bir erkeğin yaşamında bu kadar önemli bir yer tutan askerlik 

aslında ilk toplumlarda koruma amaçlı idi. Erkeğin bir başka görevi 

ise, klasik antropolojinin beynimize kazıdığı gibi avcılık ve topla

yınlık idi. 

Ortaçağda ortaya çıkan şövalye ideali, daha sonraki çağlarda, 

asillerin burjuvaya yenilmesinin de etkisiyle daha da romantikleş

tirilmiş ve çok daha marjinal, idealist anlamlar alrnıştır. Şövalyelik 

ilc ilgili çok geniş bilgi, Ortaçağ paganizmi ile ilgili cildimizde yer 

alacaktır. 
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Şövalye ile sembolize edebileceğimiz arketip ise, erkeğin daha 

çok maceracı ve bir yere bağlı olmayan yönünü tarif etmektedir. 

Bu bağlamda §Övalye, aslında macera pe§inde ko§an ancak konu

munun gerektirdiği sorumluluğu alamayan erkeği de sembolize 

etmektedir. 

Moore ve Gillette (1991) bu arketipi "Warrios/Sava§çı" olarak 

tanımlarlar ancak §Övalye arketipi sadeec burada tanımlanan sava§çı 

arketipini içerirmez, çok daha fazla özellikler ta§ır. 

Şövalye arketipinin bir özelliği de enerjisini sava§ için kullan

masıdır. Bunlar maceralara ve gereksiz mücadelere dönü§tüğünde 

ise bu, enerjinin bo§a harcanması anlamına gelmektedir, hatta ka

yıplarla sonuçlanabilir. Günümüz erkeğine baktığımızda, sırf ma

cera için yurtdı§ında bir ya§am kurmaya çalı§an erkek profilinden, 

, görünü§te para kazanmak için i§ini tehlikeye atacak kadar agressif 

yatırımlarda bulunan erkeğe, bu arketipin etkisini görmek olasıdır. 

Şövalye arketipine efsanelerden vereceğimiz en önemli örnek, 

Kral Arthur efsanelerinde geçen Lancelot'dur. Lancelot sava§çı bir 

§Övalye olmakla birlikte, kılıcını kralın emrinde kullanacağına ili

§ikin bağlılık yemini etmi§ bir §Övalyedir de. Ancak, Lancelot, kendi 

alanını yaratacağı yerde bu bağlılıkla a§ırı özde§lqmi§, hatta Kra

liçe'ye i§ık olmu§tur. Bu bağlamda Kutsal Kase arayı§larında ba§a

rısızdır. Sonunda asiıda bağlı olduğunu sandığı krala da ihanet 

etmektedir. 

Moore ve Gillette (1991) Lancelot için §öyle demektedir: 

"Kuşkusuz, Guinevere'e olan aşkı yüzünden Lanedat farkında 
olnJadan, insanötesi bağlılığı konumundaki Camdot'un çıkarlarını 
zcdelemektedir. Fakat bunu romantik aşkın kişisel ve insanötesi 
hedeflerinin paradoksal ilişkisiyle yüzyüze geldiği için yapınaktadır. 
Böylece, Savaşçı kimliğini zaten yitirmiş olmakta ve şövalyeliktcn 
uzaklaşmaktadır. 

Bu insanötesi bağlılık savaşçı eneıjisinin birçok başka özelliğini 
de ortaya çıkartır. İl kin, bütün kişisel ilişkileri göreedi bir hale ge
tirir, yani onları insanötesi bağlılığından daha önemsiz bir hale ge
tirir. Böylece savaşçıyı yeterince kullanabilen erkeğin ruhu, bu 
merkezi bağlılık etrafında örgütlenir. Bu bağlılık, ikincil derecedeki 
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önen1siz birçok şeyi dışlamış olur. Tanrı, demokrasi, komünizm, 
özgürlük gibi manevi gerçeklik veya yüksek ideallerin veya başka 
değerli kişisel bağlılıkların ışığında yaşayan bir erkek, dağınık ve 
özensiz yaşantılarını bir noktaya yoğunlaştırır ve kişisel ego artık 
bunlarla uğraşmaz." 

Bu enerjinin kullanımı, diğer arketipik yapılada olan ilişkilere 

de bağlıdır. Eğer erkek soruınluluk almaktan çekinıneye devam 

ediyorsa, bu insanüstü bağlılık sonuçta onu günümüz yaşamında, 

bazı topluluklara üye olup kendini oraya vermeye, aşırı bir futbol 

tutkusuna ya da i�ine gereğinden fazla bir bağlılığa götürecek, gü

cünü asıl kullanması gereken yer olan ailesini -krallığım diyelim-

ihmal etmesine ve gerekli sorumlulukları aslında üstlenmemesine 

neden olacaktır. 

Ancak bu arketip de diğerleri gibi gerektiğinde erkeğe faydalı 

olmaktadır. Eğer bir erkek bu arketipik en e rj iyi hiç kullanmıyorsa, 

pasif, korkak, cesaretsiz hatta bir amaca ulaşmak için gerekli riskleri 

alamayan biri durumuna gelecektir. O nedenle bu arketipik özel

liklerin yeteri ölçüde kullanılması bir erkeğin yaşamında çok 

önemlidir. 

Moore ve Gillette (1991) bu arketipin gölge yönünün aslında 

zayıflık olduğunu ve buna bağlı sadistik ya da mazoşist eğilimlerin 

ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Bu güçsüzlük, yaşamda başa

rısızlık ve acı çektireceği gibi, zayıf olana da zalimliği getirmektedir. 

Moore ve Gillette ( 1991) önemli bir uyarıda da bulunmaktadır: 

"Siz de kendinize gerçekten özen göstermcdiğinizi, yani zihin
sel ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmediğİnizi kabul ediyorsanız, o 

zaman büyük olasılıkla Gölge Savaşçı sizi ele geçirmiş demektir. '' 

Kral 
Kral, bir erkek için en önemli arketiplerden biridir. Kral artık 

olgunlaşmış ve bütün sorumluluğunu eline alrrıış olan erkektir. 

Bir başka deyişle kral, diğer arketiplerin olumlu ve bütünleşmi� 

yanlarını kendinde toplayan en önemli erkek fıgürüdür. 

Eski inançlara göre Tanrı'nın "yerüzündeki görüntüsü" olan ve 
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Tanrı'ya ait özellikleri kendinde toplayan kral iyi olursa krallık da 

iyi olur. Kral hasta olduğunda o krallık üzerinde bolluk bereket 

kalmaz ve ülke zamanla yok olur. Bu yüzden Kral her zaman iyi 

olınalıdır. 

Kral Ortaçağ toplumu için tanrı(lar) ilc insanlar arasında, ol

mazsa olmaz, uyurnun garantisi olarak görülmektedir. Bu bağ

lamda kral arketipi "içerisi" ve "dışarısı" ile ilişki kuran en önemli 

güçtür. Bu en önemli uyumu temsil etmektedir. 

Moore ve Gillette (1991 ), kral arketipine ulaşmanın önemini 

vurgular: 

"İçsel kralımızın hizmetkan olarak Kral eneı:Jisine doğru bir şe
kilde ulaşabilişsek, bütünsel kralm (iyi ve haksever kralın) nitelik
lerini kendi yaşamımızda da görebiliriz. [. .. J Kaygı düzeyimizin 
diiştüğünii hissederiz. Toparianmış ve sakin hissedcr ve içinıizdcn 
gelen bir otoriteyle konuştuğumuzıı duyarız. Kendiınize ve baş
kalarına karşı liitııfkar ve dürüst olma kapasitemiz olur. Başkalarıyla 
derinden ve dürüstçe ilgilenme kapa.siteıniz olur. Başkalarını 'ta
myabilir'; onları gerçekten oldukları gibi, bütünlükleri içinde algı
larız." 

Kral artık Şövalye'nin sorumsuzluğundan kurtulmuş, gucu 

kendinde barındıran ve halkı, gündelik yaşamda ailesi ya da kadını 

için sorumluluk alan erkektir demiştik. 

Bu arketi pe daha yakından bakarsak burada en önemli özelliğin 

sorumluluk olduğunu görürüz. Kralın hasta olduğu zaman ülke

sine bolluk bereket gelmesi gibi, kral arketipinde sorun olduğunda 

yani erkek bir "kral gibi" davranamadığında, sorumluluklarını ala

madığında evinde de ailesinde de bolluk bereket olmaz. Sembolik 

olarak kral, Tanrı'nın yeryüzündeki görüntüsü olduğu gibi, erkek 

de aynen bu görüntü ile bolluk ve bereketin eri! yönün sağlamak 

zorudadır. Hieros Gamos motifinde olduğu gibi kadının bolluk 

bereketi sağlaması da erkeğin rolüne bağlıdır. 

Aynı şekilde kral ülkesini korumak ve varlığını sağlamak zorun

dadır. Erkek bunu o şehri koruyan Tanrı'nın görüntüsü olarak yap

ınalı ve ailesinin var olmasından sorumlu olmalıdır. 
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Büyücü 
Büyücü de önemli bir erkek arketipidir. Tarot sembolizmine 

bakarsak, büyücü artık dört elementİn gücünü eline alınış ve kendi 

yaşamını dönüştürme gücüne kavuşmuş olan kişidir. 

Büyücü içsel gücünü kullanabilen, sezgileri ile hareket edebilen 

ve bilgeliği taşıyan kişidir. 

Moore ve Gillette (1991 ), Büyücü'yü ilginç bir şekilde açıklar: 

"Doğadaki enerji akışları ve biçimlerindeki, insanlardaki, top
lumlardaki ve tanrılar (derindeki bilinçdışı giiçler) arasındaki di
namiklerin bilgisine sahip olduğu için bu giicü korumada ve 
yönlendirıncde uzmandır. {. . .  ) Büyücünün bilgisinin, insanoğlu 
ve Doğa'nm derinliklerini görmesinin bir yönii de, özellikle kral
ların ve de önemli devlet adamlarının kibirlenmesini engellenıc 
kapasitesidir. Bir erkekteki Büyücü arketipi, onun 'aptal dedekti
fi'dir; inkar edileni görür ve açığa çıkartır. Kötü olan, iyi olanı mas
kdediğinde onu farkeder. [. .. ] Sonuçta, saray büyücüsü, kralm 
psikoterapisti olur. 

[. . .  )Kral Arthur'un büyücüsü Merlin de aynı işlevi görmüştiir. 
Mcrlin Arthur'un varlıkları anlamasına yardım eder ve zamanl:ı 
Arthur'un kibirini azaltır.[. .. ] Merlin, sık sık Arthur'a rehberlik 
eder, dolayısıyla onun Kral enerjisine uygun yollara ulaşmasını salt
lamaya çalışır. Sonuçta, Arthur hem daha iyi bir kral olur hem de 

giderek daha fazla erkeksi olgunluğa sahip olur. " 

Büyücü bu bağlamda Kral arketipi ile birlikte Kral'ın bilge yô

nünü destekleyerek onu tamamlar. 

Eski toplumlarda kralların hem yönetici hem bilge olmaları y;ı 

da Tanrı'nın bilge yönü, bu arketip ile alakalıdır. 

Moore ve Gillette (1991)'e göre Büyücü diğer arkctiplerle de 

ilişki içindedir: 

"Büyücü arketipi, gözlemci ego ile işbirliği içinde bizleri diğct 
arketiplerin aşırı gücünden korur. Her birimizin iç dünyasmcl.ı 
ruhsal bütünlüğün yaşamsal fonksiyonlarını düzenleyen bir ma tc· 

matikçi ve mühendistir. Ruhsal yaşamın iç dinamiklerinin büyı"ik 
kuvvetinin ve bunların en fazla yararı sağlamak için nasıl yönlc1 ı 
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dirileceğinin bilgisine sahiptir. [. .. 1 Büyiicü, farklı arketiplerin içsel 
eneıji akışlarını bireysel yaşamlarımızın yararına olarak düzenler." 

Bu da bir bakıma bilgeliğin dengelcyici işlevidir. 

Zor durumda kaldığımızda bize yol gösteren yine Büyücü' dür. 

Moore ve Gillette (1991) bu işlevi ilginç bir biçimde açıklar: 

"İnsanlar zor koşullarda, "kutsal" denebilecek bir zaman ve 
mekan algısı yaşarlar, çünkü bu algı, bizim nonnal olarak yaşantı
ladığımız zaman ve mekandan çok f:ırklıdır. [. .. 1 Bu 'kutsal' mekan 
Büyücü'nün rehberlik ettiği erkeklerce iyi bilinir. Bu erkekler, 
aynen sihirli çubuklarını sallayıp büyülü sözler sıralayan tören bii
yücüleri gibi, kendilerini bu mekana gerçekten koyabilirler. Bazı 
müzik parçalarını dinleyerek, bir hobiyle uğraşarak, korularda uzun 
yürüyüşler yaparak, belirli konu ve zihinsel resimlerle meditasyon 
yaparak bu rnekanlara girerler. Bu andan itibaren, Büyücü ile temas 
kurabilirler ve oradan bir sorun hakkında ne yapmaları gerektiğini, 
nasıl yapacaklarını bilerek çıkarlar." 

�ık 
Aşık tipolojisini bir arketip olarak ele alıp almamak tartışma ko

nusudur. Aşık, bir özel durum belirtebildiği gibi sürekli bir hal de 

belirtebilir. Ancak, Moore ve Gillette (1991) bunu bir arketip ola

rak tanımladıklarından biz de arketip olarak kabul ediyoruz: 

"Aşık, oyun ve gösteri arketipidir; sağlıklı yaşamın duyulara ses
lenen zevklerin dünyasında, utançsız bir şekilde bedenine sahip ol
manın arketipidir. Yani, aşık, fazlasıyla duyusal dır, tüm görkemiyle 
fiziksel dünyanın farkındadır ve duyularıyla bunu hisseder. Bu du
yarlılığıyla tüm varlıklarla ilişki içindedir, onlara bağlıdır. Şefkatle 
ve duygusal bir anlayışlılıkla onlarla bir biitiin olur. Aşık'ı kullanan 
bir erkek için, tiim varlıklar gizernli biçimde birbirlerine bağlan
ınışlardır. Bir kum tanesinde bütün Dünya 'yı görebilir. [. . . 1 Aşk 
cneıjisi, bir kum tanesinde dünyayı görmekle kalmaz, bunun böyle 
olduğunu da hisseder." 

Aşık arketipi aynı zamanda yaşam coşkusu ve sevincin de kay

nağıdır. Ancak daha duyarlı yaptığından acılara karşı da daha hassas 
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olmayı beraberinde getirir. 
Özellikle i§ık olunciuğu durumda bu arketipin ya§amdan ko

parma riski fazladır. 

A§k kavramı paganizm içinde önemli bir yer tuttuğundan ayrı 

bir ba§lık konusu olacaktır. 

Bu arketip aynı zamanda hayata farklı bakmaya, haz pqinde 

ko§maya ve bir o kadar da acıya sürüklemeye neden olduğundan, 

diğerleri ile dengelenmesi gerekir. 

Kahraman 

Kahraman tipolojisi de arketip olarak incelenip incelenınemesi 

tartı§ılan bir tipolojidir. Çünkü kalıraınan aslında birey olma yo

luna girmi§, erginlenme süreci içindeki birey demektir. Sürekli bir 

durum olmak yerine, asıl süreci temsil eder. Ancak bir erkeğin ya

§amının en önemli a§amalarından bir olduğu da kesindir. Biz bu 

tipolojiyi bir arketip olarak kabul etmek yerine, bunu bir süreç ola

rak incelerneyi daha uygun gönnekteyiz. Bu inceleme hem erkek 

psikolojisi hakkında, hem de mitolojiler hakkına aydınlatıcı oldu

ğundan paganizm içinde büyük önem ta§ımaktadır. 

Konunun öneminden dolayı ayrı bir bölümde incelenmesi dah:ı 

doğru olacaktır. 
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PAGANIZMDE 

TANRlÇA VE TANRI 
. . . """ . 

BIRLIKTELlGI 





gaganizrnde Tanıça ve Tanrı birlikteliği büyük öncn1 ta§ı

maktadır. Tanrıça, Dünya'nın l�o�l�ık ve bereketini tcrn�il 

ederken, tanrı da onun döllcyıcısı, bolluk ve berckctın 

ba§latıcısıdır. 

Eski kültürlerde "Hicros Gamos" (Kutsal Evlilik ya da Kutsal 

Birle§me) olarak kutlanan bu kutsal birlqınc, aslında Dünya'nın 

bolluk ve bereket ritüelidir. 

Bu bağlan1da, paganizm, tek qliliği savunur ve her birlqınenin 

ve birlikteliğin o eski günlerde Tanrıça ve Tanrı tarafından yapılan 

yaratma eyleminin bir tckran olduğnu görür. Bu nedenle, paga

nizmin grup seks ya da sınırsız seks öngördüğünü söyleyenlar as

lında paganizmi kötülcmck için konu§anlardır. 

Psikolojik olarak incclersek Hieros Gamos, aynı zamanda insa

nın içindeki erkek ve kadın yönlerinin de birlqmesidir. Bu bir

le§mc sonrasındadır ki, insan ya§amının kontrolünü alıp , yaratıcılık 

eylemini· sağlayacaktır. 

Her iki farklı yanıyla da aslında bir bütün olan Hieros Gaınos, 

en eski kültürlerden beri kutlanmı§tır. Yaratma eylemi ilc alaka

sından ve bolluk bcrekctin yeni yıl törenlerinin bir parçası olrna

sından dolayı, bu törenler genelde Yeni Yıl ba§langıcında 

kutlanırdı. 

Qualls-Corbett (2001) bu konuda §öyle der: 

"Antik dünyada, çok uzun süren yılbaşı şenliğinin en tepe nok
tası, kutsal evlilik ritüeliyle kutlanırdı. Bu, aşk tanrıçasına bağlılığı 
yansıtan, son derece saygı duyulan bir dinsel olaydı. Eğlence, dans 
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ve kutlamaların ortasında, seçkin ve gözde bir fahişe ile hükı"i 1 1 1  
süren kral simgesel evlilikle birleşirdi. Kutsal fahişe Aşk Tanrıçı 
sı'nın bedenlenişiydi; tıpkı kralın Tanrı'nın kişileşmesi olduğu gi!H 

Bu sevinç dolu birleşmeyle, toprağın ve rabmin bereketiyle tı"in ı  
insanların refahı sağlama alınmış olurdu. Bu dinsel ritüel, pek Ç< >� 

başka ritüel gibi, psikolojik bir ihtiyaca dayanıyordu. Yaşamın hi1 

ruhsal boyutu dışarıya yansıtılıyor ve kutsal birleşmenin gerçek
leşmesinde somutlaştırılıyordu." 

Karşıt prensipierin birliğini simgeleyen Hieros Gamos, çeşi tl ı  

efsane, mit ve masallarda karşımıza çıktığı gibi siroya sembol i 1.  

minde de karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bağlamda, Hieros Gamos, birçok farklı şekilde yaşamımızd ; ı  

yer almaktadır. Qualls-Corbett (2001), Jung'çu bir yorumla şöyk 

demektedir: 

"O halde, kutsal evlilik arketipinin kendisini üç düzeyde ortay. ı 
koyduğu söylenebilir; Kişiler arasında, kişinin kendi zihnindc ' '' "  
kişiyi aşkınlayarak. B u  düzey/er, son derece ilginç dokunm u �  
yaşam kurnalını oluşturmak üzere bir araya gelmiş ayrı ipliklercin 
Her biri ötekini etkiler. Bilinç düzeyine sızmaya başlayan, aynı zı 

manda kişisel bilinçdışına ve derin kolektif bilinçdışına da sıza r 

Psikenin her bir düzeyi kutsal evliliğe katılır." 

Kutsal birleşme Tanrı ve Tanrıça'nın birlikteliğini tekrarbdı

ğına göre, mitlerde görünen, Tanrı'nın erkeklik organını kesme-. ı 

ya da Tanrıça'ya adanan bir erkeğin seks yaşamından vazgeçmc-. ı  

nasıl açıklanabilir? 

Bu açıklamayı Jung'cu bir gözle yapan Harding (1955), asl ıı ıd . ı  

bu fedakarlığın tanrıça ile sembolize edilen kendi animası ile h i ı  

leş en erkeğin artık dışarıdaki seks yaşamından fedakarlık ettiği ı ı ı 

söyler. 

Bir başka deyişle, erkek kendi animasının da bir görüntüsü oLı ı ı  

kadın ile birleştiğinde artık, ilk anima figürü olan anneyi aramakt . ı ı ı  

vazgeçerek, sadece kendini bu "Tanrıça"ya adamış olur. Bu durı ı ı ı ı 

aslında bir inisiyasyon gibi görülebilir. Bu kez erkek, tanrıça � �. ı  
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zemlerine inisiye olmuş ve kendi animasını sevgilisiyle keşfederek 

olgunluğa adım atmıştır. 

Tabii ki daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan Ana Tanrıça ra

hiplerin in kendilerini iğdiş etmelerini, sembolik anlamın yanlış an

laşılması ve çarpıtılmış bir ritüel olarak görmek gerekmektedir. 

Günümüzde ise artık kutsallığını yitirerek sadece "Gamos" ola

rak kalmış olan bu eylem, paganizmin amacının aksine birey ola

mamış insanların elinde yanlış aşk ilişkilerinin sonucu olarak 

sürmektedir. 

Bu bağlamda burada, bu kitabımızdan da bazı alıntılar taşıyan 

ve www.derki.com'da yayınlanmış bir yazımızı koymakta fayda 

vardır: 

Eski kültürlerde Tanıça ve Tanrı birlikteliği büyük önem taşı

maktadır. 

Tanrıça, Dünya'nın bolluk ve bereketini temsil ederken, tanrı 

da onun dölleyicisi, bolluk ve bereketin başlatıcısıdır. 

Eski kültürlerde "Hieros Gamos" (Kutsal Evlilik ya da Kutsal 

Birleşme) olarak ku tl anan bu kutsal birleşme aslında, Dünya'nın 

bolluk ve bereket ritüelidir. 

Bu bağlamda, eski inançlar tek eşliliği savunur ve her birleşme

nin ve birlikteliğin o eski günlerde Tanrıça ve Tanrı tarafından ya

pılan yaratma eyleminin bir tekran olduğunu görür. 

Psikolojik olarak incelersek, Hieros Gamos aynı zamanda insa

nın içindeki erkek ve kadın yönlerin de birleşmesidir. Bu birleşme 

sonrasındadır ki, insan yaşamının kontrolünü alıp, yaratıcılık ey

lemini sağlayacaktır. 

Bu bağlamda, Evren'in amacının dişi ile erkeğin birlikteliği di

yebiliriz. Bu nedenle erkek de kadın da içgüdüsel olarak bu eylemi 

gerçekleştirmek için hareket etmektedir. 

Erkeğin arayışı her zaman Kutsal Kase'nin arayışı ile sembolize 

edilmiştir. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, Kutsal 

Kase (Holy Grail-Saint Graal) aslında dişilikle ilgili bir semboldür. 

Erkeğin bu evrensel birleşmesi aslındaJung'un deyimi ile kendi 

ıçindeki kadınla birleşmesi ya da daha geniş açıdan bakarsak 

1 ·:vren' deki dişi ve erkek güçlerin bir birlikteliğidir. 
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Erkek, primer anima fıgürünü anneden aldığı için aslında bu 

birle§me, bir ba§ka erkeğin, babanın di§isi olan anneden koparak 

kendi di§isini bulmak yönünde inisiyatik bir yolculuktur da aynı 

zamanda. 

Ancak daha önceki yazılarda da anlattığımız gibi çok da kolay 

değildir bu anne etkisinden kurtulmak. Anne etkisinin atılnıası ın it 

ve efsanelerde deği§ik §ekillerde kar§ımıza çıkar. Yukarıda belirtti

ğimiz Kutsal Kase'nin aranması mitlerinde bu çok güzel gösteril

mi§tir. Bu temayı Johnson (He, Erkek Psikolojisini Anlamak, 
1992) Perseval ve Kutsal Kase efsaneleri üzerinden okuınaktadır: 

"Annesini bulmaya giden Parsifal, kendisi ayrıldıktan kısa sO re 
sonra onun ölmiiş olduğunu öğrenir. Kadıncağız, oğlunun ayrılı
ğına dayanamamış ve iiziintii içinde göçüp gitmiştir. [. . . } Doğal 
olarak, Parsif::1l annesinin öliiıniinden dolayı kendini suçlar ve piş
manlık duyar. Aına bu suçluluk ve pişnıanlık genç adaının erkeksi 
gelişmesinin kaçınılmaz bir bölümiidiir. I-/içbir oğul, şu ya da bu 
biçirnde annesine ihanet etmeden erkekliğe ulaşamaz. Eğer onun 
gönlünii hoş tutmak için yanında kalacak olursa, yaşamı boyuncı 
anne kompleksinden kurtıılamaz. Çoğunlukla anne/cr, oğuJJarım 
dizleri dibindcn ayırınamak için eJJcrinden geleni yaparlar. Onları, 
kendilerine bağlı kalına yönünde koşullandırmaya çalışırlar. Eğer 
oğul, annesinin bu kurnazlığına kapılırsa, erkeklik yönü tehlikeli 
sarsıtılar geçirir. Annesine karşı ihanet ya da sadakatsizlik sayılsa 
bile oğul, ondan uzaklaşn1alıdır. Öte yandan, annenin de oğlundan 
ayrılmanın üzüntiisüne katlanmayı öğrennıesi gerekir. Tam bir ba
ğımsızlık kazandıktan ve sevgisini, kendi yaşmda bir başka kadm:ı 
verdikten sonra oğul yine annesine dönebilir ve -eğer sağ bulursa
ana ile oğul arasmda başlangıçtakinden değişik bir düzeyde, yeni 
bir bağ kurulabilir. Parsifal 'in annesi, oğlun ım dönmesinden önce 
ölmüştür. Belki de o, kadm birey olmayı bilmeyen, varlığını ancak 
bir anne olduğu sürece devam ettirebilen ve o rol elinden alınırıcı 
psikolojik açıdan ölen kadm türüniin temsilcisi idi. " 

Gerçekten de erkeğin önündeki en büyük engel, trajik olarak 

annesidir. Bu sorumluluğu hiçbir zaman hissettirmeyen anne, cr-
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keğin eril enerjisini çıkmasını da engellemektedir. Erkek her zanıaıı 

en güvenli linıan olarak da burayı görmektedir. 

Bu bağlaında bir başka trajedi de kadın tarafından yaşanmakta

dır. Kadın bu şekilde erkeğini bir başka kadınla, erkeğin annesi ile 

paylaşmak zorunda kalmaktadır. Bu trajedi, anne hayatta olmasa 

bile sürmektedir. 
Öyküroüze erkeğin gözünden devam edelim. 

Erkekte, Şövalye arketipi her zaman ağır basmaktadır. Şövalye 

dediysek, öyle yüceltilmiş şövalye değil.. .  Maceradan maceraya 

koşan şövalye. Erkek bu arketipin etkisinde macera arar. Ev hayatı 

ya da düzenli sevgili sıkıcı gelir. Arada macera yaşamak zorundadır. 

Karısından korkuyarsa kendini gösterebilcceği tek yer işidir. Ken

dini işine verir. En yükseğe çıkmalıdır, en iyi saati takınalıdır, ara

bası iyi olınalıdır; iş yerinde başarılı olmalıdır vs vs. 

Eğer erkek macerayı karşı cinsle arıyorsa bunu eninde sonunda 

yapacaktır. En kolay çözünı iş yerinde tlörttür. Sonuç yatağa git

ınesc bile imalı birkaç söz, arada yemeğe çıkma, işten sonra bir 

"kahve içıne", hatta bazen gece "eğlenme", dozuna göre erkeğe bu 

macerayı yaşatacaktır. 

Şövalyenin yel değirmenleri ile kaqılaştığı bir başka ortanı ise 

kuşkusuz lntenet'tir. Porno sitderin durağanlığından sıkılan erke-

ğin elinin altında çöpçatan siteler ve chat durmaktadır. İşin en he

yecanlı yeri de burasıdır. Eyes Wide Shut filmincieki nıaskeyi takan 

erkek burada özgürlüğünü olabildiğince yaşamaktadır. Yazışmaia

rım okusanız aslında o dünyanın en sorumluluk sahibi, en ince 

ruhhı erkeğidir. Güzel laflar etmesini bilir, cinselliği yerinde kul

lanmasını bilir. . .  

Efsanelerde şövalye annesini bırakıp gidendir. Oysa bizim er

keğimizin içinde anne kuzuluğu her zaman vardır. Olgun erkek 

arketipi şövalyenin yanında bir de çocukluk arketipi prens beslen

mektedir. Bu da §Övalyeyi aslında "annesi gibi" bir kadının arayışına 

da iter. Her şeyi isteyen şımarık prens, sorumluluk almak istemez. 

Ancak erkek kendini geliştirecek bir kadın arayışını da sürdür

mek ister. 
Öncelikle erkek bu sorumluluğu alamayacak dururnda ve a ı ı i -

. �- \ ı 
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masından habersiz ise durum çok trajiktir. 
İşte bu noktada bu erkek ile ilişkide olan kadın için sancılı 

dönem başlar. Erkek çok naziktir. Çok coşkuludur. Çok aşıktır. Eıı 

güzel sözleri söyler. Gelecek için hayaller kurar. Hep arar. Masal 

gibidir her şey. Sonra erkek bir anda ortadan kaybolur. Günlerce 

ararnaz. Kadın merak içindedir. Sonra erkek çıkar. Kaybetınek is

temediğini söyler. Ama bir müddet sonra ortadan kaybolur. Eğer 

kadın bundan sıkılmaz, beklerse, ya erkeğin hayatına birinin gir

mesiyle ya da erkeğin bu ilişkiyi sürdüremeyeceğini söylemesiyle  

sonuçlanır her şey ... 

Kadın biraz inatçıysa, durum daha ilginç olur. Eğer kadın vak

tini arkadaşlarına ağlayarak ya da falcı peşinde koşarak geçirmiyorsa , 

yavaş yavaş durumu anlamaya başlar. Erkek olgun bir erkek değil

dir. Ya onu büyütecek ya da bu diyardan gidecektir. Eğer erkek ilk 

şıkkı kabul ederse, kadın için sancılı bir süreç başlar. Eğer kadıı ı 

anne gibi davranırsa, erkek zamanla kadını anne olarak görmeye 

başlayacaktır. Bu ilk belirtilerini yatakta verir. Yok kadın erkeğiı ı  

eril enerjisini arttırabilirse, erkek bir zaman sonra büyümeye başla r ,  

artık karşısında farklı bir kadınlık görür. Kaçamakları azalır. So m ı <.. 

peri rnasalı olmasa da erkek artık bir ilişkiyi kaldırabilecek haldedi ı .  

Erkeğe bu olanları anlatmak kolay değildir. Öyle ya. Delikanlı 

adamın bunlarla işi olmaz. Oysa erkeğin büyümesi toplumun de

ğişmesi için en önemli adımdır. Bu bağlaında sorumluluk sahihı 

olacak gerçek erkeğin bu yolda inisiyasyonu, bilgilenmesi şarttır. 

Eğer erkek sorumluluğunu almak istiyorsa ancak bu arayışını 

yüceltiyorsa durum daha da farklı olabilir. 

Bu arayış klasik "mutlu yuva" kurmak isteyen erkeğin arayı�ı 

ile temelde aynı olmasına karşın, aşkınlığı açısından çok daha fark 

lıdır. Çünkü artık bu arayış fiziksel ihtiyacın ötesine geçere k  

"inançsal" bir kalıp da almıştır. 

Bu arayış, "aşkın bir arayış"a dönüşmüş ve bu erkeğin "tanrısa l " ,  

"kutsal" ve romantik" bir aşk yaşaması kaçınılmaz hale gelmiştir .  

Animasını annesinden kurtaran erkek, gerçekten bu yeni d ı ı 

ruma alışabiimiş değildir. Eski kalıpları terk etmesi ona tanınmadık . 

bilinmedik, farklı bir anima sunmaktadır. 
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Oysa erkek buna çok yabancıdır. Bir Terra Incognita olan bu 

arıima erkeğin aslında aradığı sevgiliyi "deneme yanılma" yöntemi 

ile de bulmasına neden olur. 

Erkek karşısına çıkan ve onu etkileyen kadına Arıima figürünü 

yüklerneye çok heveslidir. 

Bu bilinerneyen gizemli Arıima aynı zamanda tanrısal bütün 

özellikleri de üzerinde taşınukta, bir Tanrıça gibi gözükmektedir. 

Bu gizem perdesi daha kalkmadığından erkek içindeki bütün tan

rısallığı bu Tanrıça'ya yükler, dolayısıyla yeni sevgilisi bu sıradışı 

nitelendirmeden payını alır. 

Erkeğin gözünde artık bu bir Tanrıça'dır ve erkeğin davranışları 

bu yönde gözükür. 

Johnson (W e, Roınantik Aşkın Psikolojisi, 1993) bunu çok iyi 

tanımlar: 

"Romantik aşk, herhangi bir biçimiyle aşk değil, fakat aşk ilc il
gili tutumların, istem dışı duyguların, ideallerin ve reaksiyonların 
hepsinin bir bileşiğidir." 

Bu bağlamda romantik aşka düşen, sıradışı bir sevgi duymaya 

başlar, karşısındakini yüceltir, hatta tapınırcasına bir hayranlık duy

maya başlar ve sevgilisinde bulunan bir tür tanrısallığa yönelir. 
İkili ilişkilerimizde bunu deneyimiediğimiz olmuştur. Özellikle 

erkeklerin bu tür tutumları, önceleri kadınlar tarafından anlaşıl

masa da, zamanla kabul edilir ve kadın da o rolü oynamaya çalışır. 

Bu deneyimin aslında cinsel değil dinsel bir dürtüyü ortaya çı

karttığını Johnson (W e, Romantik Aşkın Psikolojisi, 1 993) ortaya 

çok ilginç bir biçimde koyar: 

"Modern kültürümüzün tamamen maddeleşmiş olan orta
mında başka hiçbir sığınak bulamayan dinsel içgüdülerimiz; deği
şik bir kimlikle de olsa, varlıklarını sürdürebilme gayretiyle, gizlice 
yaşayabilecekleri ve kimsenin onları aramayı akıl cdemcyecekleri 
bir çevreye, romantik aşka göç etmişlerdir. Aşık olduğumuz za
manların dışında yaşamımızın hiçbir anlamı olmadığını sannıaını
zın sebebi de budur. Yine bu nedenledir ki, romantik aşk, 
kültürüınüzün tek ve en büyük psikolojik gücü haline gelmiştir." 
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Bu güç günümüz için geçerli olduğu gibi, geçmişte de etkili ol

muştur. Özellikle Batı Ortaçağında etkili olduğu gibi Anadolu Ta

savvuf düşüncesinde de bu tür motiflere rastlamaktayız. 

Romantik aşka bir de bu gözel bakarsak aslında yaşanan aşkıı ı  

deneyimin dinsel deneyimden çok uzak olmadığını görürüz. 

Riane Eisler (Sacred Pleasure, 1995), romantik bir geceyi haya l 

etmemizi ister. Gerçekten de "Romantik bir gece" dediğiınizde ak

lımıza m um, şarap, güzel kokulu bir tütsü ve müzik gelir. Aslınd;ı 

bunların hepsi eski çağların dinsel ritüelleridir. 

Romantik a�kı dinse l  ve ezoterik ritüllerle yaşamak sonuçta er

keğe Tanrı ilc bir olabileceği aşkın bir deneyimi de yaşatmaktadır. 

Bu bağlamda Plotinos'un Tanrı'ya aşk ile ulaşılabileceği düşüncesi 

sapasağlam yerini korur. 

Peki, Tristan ve Isolde ya da Romeo ve Julliet yaşasalardı neler 

olurdu? 

Bu soru biraz da mizahi olarak hep sorulmuştur. 

Rorrıantik aşkın süresinin uzun olmadığı söylenir hep. 

Efsanelerde üç yıl olarak anlatılan bu aşkın süresi deneyimleri-

nıizde de çok uzun olmamıştır. 
Öncelikle kadın bu rolü oynamaktan yorulmaya başlar. O bir 

Tanrıça değildir ve günahları ve sevapiarı olan bir insandır, ölüınlü 

bir varlıktır. Herkes gibi, yer içer, dışarı çıkartır, kızar ve hatalar 

yapar. Bu Tanrıça rolü, ilişkinin sürekliliğinin vazgeçilmezi oldu

ğunda kadın için yorucu hatta bunaltın olmaya başlar. 

Erkek ise, karşısındaki Tanrıça'dan bir Tanrıça'ya uymayan dav

ranışlar gördüğünde önce şaşırır, görmezliğe gelir aına sonunda o 

da dayanaınaz hale gelir. 

Karşılıklı anlayış içinde çözülcbilecek birçok anlaşmazlık şid

detli kavgalara dönüşebilir. En kötüsü, çiftlerden biri ayrılmayı tek

lif eder. Bulunan tanrısallığı kaybetme korkusu sürekli bir ayrılık 

ve barışma şeklinde kendini gösterir. 

Sonuç trajik olarak kaçınılmaz bir ayrılık ve içine düşülen boş

luk olur. Bu hiçlik duygusunu daha önceki yazılarda tanımlamıştık. 

Bir de bunun üzerine dinsel temalı bir boşluğun gelmesi yaşamı 

iyice anlamsızlaştırır. 
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Oysa "romantik" aşk erkeğin kendi içindeki aniinasını keşfet

mesi açısından kaçınlmaması gereken bir [ırsattır. Animasını kar

şısındaki kadında sembolleştiren erkek onu daha yakından tanıma 

fırsatı bulmaktadır. Bunu dinsel ya da ezoterik bir deneyim gibi aş

kınlaştıracağına bir ölümlü gibi dünya koşullarında gördüğünde 

erkek kendi animası ile birlikte karşısındaki dişiyi de tanıyarak sağ

lıklı bir karar verebilecektir. 

Bunu yaparnayıp ayrılan erkek için yeni bir deneyim başlar. 

Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Tanrısallığı, Ruh eşini ya da 

başka bir şekilde adlandırdığı sevgilisini kaybetmiştir. Yeni ve çorak 

bir dünya içinde anlamsız bir yaşam ba�lamıştır. 

Bu anlamsızlık yeni bir sevgili bulana kadar devam eder. 

Erkek artık aynı hatayı tekrarlamamak zorundadır. Karşısına bu 

yeni çıkan kadın bir Tanrıça değil belki de Tanrıça'nın bir lutfu 

olan rahibesidir. Erkek bu kadını bir insan olarak her yönüyle ta

nımak zorundadır. Bu onun yıllardır aradığı parçası değil karşısına 

çıkan kanlı canlı bambaşka biridir. Bunu aşkın bir deneyime çevir

mek yerinde maddesel ama karşısındakini animasını tanımaya yö

nelik deneyime çevirdiğinde gerçek bir ilişki başlar. Bu erkeğin 

tanrısal talplerinden vazgeçmesidir de aynı zamanda. 

Qualls-Corbett (2001) bunu şöyle açıklar: 

"Erkeğin gerçek kadınlarla ilişkilerine her zaman yansıtılmış. 
anima ile olan bu etkileyici bağlantıda, ergi] ego bilinci temel bir 
aydınlanmaya ulaşır. Aşk tapınağına giren yabancı olarak erkek, 
öteki ile birleşrnek için ego bilincinin bir yönünden vazgeçer. Bu 
bii-liğin kendisi, ergi/ ve dişilin eşitliğini simgeler; hiçbiri hükme
dici, talepkar ya da salıiplenici değildir. Anima ilc olan bu olumlu 
ilişki sayesinde, bir erkek yaşamında heyecan verici, etkileyici bir 
canlılık deneyimler; bir yüke dönüşmüş olan eski düşünce ve de
ğerler artık oınıızlarından kalkınıştır." 

Bu şekilde erkek eşit düzeyde bir aşkı tanımış olur. Bu aşkın 

sürekliliğini artık "kader" değil kişiler belirler. Bu bağlamda her 

yaşanan gerçektir. 

Eğer erkek bu sonunda animasını tanıdığında artık aradığı mut-
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luluğu bulur. Bu bağlamda Kutsal Kase sahibine hizmet etmişti r .  

Hem onu taşıyan kadına hem de erkeğe. Erkek artık kral olmuştur. 

Kral ülkesinin sorumluluğunu alan erkektir. Erkek, kendi aile

sinin sorurrıluluğunu aldığında kral olacaktır. Kadın onu kendi ku

pası, dişiliği ile beslediğinde kralın gücü artacaktır ve ailesini dah;ı 

da mutlu edecektir. Dünya yüzünde krallıkların artık azalması gibi, 

erkeğin kral olması da çok kolay değildir. Toplumsal yapı ve annr 

etkisi onu bu durumdan uzaklaştırmaktadır. Kral ancak kayad�ı ı ı 

saplı kılıcı çekerek kral olur. Kılıcı almasını sağlayacak olan da kı

dının onda yükselteceği eri] enerjidir. 

Bu durumda kadın da artık kılıcı elden bırakmalı ve sorumlu

luğu erkeğe devretıneli ve kadınlığını ele almalıdır. Kral kendisi i lc  

mücadele eden kadından eninde sonunda uzaklaşacaktır. 

Burada bütün olay kadının üzerine yığılmış gibi duruyor an ı : ı  

gerçekten de Tanrıça gibi kadın belirleyicidir. 

Günümüz toplumu kadın için gerçekten travmatiktir. 

Eril enerji yoksunu erkeklerin çoğunlukta olması, kadının m u t 

suz olduğu ilişkileri sıradanlaştırmaktadır. 

Bu bağlamda, kadının bir başka görevi de eril enerjiyi ortaya <.; ı 

kartmak olmaktadır. 

Bu roBerin yeniden düzenlenmesi, eski pagan toplumları ı ı ı ı ı  

çok daha fazla anla§ılması ile de olanaklıdır. Bilinçaltında ya§ay:ııı 

formlar her zaman dış dünyada yaşanan yaşamın uyumsuzlukLu ı 

ile çelişki yaratır ve sonuçta kaçışlada ya da ruhsal bozuklukla r l . ı  

sonuçlanır. Kadının bu bağlamda, erkeğin içindeki eril enerjiyi <.;ı 

kartması bir zorunluluktur. Aynı eski toplumlardaki Ana TanrH .
.
. ı 

rahibeleri gibi. 

Erkeğin içindeki erilliği çıkartmak aslında bir kadının Havva vı · 

Lilith arasındaki, rolünü almasıdır. Erkekten sorumluluğu isteı ı H · 

sidir. Bu yavaş ve uzun bir süreç olmakla birlikte, kadının d i �ı l  

enerjisinin artması ve erkekten talep etmesi ile olanaklıdır. Erkq ·. ı  

tekrar kadının hizmetine çekmek, kaybolmuş bu erkektiği yenidc ı ı 

ortaya çıkartmak ve onu eril enerjisini arttırmak günümüz 1\ ı ı . ı  

Tanrıça rahibeleri olarak, bu farkındalı ğ ı  kazanabilen kadın Lı ı ı ı ı 

zaferi olacaktır. 
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Peki ya durum böyle mutlu son ile bitmez ise . . .  

O zaman ayrılık kaçınılmaz olur. 

Bazen ayrılıklar o kadar acı olur ki, kişini kendini toplaması, 

başkası ile yeniden başiayabilmesi çok zor hatta olanaksız olur. 

Neden bazı ayrılıklar bu kadar acı oluyor, nasıl oluyor da o kişi 

unutulmuyor. Buna biraz daha yakından bakalım. 

Cari Gustav Jung'a kulak verelim. Jung her erkeğin içinde bir 

kadın olduğunu söyler, bu da anima'dır. Anima erkek için en 

önemli kadın figürünü temsil eden kollektif bilinçdışı arketipidir. 

Erkeği kadısı hareketlere sürükleyen bu figür aynı zamanda ilişki

lerini de belirler. Jung "Her anne ve her sevgili, erkeğin içindeki 
derin gerçekliği oluşturan, her zaınan var olan, bu öncesiz imajın 
taşıyıcısı olmak zorunda kalırlar" der. Bir başka deyişle erkek se

çimlerini bu figüre göre yapar ve ilişkilerini buna göre yaşar. 

Aynı şekilde kadının içinde de bir erkek figür olarak animus 

vardır. Animus, kadının erkekler dünyasında varolabilmesini sağ

lar. Ancak Ani m us, aynı erkekte olduğu gibi, kadının ilişkilerini de 

belirler. 

Frieda Fordham, Jung Psikolojisi adlı kitabında şöyle der: 

"Normal yaşam sürecinde, animus birçok erkek üzerine yansıtıla
caktır. Bu yansıtılma sonucunda, kadın, erkeği kendi gördüğü bi
çimde, yani animus imajı biçiminde olduğunu kabul etmektedir 
ve kadm için, erkeği olduğu durumuyla kabul etmek hemen 
hemen olanaksızdır. Bu tutum, kişisel ilişkilerde oldukça tedirgin
lik verebilir. Böylesi ilişkiler ancak erkek kadının kendisi üzerine 
ürettiği varsayımlara uygun olarak davrandığı sürece düzgün bir 
biçimde sürüp gider." 

Tabii yukarıdaki paragraf erkek için de geçerlidir. Paragrafta, 

kadın ve erkek sözcüklerini ve Animus ile anima sözcüklerini bir

biri ile değiştirisek erkek için de doğru bir saptama yaparız. 

Peki durum bu kadar mekanik midir? 

Aslında durum bu kadar mekanik değildir. Çünkü, aslında 

insan kendi anima ya da animus'unu çok iyi tanımamaktadır. 

Karşı cins ile olan ilişkilerin son amacı dişil ve eril enerjini bir-
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liğini yakalamaktır deıni§tik. Aslında bu bir bakıma anima ya da 

animus ilc olan birliği de yakalamaktır. Eğer biz kendi anima ya da 

aniınus'uınuzu çok iyi tanımıyorsak, karşıınızda bize uygun insanı 

da tam olarak tanıyamayız. Bu durumda anima ya da animus'a en 

yakın insansevgili olarak kar§ımıza çıkar. 

Bu karşımıza çıkı§ aynı zaınanda metafizik bir durum da alır. 

Bu birlqn1eye qlik eden birtakım "i§aretler" ortaya çıkar. Birlikte 

"metafizik" tecrübeler yaşanır. Sonuçta bir "ınetafizik a§k" ortaya 

çıkar. Bir masal aleminde büyülü bir aşk yaşanınaya ba§lar. 

Eğer kişiler Anima ve Animus'unu iyi tanıyorlarsa sorun çık

nlaz, böyle olmadığı durumlarda ise ilk çelişkiler ve dolayısıyla an

laşmazlıklar çıkar. 

Burada düşülen en öneınli tuzak Anima ya da Animus'u yete

rince tanımamaktan ötürü, Ani ma ya da Animus'u kar§ıdaki sevgili 

üzerinden tanımlamaktır. 

Gündelik yaşam kavramlarının karşıdaki sevgili üzerinden ta

nımlanması gibi Aninıa ve Animus da bu §ekilde tanımlanır; kar

şıdaki sevgili, bütün eksikliklere rağmen Ani ma ya da Animos'un 

yerini alır. 
İ§te o tr� ik ayrılık anı geldiğinde Aniına ya da Animus ile olan 

bağ da kopar ya da biz öyle zannederiz. Biz öyle zannederiz, çünkü 

kendi Ani ma ya da Animus'umuzu tanıyacak yerde karşıdaki sevgili 

üzerinden tanımlamı§ızdır. 
İ§te böylece sorun varolu§sal boyuta taşınır ve hayatın sorgu

lanması başlar. 

Bu metafızk dönem görece uzun süremese de, bu "a§k"ın yerini 

tutan ba§ka bir a§k gelmez, çünkü Aııima ya da Animus'a yeniden 

ulaşılması gerekmektedir. 

Genel bir isteksizlik başlar, ınelankoli buna e§lik eder, ınetafizik 

bir yas varolınaktadır. I-ler ne kadar "unuttum" derse de kişi bir 

gün bir sembol yine O'nu hatırlatmaktadır. 

Bu noktada ki§i özgürlüğünü yitirir. Oysa ilişkide de özgürlük 

olmadığını anıınsamaz. Kar§ıdakine yüklenen Anima ya da Ani

ınus, kişinin kendini kaqındakine bağlarken, kar§ıdakini de, bu 

yükün altına sokar. 
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Burada en büyük tehlike, hayata ait bütün tanımların yeniden 

yapılması olur.Açarsak, daha önce de belirttiğimiz gibi, "dışarıda 

yemek yemek" bir anda "sevgili ile yemeğe çıkmak" ; "seyahate git

mek" bir anda "sevgili ile geziye çıkmak"; "sevişmek" sevgili ile se

vişmek" ; sinemaya gitmek" "sevgili ile sinemaya gitmek" gibi 

tanımlanır. 

Ayrılık durumunda bir anda büyük bir kırılma olur ve yeniden 

tanıınianan bütün kavrarnlar anlamını yitirir. Bu bir bakıma "sev

gili ile yaşanan kutsal zaman" ile "yeni gerçekliğin yaşandığı 

zaman" arasında şizofrenik bir kırılma durumuna dönüşür. 

"Ben sensiz yaşayamam" kalıbı ardında yatan tanımsızlık kişiyi 

sorgulamalara iter. 

Bu bağlamda, bütün tanımlar yeniden yapıl ınaya ihtiyaç duy

duğundan, ayrılık soruını aslında bir ontolojik, varoluşsal soruna 

dönüşür ve kişiye ilişkiyi değil yaşamı sorguiatmaya başlar. 
İşte taın bu durumda, bebeklikten beri tanımlarla varolan insan 

bilinci -ki bunu insanlık tarihinin ilk çağiarına taşıyabilirsiniz- bu 

tanımları yeniden yaparken, ister istemez aynı ilkel formlarda ol

duğu gibi mistik düşüneeye de sapar. 

Mistik düşücenin esiri oları bilinç, bu anlamsız tanırnsızlığı es

kide ararnak için büyücü büyücü ya da falcı falcı koşarken, bazen 

de bu ayrılık tamamen mistik bir deneyime dönüşür. 
İşte tam bu noktada, mistik tuzaklara düşmeden, varoluşsal kav

rarnlara yakınlaşıp, çok farklı deneyim ve bilgilere de ulaşma söz 

konusu olabilir. Sokrates'in sözünü biraz değiştirip, "kötü sevgili 

insanı filozof yapar" demeye dilimiz varınıyar ama, kötü biten bir 

ilişkinin varoluşsal konularda çok farklı açılımlar yapabileceği de 

kuşkusuzdur. Bu deneyimi yaşayıp, kendini yeniden bir birey ola

rak bulmak söz konusu olabileceği gibi tam tersi de olasıdır. 

Ancak burada en büyük tuzak mistisizmin uçsuz bucaksız labi

rentlerinde savrulmak ve metafizik öğretilerin koyuluğuna dalrrıak

tır. Bu kişiyi geri dönülmez bir yola sakabileceği gibi arkasından 

ruhsal rahatsızlıkları da getirebilme tehlikesini ortaya çıkartmakta

dır. 

Bu nedenle,ayrılık acısı ne kadar yoğun olursa olsun, yaşamın 
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devam ettiğini kabullenip, tanımları yeniden gözden geçirmekte 

büyük fayda vardır. Sevgili ile yeniden tanıınianmış olan her kav

ram ya da eylem, biz varolduğumuz için vardır ve bizimle bera

berdir. Karşıdaki kişiden bağımsızdır ve yaşam bu şekilde devam 

etmektedir. 

O halde sağlıklı bir ilişki için önce kendi içimizdeki erkeği ya 

da kadını tanımak gerekmektir. Eğer bunu yapabilirsek, hem ken

dimiz hem de karşımızdaki özgürleşir, özgür aşka biraz daha yak

laşırız. aşk tam da ihtiyacımız olmadığı anda karşımıza çıktığında 

güzeldir. Tanımlar şaşmadan, kişinin merkezi kaymadan, birbirle

rini alanına girmeden, ortak alanda yaşandığı zaman güzeldir. İşte 

o zaman yukarıda da sözünü ettiğimiz, arzulanan aşk yakalanır. 

KAYNAKÇA 

HARDLING M. Esther, Woman 's Mystcries, Ancient and Modem, Pantheon 
Books Ine., New York, 1 955 

QUALL-CORBETT Nancy, Kutsal Fahişe, Dişinin Ölümsüz Yanı (çev. Gül 

Çağalı Güven), Tavanarası Yayıncılık, İstanbul, 200 1 



KAHRAMAN 
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aganizıni açıklarken, toplum üyelerinin "birey" olabilınesi 

amacını da taşıdığını söylemiştik. Gerçekten de bir toplu

mun üyeleri kendi başlarına birey olamadıkları sürece, 

üzerilerine dayatılan her türlü yaşam kalıplarını kölece uygularlar 

ve bu gönüllü köleliğin farkına bile varmadan bu Dünya'dan göçüp 

giderler. 

Aynı şekilde küresel kapitalizm de bu yaşam biçimlerini birey

leşemeıniş geniş kitleler üzerinde baskılaınakta ve başarılı olmak

tadır. 

Bireyleşme, aslına bir içsel yolculuk olarak görülebilir. Zaten 

eski mitolojiler de kahraman öyküleri ile bunu anlatınışlardır. 

Paganizm, Kahraman mitaslan ilc aslında kişinin birey olnıa 

macerasını anlatınış ve bunu pagan düşüncenin olmazsa olmazı 

şeklinde ortaya koymuştur. Paganizm içinde kahraman, aslında bi

. reyselleşme yolunda giden kişidir. 

Bu bağlamda bu erginlenıne sürecinin, pagan düşüncesinin ifa

desi olan mitolojilerde ortaya çıkması normaldir. 

Green ve Sharman Burke (2008), bu konuda şöyle yazar: 

"Hepiınizin içinde, bizi biz olınaya; bizlere bir kimlik duygusu 

veren aile bağları, ortak ilşkiler ve toplumsal yaşannn dışmda, eşsiz 

ve Eırklı birer birey olmaya iten gizemli bir giidü vardır. Gelgele

lim, mitolojinin de gözler önüne serdiği gibi, birey olma süreci 

zorlu, kimi zaman da alabildiğine sancılı bir süreçtir. Bıı süreç yal

nızca gücünıüzü sınayan iç ve dış tehlikelerden ibaret olınayıp, 
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[. .. J Kahramanın yolculuğu, insanlığın başlangıcından beri v:ı r ı ı/. ı ı ı 

bu imgelerle dokunmuş bir olaylar dizisinin arketipsel öriintiisı·i

dür. Bundan dolayıdır ki tün1 çeşitiemelerine rağmen yolculuk ve 

imgelere garip bir biçimde bize tanıdık gelriler. Daima bulunması 

zor hazineyi, maceralı arayışı anlatırlar ve sade unsurlar banndır
lar." 

Moore ve Gillette (1991) bu konuda ilginç bir yaklaşımda bu

lunmuştur: 

"Kahramanın 'ölümü' çocukluğUn ve çocuk psikolojisinin 'ölü
mü'dür. Erkekliğin ve erkek psikolojisinin doğum udur. Bir erkek 
çocuk (veya) erkek için Kahramanın 'ölüınü' aslında bu kişinin en 
son smırlanyla karşılaştığı anlamına gelir. Düşmanıyla tanışmıştır 
ve bu düşman kendisidir. Karanlık yönleriyle ve kahraman olma
yan yönüyle tanışmıştır. Ejderhayla savaşmış ve onunla birlikte 
yanmıştır. [. .. ]Kahraman eneıjisini uygun bir şekilde değerlendi
rebilirsek, kendimizi smırlanmızın ötesine iteriz. Erkek çocuklar 
olarak gidebileceğimiz yerlere doğru serüvene atılıp bıı geçişi ger
çekleştirebilirsek, erkekliğe ulaşma ya hazır oluruz." 

Auge (201 O) kahraman imgesine çok farklı bir toplumsal bağ

lam da katmıştır: 

"İnsan dünyasının yaratılmasının çağdaşı olan ve tuhaf bir bi
çimde bazı mitlerde hem bu yaratılıştan önce varolan hem de onun 
sonucunda ortaya çıkan kahran1an fıgürü, sanki toplumsalın bıı fı
güründeki her şeyin ifade ettiği parametreleri, çok düzeli ve sapa
sağlam bir toplumun sınırlarını saptamayı başaramamış gibi, 
bozulıır ve ya da farklı çoğul değişken bir biçimde yeniden olu

şur.[. .. ] Tanrılar gibi, ama onlşardan daha çoki insanların tarihini 
simgelerneye ve düzenlemeye, bir parçasını uzam ve zamana yer
leştirmeye, sanki insanların tanrılarla ve ölümle ilişkisini düşOn
rnek için bir aracı gerekiyormuş gibi, bu tarihe bir anlam ve 

gereklilik katn1aya, saf bir süs olamayacak biçimde çağın/ıp, ins.ın

ların tarihini, tanrıalnn taralinda ve bazen de onlara karşı y:ıJ'·'" 

kahramanların (kahraman ya da yarı tanrı) tanrılarla birlikte İ<: ını lı· 

ı,., 
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yer almadığ çok az nıitoloji vardır." 

Kahraman öyküleri birçok araştırmacının da dikkatini çekmiş

tir. 

Psikanizlin en ünlü isimlerinden Otto Rank da bu konu üze

rinde çalışrrııştır. Bir önemli isim de Lord Raglan'dır. Bunun dı

şında da bu konuya eğilen araştırmacılar vardır, Comte gibi; ancak 

Jung ve Campbell en önemli isirrılerdir. Bizim burada esas aldığı

mız da Campbell'in bu konudaki çalışmaları olacaktır. Ancak daha 

önce diğer isimleri ve neler anlattıklarını inceleyelim. 

OTTORANK 

Otto Rank, 20. yüzyılın en önemli isimlerinden biri olarak 

kabul edilebilir. Psikanalizin diğer önemli isimleri arasında biraz 

gölgede de kalmış olsa, Rank'ın bazı çalışmaları hala güncelliğini 

korumaktadır. 

1884 doğumlu olan Rank, akademik kökenli olmadığı halde bir 

makalesi ile Freud'un dikkatini çekn1iş ve psikanaliz çevrelerine 

girebilmiştir. Daha sonra Freud ile aralarındaki görüş aynlığı Fre

ud'un, Rank'a yaşamı zehir etmesi ile sonuçlanmış ve Psikanaliz 

Derneği üyelerinin onu akıl hastası ilan etmesine kadar varmıştır. 

Rank ile Freud arasındaki görüş ayrılığı, Rank'ın "Doğum Trav

ması" isimli çalışması ile başlar. Rank burada, çocuğun rahimdeki 

rahat ortamdan yaşama çıkışının yarattığı ilk travma üzerinde 

durur. Freud ise erkek çocuklarda ilk ncvroz nedenleri arasında 

Oidipus Kompleksini görmekteydi. Rank bunu çıkılarak kaybedi

len rahmin, cinsel obje olarak kazanılması olarak açıklar. Rank bir

çok mitosu da rahmin rahat ortamından çtkış travması ve oraya 

dönüş isteği ile açıklamıştır. 

Rank (2001) kahraman mitasiarına da değinir ve yine bu görüşe 

bağlar: 

"Çünkü kahramanlık öykülerinde anlatılan bu başarılar, tıpkı 
nevrozda ve bilinçdışının diğer bütün yaratılarında oldıığıı gibi, 
mitlerde de, annenin içindeki ilksel dıırıımu yeniden ele geçirmeye 
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yaramaktadır ve tabii bir yandan da buna karşı en iyi direnci göste
ren babayla mücadele edilir. {. . . }Reformlar ve fetihler gerçekleş
tiren kahramanın taşıdığı cesaret maskesinin ardında, hep anne 
bedenine dönmek siteyen biri vardır. Öldiirülemeyen, hiç yaralan
mayan kahraman motifi de doğuştan gelme bir zırh, nasırlaşmış 
deri ya da miğfer (takanı görünmez kılan başlık) halindekonıma 
işini sürdiiren bir tiir kalıcı rahim tasavvıını olarak anlaşılabilir; 
ama yine de hep öldiiriilcbildiğim tck bir ııoktanm, bir "Aşil To
puğu'nun" bulunması, bir zamanlar kalıranıanm da salt bedensel 
anlamda anneye ne kadar bağlı olduğunu belli eder." 

Rank'ın Kahraman mitasiarına bakışı ise "Kahramanın Doğuş 

Mitosları" adlı denemesinde ortaya çıkmaktadır. 

Rank'ın bu denemesini 1909 yılında yazdığım ve hem o günden 

bugüne olan gelişmeleri hem de o dönemde Rank'ın Freud'e ya

ranına ihtiyacını göz önüne alırsak, aslında bu denetnenin güncel

liğini koruması zor gözükmektedir. Ancak yine de kahramanlık 

mitasiarını anlamamızı sağlayacağı için kısaca incelenıektc fayda 

vardır. 

Rank'ın Kahraman ile ilgili incelemesi çocukluk döneminin 

üzerinde durur. Zaten Kahraınanın doğumu önemlidir onun için. 

Kahramanların çoğunun yetişkin olduğunu önemsemez. 

Yazım yılının 1909 olması itibarı ile de Freud'un görüşlerinden 

yaralanır, hatta onu sık sık yüceltir. 

Rank, mitlere çok da olumlu bakmaz ve genelde nevrotik kişi

liklcrlc birleştirir. Hatta ona göre " Mitler yetişkinler tarafından 
yaratılınışlardır ve bunlar onlarm çocukluk fantezilerine bir dön
üştiir." Rank baba ile olan mücadeleyi pararıoyaya kadar da götürür. 

Ancak her şeye rağmen ilk derli toplu kahraman mitaslan in

celemesi olarak bir ilgiyi hak etmektedir. 

LORDLAGRAN 

Bu konuda çalışmalar yapan bir ilginç isim de Lord Raglan'dır. 

Lord Raglan'ın en önemli katkısı, mitoloji ve ritüel arasınaki ilişkiyi 
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ortaya koyabilmesidir. Bu bağlamda Lord Raglan, Frazer'ı da takip 

etmi§tir denilebilir. 

Lord Raglan bu konuda en çok tarım külderi ile il§kisi olan 

"Ölen ve Dirilen" Tanrı fıgürü üzerinde durmU§tUr. Bu bağlamda 

Lord Raglan'ın kahramanı da bu mitten çok uzak değildir. Zaten 

Lord Raglan da (2001) bunu belirtmi§tir: 

"Kendiliğinden gelen bir çıkarım vardır, buna göre Kahraman, 
ritüelde varolduğuna Tanrı, Tanrı da mitte varolduğunda Kahra
man 'dır; başka bir deyişle, Tanrı ve Kahraman aynı insanüstü var
lığın farklı görüntüleridir." 

Lord Raglan (2001), kahraman mitaslarının ortak yönlerini de 

a§ağıdaki gibi belirlemi§tir: 

1. Kahraınanın annesi asil bir bakiredir. 
2. babası bir kraldır ve 
3. sıklıkla annesinin yakın bir akrabasıdır, fakat 
4. ana rahmine düşme koşullan olağanüstülük gösterir ve 
5. bir tanrının oğlu olduğu şeklinde bir söylenti vardır. 
6. doğum anında, genelde babası ya da annesinin babası tara-

fından öldürülmek istenir, fakat 
7. kaçarak hayatta kalır ve 
8. uzak bir iilkede başka bir aile tarfından yetiştirilir. 
9. çocukluğu hakkında hiçbir şey bilmeyiz, fakat 
1 O. erginlik çağına ulaştığında, gelecekteki krallığına döner 
11. bir kralı, ve/ve ya bir devi, ejderhaya ya da vahşi bir hayvanı 

yendikten sonra 
12. bir prensesle evlenir, bu da genelde ondan önceki kralı kı-

zıdır ve 
13. kral olur. 
14. belli bir süre olaysız bir şekilde yönetir ve 
15. kanunlar koyar, fakat 
16. tanrıların inayetini ve/ve ya halkının sadakatini kaybeder ve 
17. tahttan ve krallığından ayrılır, ve bundan sonra 
18. gizemli bir ölümle karşılaşır, 
19. bu da genelde bir tepenin üzerinde olur 
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20. eğer çocuğu varsa yerine geçmez 
21. cesedi gömülmez fakat buna rağmen 
22. bir ya da birkaç tane kutsal mezarı vardır. 

Lord Raglan, Rank gibi, kahramanın öyküsünü doğumdan baş

latırken öykünün, herkesin kahraman olabileceği gibi önemli bir 

özelliğini görmezden gelir, hatta tüm sembolik içeriği görmezden 

gelir ve bu bağlamda gözlemleri bir değer ifade ederken, teorisinin 

ana çatısı hiç de doğru değildir. 

FERNAND COMTE VE KAHRAMANLIK MİTLERİ 

Ülkemizde daha çok Mitoloji Sözliiğii ilc tanınan, ilahiyat kö

kenli mitoloji yazarı Fernand Comte da 1 993'te basılan Lcs Hcros 
Mythiques et l'Hommc de Toujours adlı kitabında kahramanlık 

mitasiarını incclemiştir. 

Comte (1993) , kendinden önce gelenleri, özellikle de Camp

bell'i yok sayarak, kahramanlık mitoslarını farklı bir şekilde sınıf

landırır. 
İlk sınıflandırma "Uysallıktan Başkaldırı ya" şeklindedir. Burada 

"kahraman", doğuştan iyi huylara ya da kendini belli edecek özel

liklere sahiptir. Yaşamının başında, düzene ya da "tanrısal" yasalara 

saygılıdır ve kabul eder. Ancak olayların akışı onu baş kaldırya kadar 

giden bir yola sokacaktır. Comte, Arjuna, Theseus, Aeneas hatta 

Prometheus mitasiarını bu kapsamda görür. 

·"Arayış", kahraman mitaslan içinde en önemli yeri tutar. Kah

raman bir nesne ya da birini de arasa bu aslında içsel bir arayıştır. 

Iason ve Altın Post'un aranışı, Odysseus, Kutsal Kap efsaneleri, 

hatta Hermetizm, Comte tarafından bu grupta görülür. 

Kahraman mitaslannda "Dünya'yı Kurma" da sık görülür. Kah

raman aynı zamanda düzen kurucusudur. Hatta kahramanın aynı 

zamanda bir el becerisi de vardır. Popol Vuh'tan, Çin yaradılış ef

sanelerine, hatta Lugh'a ve Orfeus'a kadar bu tür mitoslar Comte 

tarafından bu başlık altında toplanır. 

Son başlık " Ben, Sen ... Biz" şeklindedir. Bu aynı zamanda "bir" 
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olma sürecidir. Tanrıça mitaslan ve erotik mi taslar bu başlığa girer. 

Comte'u kesinlikle eleştirrnek gerekir. Özellikle kendinden 

önce gelenleri yok sayması ve bu sınıflandırmaların bir kavramsal 

çerçeveye oturmaması en isabetli eleştiriler olacaktır. Öte yandan, 

Comte'un mitolojik motifleri insanın iç süreçleri olarak görmesi 

ve değişik bir sınıflandırma denemesi isabetlidir; ancak yine kav

ramsal çerçeve eksikliği bunu az önceki sınıflandırmalarda görme

mizi engellemektedir. 

JOSEPH CAMPBELL VE KAHRAMANINYOLCULUGU 

1904-1987 yılları arasında yaşamış olan J o se ph Caınpbell için 

çok şey söylenebilir. 

1904 yılında orta halli bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen 

Campbell, daha gençlik yıllarında inançlar konusuna ilgi duymaya 

başlamıştır. 

Çeşitli okullarda okuyan Campbell, 1925 yılında Columbia 

U niversitesi'nden mezun olmuş, 1927'de de Arthur efsanesi üze

rine hazırladığı tezi ile M.A derecesini alınıştır. 
Öğrencilik yıllarında ortaçağ araştırmalarıyla uğraşırken bir yan

dan da caz orkestralarında çalmıştır. 1924 yılında ise Krishnamurti 

ile tanışmış ve uzun süre onunla dostluğu devam etmiştir. 

Joseph Campbell daha sonra Paris ve Münih Üniversiteleri'ne 

devam etmiştir. Bu dönemde heykcltraş Arıtoine Bourdelle, ünlü 

ressaın Pablo Picasso gibi sanatçılar , James Joyce ve Thomas Mann 

gibi yazarlar ve Sigmund Freud, Carl Gustav Jung gibi psikanalist

lerden etkilerımiş ve insanın yaratrna yeteneği hakkındaki düşün

celerini geliştirmiştir. 

Daha sonra yeniden Amerika'ya dönenJoscph Campbell, kendi 

yolculuğuna başlamıştır. Kendi ifadesiyle Krishnamurti'nin "İn
sanlığa yardım etıııenin en iyi yolıı, kendini geliştirmektir" d üstu

runu kabul etn1iş ve Aınarika içinde süren yolculuğunda aslında 

kendini bulmayı hedeflemiştir. 

1934 yılında Sara h Lawrence College' de edebiyat üzerine ders 

vermeye başlamıştır. 
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1938 yılında ise, öğrencisi olan, dansçı ve koreograf Jean Erd

man ile evlenmiştir. 

Bu dönemde Campbell doğu felsefesi ile de ilgilenmiştir. 

Çalı§malarına devam eden Campbell, 1949 yılında en önem li 

eserlerinden biri olan The Hero with a Thousand Faces adlı kita

bını yayımiarnıştır 

Bundan sonra birçok konuda eser vermeye devam eden Camp

bell 1972'de Pasifıkte'ki evine çekilmiş ve kendini yazmaya ver

miştir. 

Birçok eser veren Campbell birçok da ödül almış, pek çok araş

tırınacıyı ve yazarı etkilemiştir. George Lucas bile S tar Wars karak

terleri için ondan yaralanmıştır. 

1987 yılında kanserden ölen Carnpbell yüzyılın en önemli isim

lerinden bir sayılmakta olup, arkasında birçok eser bırakmıştır; ama 

ku§kusuz en önemli eseri The Hcro with a Tlıoıısand Faccs'dir. 
Campbell'in The Hero with a Thousand Faccs adlı eseri kah

raman mitoslarını incelediği ilk önemli eseridir. 

Psikaniz teorileri ile (özellikle de Jung) mitolojiyi birleştiren 

Campbell, Kahramanın yokuluğunu mitsel bir olay olarak ele 

al mı§ ve mitlerde rastladığımız sembolleri ruhsal (Psyche) yaratılar 

olarak görmüş ve aslında bunların bizim içiınizdeki arayışı çözme

ınize yarayacak ipuçları olduğunu söylemiştir. 

Burada Campbell'iJung'a biraz daha yakın bulabilriz. Campbell 

aslında Jung'dan etkilendiğini söylenıekle birlikte taın olarak 

''Jung'cu" olnıadığını da belirtmi§tir. 

Aslır:ıda Campbell ve Jung'un ayrıldığı noktalar vardır. Bunların 

ba§ında kollektif bilinçaltı ve ınitlerin doğu§ süreci gelmektedir. 

Campbell mitlerin kökenincieki kollektif bilinaçltı arketiplerini 

kabul etmekle beraber, dı§arının ve travn1atik durumların etkisini 

de kabul etmi§tir. Ayrıca mitlerin ortak kökeni yerine, yayılmasını 

incelemiştir. 

Carnpbell mitlere çok daha fazla anlam da yüklemektedir. Mit

ler aynı zamanda toplumsal ya§ama uyumlanmak için de önemli

dir. 

Her ne olursa olsun, gerek terminolojik gerek içerik açısından 
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Jung, Campbell'in bir öneelidir ve etkisi her zaman hissedilmck

tedir. 

Campbell bir röportajda, bu konuda şöyle demektedir: 

"The Hero with a Thousand Faces'i yazdığım zaman Freud ve 

]ung'a benim için aynı yerdeydiler. Freud bir konuda gerekli iken 
jung bir başka konuda gerekli idi. Fakat dah sonraki yıllarda]unf!. 
benim için daha önemli olmaya başladı. Düşünüyorum ki ne kadar 
uzun yaşarsan jung'un söyleyeceği o kadar şey vardır." 

Kahramanlık mitaslan ile ilgili olarak Campbell, Jung vr 

Rank'tan önemli bir şekilde ayrılır. Jung ve Rank bu süreci dalu 

çok cocuklukla başlatırken, Campbell için bu süreç "Macera"y:ı 

atılmakla başlar. 

Bu sürecin bu şekilde başlaması kişinin yaş sınırlaması olma

ması, hiçbir zaman geç olmadığını belirtınesi açısından çok önem

lidir. 

Monomit Üzerine 
Campbell, yolculuk mitasiarını incelemiş, aslında bunlarııı, 

sanki bir tek mitin farklı görüntüleri imişçesine, benzer olduğuını 

görmüştür; bu, aslında "kökende" tek bir miti çağırıştırmıştır. 

Monomit kavramı aynı zamanda çok yanlış anlarnalara da aç ı k 

bir kavramdır. Monomit her zaman kişinin sadece tek bir yolcu

luğu yapacağını söylcmez, sadece bu tür mitasiarın hangi coğrar 

yada ve zamanda olursa olsun içsel bir yolculuğa atıfta bulundu

ğunu gösterir. 

Bu bağlamda, Marguard'ın farklı bir okuması Campbell'in mo

nomitos kavramına direk bir saldırı olarak algılanmamalıdır. Mar

guard (2003), "En azından ve her zaman tehlikeli olan monomitos 
tur, buna karşılık, tehlikesiz olansa polimitostur. İnsan birçok sc"Jy 
lenceyc -birçok öyküye- sahip alabilmelidir, önemli olan budw. 
Tüm diğer insanlarla birlikte sadece tek bir söylenceye -tek bir öy 

küye- sahip olan ve olabilen, kötü durumlardır. İşte bu nedenle 
palimitaslar yararlı, monomitoslar zararlıdır" derken, yaşam içim k 

sadece tek tür bir erginlenme dışında öyküler de yaşanabileceği ı ı ı 
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düşündürtürken -ki bu da olmalıdır ancak monomit de bunu dış

lamaz sadece en önemlisini gösterir- "yeni söylencebilim, yeniliğin 
söylencebilimi olarak ilerlemenin, devrimin, değişen dünyanın, ge
lecek Re i ch 'in, genel grevi n, son savaşın,son sınıfİn, vb. söylence
sinde başarılı olmuştu. [. . . J Burada her defasında söz konusu olan, 
bir tek gücün yetkisinin tek öykiisı:iyle bütüncül yönlendirimdir. 
İşte bu, monomitosun Hıristiyanlık'tan sonraki olası ve tehlikeli 
olan şeklidir; sadeec tck bir öykiiyc, mutluluk veridi tek devrim 
öyküsünün monomitosıma izin verdiği için polimitosçuluğun 
ikinci sonu olarak öykü/erin çoğullıığımu yasaklayan tekil durum
daki saltık tek mitostıır." diyerek barnbaşka bir okuma yapmaktadır. 

Bütün bunlardan sıyrılarak, monomitosun yolculukla olan ala

kasını düşünerek yaşanacak diğer öyküleri de yadsımamak gerektiği 

ortaya çıkar. 

KAHRAMANIN YOLCULUGU 

Kahramanın yolculuğu, insanlık kültürünün en eski öykülerin

den biridir. Mitlerde, efsanelerde hatta masallarda gördüğümüz 

kahraman öykülerinde ortak yolculuk motiflerine sık sık rastlarız. 

Freud ve Jung bu tür öykülerde, bilinçaltının kendini sembol

lerle gösterdiğini söyler. Jung bu tür öykülerin ortak ruhsal dene

yimlerden söz ettikleri için tüın insanlık tarafından paylaşıldığını 

söyler. 

Banzhaf (2001) daha da ileri giderek, çok da doğru olarak, Tarot 

kartlarının Areana Major serisinin de kahramanın yokuluğunu an

lattığını ortaya koyar. 

Arketipik diyebileceğimiz bu yolculukta, kahraman bir görevin 

peşine düşer ve çeşitli maceralardan sonra kendi de değişmiş olarak 

geri döner. Bu çeşitli macera ve sınavlada dolu yolculuk aslında bi

linçaltında da ruhsal tckamül hatta Jung'un deyimi ile bireysel

lcşme/bireyleşme dediğimiz sürecin mitolojik bir yansımasıdır. Bu 

mitolojik yolculukların kolektif bilinçaltı motiflerini kullanması 
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insanların bu maceralara duyduğu ilgiyi ve belki de okuyanlar için 

olan itici gücü açıklar. 

Campbell (1993) Kahramanın Yolculuğu'nu kategorik olarak 

şu başlıklar altında inceler: 

I. Yola Çıkış 

1. Maceraya Çağrı 
Maceraya çağrı, kahramanın hayatının dönüm noktasıdır. Bir 

olay ona artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, artık yepyeni 

bir yola girmesi gerektiğini gösterir. Bu, mitlerde genelde olağan

üstü bir yolculuğa çıkılınası için bir arayışın ortaya çıkması şeklinde 

gözkürken, gündelik yaşantımızcia işten ayrılma, boşanma, bir 

ölüm, iflas gibi olaylar olabilir. Hatta önceden basit gelen bir yol

culuk fikri bile olabilir. Bu olay, artık yaşantımızı değiştirecek bir 

olaydır. Campbell'in danışmanlığını yaptığı S tar Wars serisinin ilk 

filminde bu çok güzel işlenir. Aynı şekilde Yüzüklerin Efendisi se

risi de böyle başlar. Bu, insan yaşamındaki en öneınli çağrıdır. 

2. Çağrının Reddedilmesi 
Maceraya çağrı ne kadar sert gelirse gelsin, kahraman eski du

rumunu bırakınak istemez. Bahaneleri vardır. Kapamayacağı kişi

ler ve duruınlar hatta nesneler vardır ve bu maceraya atılınayı 

reddeder. Bu süreci bazen geciktirse de maceraya çağrı devam et

mektedir ve bir sonraki seferde bu çağrı daha da sert gelebilir. Bu 

nedenle bir kere bu maceraya ya da yolculuğa çağrıyı hissettikten 

sonra artık buna karşı koymamak gerekmektedir. Bu sonuçta bin

yıllardır arketipik olmuş bir içsel yolculuktur ve yapılması gerekir. 

3. Doğaüstü Yardım 
Kahraman artık bir kere bu yolculuğa atılmaya karar verdikteıı 

sonra artık yolculuk ya da macera başlar. Yolculukta, kahramana, 

yolunda çıkacak tehliklere karşı yardım edecek olan bir akıl hacası 

ya da bilge bir kişilik bu aşaınada karşısına çıkar. Ya bir yol gösterir 

ya da bir tılsım verir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi fiziksel bir ma-
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ceranın yanı sıra içsel bir yolculuk da devam eder. Binyılların bu 

arketipik yolculuğucia bizim "doğaüstü" diye adlandırabileceğimiz 

birçok olay meydana gelir. Eski mi derin kahramaniarına doğasütü 

varlıkların yardım etmesi gibi bazen biz de yaşantımızcia hiç um

madığımız yardımlada ya da durumu d üzeitecek sürprizleri e kari

şılaşabilriz. Bunlar bu yolculuğun en sihirli ve coşkulu anlarıdır. 

Bu bağlamda karşısına çıkan yardım, kahramanın korkularını yen

mesini ve yoluna devam etmesini de sağlar. 

4. İlk E§iğin .A§ılması 
Yolculuğun başlaınası artık bu yolculuktan geri dönülemeye

ceğini de gösterir. Karlıraman artık bu geri dönüşsüz yola girmiş, 

amacına doğru ilerlemcktedir. İşte bu noktada k�uşısına geçmesi 

gereken bir eşik çıkar. Bu mitlerde genelde m uhafızlarta korunan 

bir eşlik şeklindedir. "Bu tür ınıılıafızlar, kahramanın şu anki alanı 
ya da yaşarn ufkunun sınırlarını belirterek dünyayı dört yönde sı
nırlar. Onların ardında, karanlık, bilinmeyen, tehlike vardır; aile 
gözetiminin ötesinde çocuk için tehlike alınası ve toplumun ko
ruması olmadan kabilc üyesinin tehlikeye düşmesi gibi. Sıradan 
insan belirli sınırlar içinde kalınakla tatmin olmakla yetinmeyip 
bundan gurur da duyar ve yaygm inançlar keşfedilınemiş olana atı
lan ilk adınıdan ürkrnek için ona her türlü nedeni verir." (Camp

bell, 1993). Ancak kahraınanın böyle bir lüksü yoktur ve bu eşiği 

geçerek kendisini bekleyen yola artık geri dönüşü olmadan girmek 

zorundadır. "Eşiği aşmak, simgesel olarak başkalaşmayı kabullen
mek, artık bir daha eskisi gibi olarnayacağını bilmek demektir." 
(Tecim�r, 2006) Yaşamda da ne kadar güvensiz gözükürse gözük

sün bu kararı alınmak zorundadır. 

S. Balinamn Karnı 
Balinanın karnı yolculuğun en ilginç aşamalarından biridir. 

"Büyülü eşikten geçişin bir yeniden doğum alanına geçme olduğu 
fikri, bütün dünyada balinanın karnının rahim imgesiyle simge
lenmiştir. Kahraman, eşiğin gücünü ele geçirınek ya da onunla uz
laşmak ycirne bilinmeyenin içinde kaybolur ve ölmüş gibi 
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görünür" (Campbell, 1993) aslında bu süreç bir ölüm ya da kay

boluş değil, tam tersine çok farklı bir şekilde yeniden doğmak için 

bir hazırlıktır. Bu, yolculukta başa gelebilecek bir durumdur. Kah

raman kendini güvencede hissetmediğinde, rahime geri dönüş gibi 

kendini kapatabilir. Önemli olan bu süreci bir yeniden doğuş ola

rak değerlendirmektiL 

II. Erginlenme 

1. Sınavlar Yolu 
Erginlcnerncyc giden yol artık açılmıştır ancak bundan sonra 

da sınavlar başlar. Bu aşamada karşılaşılacak her şeyin bir sınav ol

duğunu unutmamak gerekmektedir. Gündelik yaşamda olduğu 

gibi mitlerde de bu sınavlar vardır. "Kahraman bu bölgeye girme
den önce karşılaştığı doğaüstü yardımcının önerileri, tılsımları ve 
gizili araçlarından yardım almaktadır. Ya da insanüstü yolculuğu 
sırasında, kendisini her yerde destekleyen iyi kalpli bir giiç oldu
ğunu ilk kez burada farkedebilir." (Campbell, 1993) . Her bir sınav 

aslında kahramanın oyunun kuralını öğrendiği bir aşamadır da. Bu 

da aslında yaklaşan erginlenmeye bir hazırlıktır. 

2. Tanrıçayla Kaqıl:l§ma 
"Genellikle bütün engeller ve devler aşıldığında gelen en son 

macera, başarılı kahraman ruhun Dünya'nın Kraliçe Tanrıçası ilc 

mistik evililiği olarak sunulmuştur. Bu en alt noktadaki, zirvedcf\1 
ya da Dünya'nın en ucundaki, Kozmos'un orta noktasındaki tapı
nağın sunak yerindeki ya da kalbin en derin noktasının karanlığn 1 
daki krizdir. [. .. ] Tanrıça ile (her kadında yeniden doğar) 
karşılaşma, kahramanın sonsuzluğun örtüsü olarak kutlanan yaş.1 
mm kendisi olan aşk ödülünü kazanmak için vereceği son sına vd u 

Ve maceracı, bu bağlamda, bir delikanlı değil de bir genç kız old ı ı 
ğunda, nitelikleri, güzelliği ya da özlemleriyle bir ölümsüziin qı 

olmaya uygun biridir. O zaman göksel koca ona iner ve istese (/c· 

istemese de onu yatağına götürür. Eğer ondan uzak durmuşsa, hiı 

den gerçeği görür; eğer onu istemişse, arzusu yerine gelir. 
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(Campbell, 1993) Tanrıça aynı zamanda yaşamın bolluk bereketi 

ve yeniden yaratılmasıdır. Kahraman bu bağlamda bunun da far

kına varır. 

3. Ba§tan Çıkancı Olarak Kadın 
"Dünya'nın kraliçe Tanrıça'sıyla mistik evlilik, kahramanın tam 

bir yaşam ustalığını temsil eder; çünkü kadın yaşamdır, kalıraman 
onun bileni ve efendisidir. Kalıraınanın sonlu deneyimini ve edi
ınini öneeleyen sınamalar, bilincini geliştiren ve kaçınılmaz geli
ninin, yani anne-yokedenin sahiplenişine katlanabilecek hale 
getiren araçların gerçeğe dönüşme krizlerinin simgesiydi. Böylece 
kendisinin ve babasının bir olduğun u bilir; babasının yerine geç
miştir." (Campbell, 1993) Bu aşamada kahramanı iki önemli olay 

bekler; bunlardan birincisi "baştan çıkartan kadın" ötekisi baba ile 

ilgilidir. Kahraman bu aşamada, kendisini yoldan çelecek, baştan 

çıkartacak bir kaqı cins ile karşılaşabilir. Ancak yolundan vaz geç

ınemelidir. Çünkü Tanrıça ile karşılaşan kahraman, artık dişiliğin 

ne olduğunu bilmektc ve onun gölge yönlerine kanmayacak dü

zeydedir. 

4. Babanın Gönlünü Alma 
Kahramanın karşısına çıkan en önemli olaylardan biri de baba 

ile ilgili alanıdır. Baba, otoritedir ve kahramanın kendini bu otori

teye kabul ettirmesi gerekir. Bu aşama, daha önce de gördüğümüz 

�ibi baba ilc bütünleşmedir. "Babayla karşılaşacak kahramanın so
runu, ruhunu, bu devasa ve acımasız kazmasun bunaltıcı ve akıl
clışı traj�dilerinin, varlığın görkeminde tamamen nasıl egemen 
kılınacağını aniayacak kadar korkusuz kılmaktır. Kahraman yaşamı, 
kendisine özgü kör noktasından akar ve bir an için kaynağa bir 
h :ı kış atar. Babanın yüzünü görür ve anlar; ikisi bir araya gelmiştir." 
(Campbell, 1993) 

5. Tannla§tırma 
Erginlenmenin en önemli sonucu kişinin kendi içindeki tanrı

";ıllığı keşfemesidir. Kahraman artık tanrılaşmıştır ya da Tanrı'dan 
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bir parça olduğunu anlamıştır. Artık bir Tanrı olarak hareket et

mektedir. Bu artık kahramanın bilinçlenmesi ve yolculuğunun 

amacıdır. Mitlerde bu motif genelde ölüp dirilme ve tannlara ait 

bir yere gitme şeklinde gözükür. Ancak yaşamda da tanrısallığının 

farkına varan ve bilinçlenen insan, tanrılar gibi yaşamayı öğrenir. 

Yolculuğu amacına ulaşmış ve birey olmayı başarabiimiş bir ki�i 

olan kahraman, artık bu Dünya'nın da efendisidir, olaylara hük

ıneden kişidir. 

6. En Son Ödül 
Artık kahramanın ödülünü alma zamanı gelmiştir. Mitler, kah

ramanın sadece tanrısallığını keşfetmesini değil, aynı zamanda ödü

lünü de almasını anlatır. Bu sihirli bir obje olabildiği gibi, içsel bir 

durum da olabilir. Önemli olan, bu yolculuğun simgesel anlamını 

da ortaya koymaktır. Güncel yaşamda da tanrısallığını keşfeden 

kahraman, takip eden olaylarla kendisinin ödüllendirildiğini his

seder. 

III: Dönüş 

1. Dönü§ü Reddetme 
"Kahraınanın nıacerası, ya kaynağa nüfus etme ya da birtakmı 

erkek ya da kadın, insan ya da kişleşmelerin yardımıyla sona erdi
ğinde, maceracının yaşam değiştiren gezisinden dönmesi gerekir. 
{. . . ]Fakat sorumluluk sık sık geri çevrilrniştir. Buddha bile, zafe
rinin gerçekleşıne iletisinin iletilebilir olup olmadığından şüplı( · 
etmişti ve göksel esrime içindeyken ölen aziler de vardır. Hiç yaş
lanmayan Ölümsüz Varlık Tanrıçası 'nın kutsanmış adasına soıı
suza dek yerleşen ünlü kahramanlar da gerçekten sayısızdır." 
(Campbell, 1993) Gerçekten de önce n1aceraya çıkmak için kar�ı 

koyan kahraman, şimdi de geldiği yerden mutlu olarak, geri dönü�(' 

karşı koymaktadır. Oysa, her kahraman, erginlenmeden sorna gel 

diği yerden evine geri dönerek bu deneyimi götürmek, birey olar;ık 

yaşamını devam ettirmek zorundadır. Bu bağlamda dönüş zoruıı 

ludur. 
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2. Büyülü Kaçış 
"Zafere ulaşan kahraman, eğer Tanrı ya da Tanrıça 'nın kııtsa

ınasını elde ederse ve toplurnıw yeniden yapılanması için bir iksirle 
birlikte dünyaya dönmekle görevlendirilirse, macerasının son aşa
masında doğaüstü efendisinin tüm güçleriyle desteklenir. Diğer 
yandan, eğer ganimeti muhafızının karşı çıkışına rağmen elde et
tiyse ya da kahramaının diiynyaya dönme arzusu tanrılar ve şey
tanlarca uygunsıız bulundııysa, o zaman mitolojik çevriınin son 
aşaması hareketli, genelikle güliinç bir takip olur. Bu kaçış, büyülü 
engelleme ve kıırtuhna ınııcizcleriyle karmaşıklaşabilir. " (Camp
bell, 1993) Yola çıkış nasıl kahramanı zorladıysa, dönüş de bir tür 
kaçıştır. Kahraman hem kendisini bırakmayan güçlerden hem de 
kendisinden kaçmaktadır. Artık yoluculuğu biten kahraman için 
"doğaüstü" güçler de devrededir. Kahraman "kendinden" olanları 
yanına alarak, "karşısında" olanlarla "sava�arak" yoluna devam eder. 

3. Dışandan Gelen Kurtuluş 
Dönüş de, yolculuk gibi zorluklarla, olağanüstü olaylarla dolu

dur. Ancak bu kez kahraman ne yaptığının farkındadır ve aldığı 
ödüllere bağlı olarak "doğaüstü" yardım daha da önem kazanmak
tadır. Dönüş yolculuğu, erginlenen kahraman için gereçekten de 
mucizelerle dolu olacaktır. Bu noktada kahraman dönüşte zorla
nıyorsa, dışarıdan bir yardım onu yoluna döndürecektir. "Kahra
manm doğaüstü macerasmdan dışarıdan yardunla geri getirilmesi 
gerekebilir. Yani, Dünyanın gelip onu alınası gerekebilir. Çünkü 
bir yerde alınanın derin saadcti, uyanık halin benlik parçaları ya
rarına kolayca bırakılmaz. [. . . ] Ve yine, kişi yaşadıkça yaşam çağı
racaktır." (Campbell, 1993) Sonuçta, dışarıdan gelen yardım ile 
kahraman dönüş yoluna girer. "İster dışarıdan kurtarılsın, ister içe
riden sürüklensin ya da ödülüyle birlikte rehber tanrıçalarca zarif 
bir biçimde taşınsın; parçalara ayrılmış insanların içinde kendilerini 
tüm saydığı, çoktandır unııtturulınuş ortama, kendisine balışedilen 
lutufla yeniden girmesi gerekmektedir. Ego-dağıtan, yaşam-veren 
i ksiriyle toplurnla yiizleşmeli ve makul sorgıılamalarla, aşırı gücen
miş ya da anlamakta zorlanan iyi insanların dönüş darbelerini üst-
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lenmelidir" (Campbell, 1993) 

4. Dönü§ E§iğinin A§ılması 
Yolculuğa çıkan kahraman nasıl bir eşikten geçti ise, dönerken 

de benzer bir eşikten geçmek zorundadır. Bu eşik, ilkinden zor 
olabilir. Her iki durumda da kahraman gitmesi gereken yere git
mek için bu aşamayı geçmek zorundadır. Bu seferinde de bu geçi� 
doğaüstü varlıklar tarafından kontrol ediliyor olabilir ya da geçil
mesi zor sınavlar vardır. Ancak, geçilmesi zorunlu olan bu aşanu 
bir kere geçildikten sonra, artık kahraman dönüş eşiğini geçmi� 
olur ve korkuları geride kalır. 

5. İki Dünyanın Ustası 
Kahramanın gittiği yer ile yolculuğa başlayıp geri döndüğü yn. 

farklı dünyalardır. Birçok insan sadece tek bir dünyayı tanımaktı
dır. Ama bu yolculuğu yapan kahraman, ikisini de bilmektedir ve 

artık iki dünya arasına istediği gibi gidip gelebilecek yetiye sahipti ı 
"Tanrısal ve insani iki dünya ancak birbirinden farklı olarak rn 

medilebilir. {. . . ]Kahraman bildiğimiz ülkeden karanlığa doğru yol.ı 

çıkar; orada macerasını tamamlaryak da basitçe bize olan bağlam" 
kaybeder, hapsedilir ya da tehlikeye düşer; ve dönüşü o öte bölp,c 
den bir dönüş olarak anlatılır. [. .. }İki krallık aslında birdir. Tan n 

ların alanı bildiğİrniz dünyanın unutulmuş bir boyutudur. v, 

isteyerek ya da istemeyerek o boyutun araştırılması kahranı:ınnı 
yaptıklarının tam anlamıdır. [. .. ] İki dünya arasında, zaman m .�o 

rünürolerinin bakış açısından nedensel derinliğindekine- biri1111ı 

ilkelerini diğerininkiler/e karıştırmadan, aklın birinin erdeınıılı 
diğerini tanımasını sağlayarak- ileri gidip geri gelmek özgiirlı"i_,:ıı 
ustanın becerisidir." 

6. Ya§aına Özgürlüğü 
Campbell (1993), mitin amacının " bireysel bilinçliliğin evre u·., 1 

irade i le uyuşmasını sağlayarak yaşam aldırışsızlığına olan ge n·/, ·.ı 

nimi yok etmek olduğunu" söyler. Bunun da "zaınanın geçicı_.ı:ı' 

rüngüleriyle, her şeyde yaşayıp ölen tiikcnmez yaşam :ır:ı.�n,,J, 
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gerçek bir ilişki kurulmasıyla" sağlanabileceğini belirtir. Yolculuğa 
çıkan, erginlenen ve dönmeyi başarmış kahraman, artık bir bireydir 
ve yaşamına hükmedebilecek güçtedir. Yaşama hükmedebilmek, 
olayların etkisiyle savrulmamayı da getirdiğinden en büyük özgür
lüktür. Bir birey, yaşamının kontrolünü elinde tutan ve iradesini 
kullanabilme özgürlüğüne sahip kişidir. Birey artık yaşamı tanıyan, 
artık gelecekten korkmayan çünkü onu şekillendirebilen ve en 
önemlisi "anda" yaşayabilen kişidir. ""Kahraman olacak şeylerin 
değil, olan şeylerin yandaşıdır; çünkü o vardır" (Campbell, 1993) 

Sonuç: 
Campbell'in ortaya koyduğu "Kahranıanın Yolculuğu" teması, 

bu şablon üzerinden birçok taraftar bulmuş ve hatta, yazılacak düş
sel öykülerin de bu şablon üzerinden gtimcsi gerektiğini savunan
lar olmuştur. Canıpbell'ın kendisi de Star Wars serisinin 
yaratılmasında George Lucas'ı etkilemiş ve dizinin birinci (aslında 
dördüncü) bölümü de bu şablona uymuştur. 

Ancak önemli olan, bunun kişinin yaşamında varolmasıdır. Yu
karıda da belirttiğimiz gibi kahraman mitaslarının anlattığı aslında, 
kişinin birey olmasıdır. Ancak bir birey kendi yaşamını kontrol 
edebilir. Binyıllardır insan bilinçdışında olan bu öykü, herkeste de
falarca yaşanmakta ve bu mistel döngüler günlük yaşantımızcia kar
şımıza çıkmaktadır. 

Çeşitli görüşler ışığında incelediğimiz "Kahramanın Yolculuğu" 
ya da daha doğru bir deyişle "Kahramanın Arayışı" mitaslarının 
günümüzde de geçerli olduğu kesindir. 

Hiçbir şekilde bu macerayı bir mit olarak görmemek gerekmek
tedir. Bu bir mit değil, bizim yaşamamız gereken içsel süreçlerdir. 
Bu öyküyü yaşamayan kişinin birey olması kolay değildir. 

Birey olacak bir insanın öncelikle bir öyküsü, bir arayışı alınası 
gerekmektedir. Kişi bundan korkmamalı, her ne olursa olsun bu 
ınaceraya atılmak için elindekilerden vaz geçebilmeyi bilmelidir. 
Sonuçta Evren onu vazgeçmeye zorlayacak ya da elindekileri elin
den alacaktır. Örneğin birçok kişinin yaşadığı gibi, kendini yıpra
tan, birey olmaktan uzaklaştıran işinin bırakmaktan korkanlar 
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sonuçta, biliçdışı tetiklemelerin de katkısıyla işsiz kalabilmektc ve 
maceraya atılacak duruma gelmektedirler. 

En önemli olan şey, "çağrı"yı duyduktan sonra maceraya atıl
makdır. 

Macera boyunca varolacak "doğasütü" olayları yaşamak ve yar
dımları alabilmek ancak, bilinçdışında gelişen bu olayların farkında 
olabilmek ya da genel anlamda bir "farkındalık" sahibi olmakla ola
naklı olacaktır. Bu farkındalık, kişiyi birey yapabilecek en önemli 
araçtır. 

Bu yolcuğu yaşayabilen ve zamanı geldiğinde dönmesini bilcıı 
kişi, paganizmin en önemli esaslarından biri olan bireyleşmeyi ta
mamlamış olacaktır. 
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aganizm ve ezoterizm, ba§ta birbirleriyle ili§kili gözük
mesc de aralarında tarihsel ve pratik bağlaınında çok 
önemli ilişkiler vardır. 

Öncelikle pagan öğretisinin ezoterik olmadığını, her insanın 
içinde varolduğu Doğa ilc ilişkilerini belirli kurallar çerçevesinde 
düzenleyebileceğini söyleyebiliriz. 

Ancak üretim ili§kilerinin farklıla§ınası, ilk ticaret ilişkilerinden 
itibaren Doğa ile uyumlu yaşantıyı dejenere etmi§, pagan öğretisi
nin ya§aması belirli topluluklara kalmıştır. "Kadim Bilgelik" de di
yebileceğimiz bu öğreti zamanla bazı topluluklar tarafından kötüye 
de kullanılmı§tır. Bu karmaşık tarihe girmeden önce, ezoterizm ne 
demek daha arıntılı olarak bakmak gerekmektedir. 

Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da son zatnanlarda çok sıkça 
kullanılmaya başlanan, Türkçe' de "içrek" sözcüğü ile karşıtanan 
ezoterik sözcüğü, içinde saklı olan anlamı sadece scçilıniş kişilere 
açıklanan öğretileri tanımlamak için kullanılır. 

Ezoterizm, sözcük olarak Yunanca ECJW't"EptKOÇ ( içe ait, içrek, 
sadece müritlerin bildiği anlamında, Arıkdal Gizli Öğreticilik ola
rak kullanıyor) sözcüğünden gelir. Bu sözcüğün kökü ise Ecrw- (iç, 
içerisi) dir. 

Sözcük anlamı olarak ise ezoterizm " sadece belli sayıda mürit
/ere açıklanan halkın düzeyine inmeyen ya da inmeınesi gereken 
doktrine " denir. Ezoterik doktrin " mürit/ere sözlü olarak aktarılan 
türrı bilgi ve öğretilere" denir (Petit Robert) . 

Meydan Larousse Ansiklopedisi ise Türkçe cşanlamlısı İÇREK 
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başlığı altında daha geniş bilgi vermektedir: 
"Yalnız vakıf olanlara öğretilen 11 Vakıf olmayanlarca anlaşıl

ınayan bilgi ve ya eserler için kullanılır .... 
ANSİKL. Fcls. İçrek kelimesi dışrakın karşıtı dır. Pythagoras 'ın 

çömezlerini dışrak ve içrek diye ikiye ayırdığı söylenir; birinciler 
sadece adaylardı; ikinciler ise üstadın öğretisini bütün incelikleri 
ve sırları ile bilenlerdi ... Dışrak eserlerde yalnız en açık kanıtlar ileri 
sürülür, daha karanlık ve kesin olan kanıtlar ise içrek eserlerde yer 
alır. Sırra ve gizli bilgiye ermiş olanlardan başkasının kavrayama
yacağı esrarlı bir öğreti fikri birçok kimseye hoş görünmüş ve her 
devirde az ve ya çok içrek topluluklar (msl. Mason Dernekleri) ku
rulmuştıır. 

- Giz. ilm. I-f erhangi bir dinin, sadece sırra ve gizli bilgiye ermiş 
olanlara açıklanan yönüne içrek bilim adı verilir. Kabala'cıların 
içrek elyazmaları," açkı " ve ya "anahtar " adıyla anılır. İçrek öğreti, 
oyıın kağıdı falı, simyacıların sırları, sihir, büyü, kabala gelenekleri 
gizli dini törenleri vb. kapsıyordu. Apokalipsis'in açıklanması, He
zeikel'in gördüğü hayallerin yorııınlanması da içrek konıılar ara
sında yer alır." 

Bu tanımda dikkat edilmesi gereken nokta, eski Yunan' da içre k 
ve dışrak kavramlarının kullanıldığıdır, -dışrak ( EÇmu:ptKOÇ) ifa
desini ilk kullanan Aritoteles'tir- yalnız bunların genelde felsefe 
okuHanna atıf yaptığı görülür. Ayrıca ezoterik topluluklar yıllar 
boyu "esrarlı bir öğreti" fikri hoş geldiği için değil, belli bir amaç 
için kurulmuşlardır. 

Daha geniş kapsamlı bir tanım yapacak olursak, ezoterizm, sa
dece seçilmiş belli bir topluluğa verilen (bunlara inisye [ fr. initie] 
denir), semboller ve şifreler aracılığı ile aktarılan, erginlemeye (fr. 
initiation) dayanan, metafizik öğretilere denir. 

Bu arada ezoterizmi küçümsemek isteyenler, ezoterizmin bir
çok alan için geçerli olduğunu söylerler. Örneğin kimya, matema
tik, fizik bile sadece bunu öğrenmek isteyenlere semboller vasıtası 
ile aktarılır. Bu her şey için geçerlidir. Bir koçun takımına verdiği 
taktikler bile semboller vasıtası ile olabilir, maçtan önce bir ritüel 
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uygulanır gibi. Biz ezoterizmi sadece bu anlamı ilc 

çağlar boyunca varolmuş ezoterik toplulukların ortak v.ı;,•�.-ıı''�"J'W. 

çerçevesinde incelerneyi yeğ tutuyoruz. Zaten ezoterizm 
müzde kullanılan anlamı ile ezoterik öğretileri belirtir. 

O zaman ezoterizm sözcüğünün farklı kullanım yerleri de ol 
duğunu görüyoruz. Ezoterizm sözcüğünün kullanıldığı yerleri to 
parlarsak 

1. Bir öğretinin ya da eserin ezoterik içeriğinden bahsctıııck 
için. Örneğin, İslam ezoterizmi, Yahudi ezoterizmi, Daıı

te'nin eserlerindeki ezoterizm gibi. 
2. Bir ezoterik öğretiyi belirtmek için. Örneğin, druidlik ya da 

simya bir ezoterizm olarak kabul edilir. 
3. Ezoterik okulların uyguladıkları inisiyasyona dayalı yol ola

rak. 
4. Genel olarak bütün ezoterik öğretileri kapsayacak şekilde, 

bu başlık altında bütün bu öğretileri toplayarak. Burada ezo
terizmi bu anlamı ile ele alıyoruz. 

Bu son tanıma dayanarak ezoterik öğretilerin genel özelliklerini 
de açıklamak gerekmektedir: 

1. Yaratıcı Kutsal Varlığı (Tanrı-Tanrıça formunda olabilir) 
kabul etmeleri 

2. Ruhun ölümsüzlüğüne inanmaları 
3. Varlığın Tanrı'ya ait olan ruhsal kısmının, Tanrı'dan çıktı

ğına ve tekamül ederek yine Tanrı'ya döneceğini kabul et
meleri. (Bu aynı zamanda, Doğa'dan gelip Doğa'ya dönmeyi 
öngören pagan inancının ruhsal ifadesidir) 

Bu bağlamda ezoterik öğretilerin biçim özelliklerine de bakar
sak: 

1. Gerçeği en yalın halinde değil, sembol ve allegorilcrlc ;ııı

latması. 
2. Sadece bu öğretilerin içine girmiş olanların anlayabilcn·kkıı 

semboller, allegoriler ve ifadeler kullanması. 
3. Batı dillerinde inisiyasyon diye adlandırılan crgiıılcıııııc ıo 
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renleri ile üye kabul etmesi. 
4. Üstad-n1ürit arasında derecelendirme sistemine dayanması 

Ezoterik öğretiler, çağlar boyunca sadece bu öğretileri almaya 
hazır kimselere gerektiği gibi verildiğinden ve çağın getirdiği de
ğişikliklere gerek seınboloji gerekse de açıklama yönünden uyum 
sağlayabildiğinden günümüze kadar gelebilmiştir. Bu öğretiler 
geniş kitlelere yayılınamı§, yayıldığı yerde de bozulmaya uğrayıp 
yok olmuştur. Bu sayede saflığını koruyabilen öğretiler, bu yüzyıl m 

son yarısındaki "bilgilcnme "ye paralel olarak kısmen gün ışığına 
çıkmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da yanlış anlamalar ya da 
yanlı yayınlar ortaya çıkınaktadır. 

Ezoterizm hakkında dikkat edilmesi gereken bir husus da, din
lerin ezoterik yanları olmakla birlikte, ezoterizm sadece dinlerin 
ezoterik yanı demek değildir. Bunu yanında ezoterizm sadece belli 
topluluklara ait bir din de değildir. Kutsal olan sadece dinin tekc
linde bulunrnaz. Daha farklı bir deyişle, kutsal ile ilgilenen her öğ
reti bir din olmak zorunda değildir. Ezoterizm kutsal olana daha 
derin bir bakıştır. 

Ezoterizıni genel olarak bir inanç olarak değil de, insanlığın ta
rihinin başlangıcından günümüze kadar gelen bir gelenek, öğreti 
olarak algılanıak daha doğru olur. Bu bilgi sayesinde tarih içindeki 
birçok sanatçı ve düşünürün eserlerini anlamak da daha kolay olur. 

EZOTERİK ÖGRETİLER 

Ezoterik öğretiler metafizik öğretilerdir. Metafizik kelimesi Eski 
Yunanca�c:-ra (sonrası, ötesi) ve qmcrtKOÇ (doğal, fiziki, fizik) söz
cüklerinden türemiştir. Latince'ye rnetaphysica olarak geçmiş ve 
buradan da bugünkü batı dillerindeki yerini bulmuştur. Metafizik, 
Doğa'nın, fiziksel görüntünün ötesini, yani sezgilerle anlaşılabilen 
bilgiyi kapsar. (Daha sonra kazandığı anlamlar üzerinde durınaya
cağız.) 

Ezoterist her şeyden önce Tanrı'nın varlığına, Evren'in ondan 
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olu§tuğuna ve her varlıkta ondan bir töz olduğuna inanır. Bu bağ
lamda ezoterizmin yaradancı dinlerle yolu ayrılır. Aynı §ekilde ezo
terizm felsefi olarak tam anlamıyla panteizm de demek değildir. 

Amaç, Tanrı'dan varolan fakat onun kadar mükemmel olmayan 
insanın dünya üzerinde ya§adığı hayatlarının sonucunda tekamül 
ederek yeniden Tanrı'ya dönmesidir. Bu dü§ünde en güzel ifade
lerini Hint dü§üncesinde bulmu§tur. 

Aynı §ekilde bu tekaınül süreci için de dünya üzerinde çqitli 
ırkların ya§adığı ve sonra da yok oldukları kabul edilmektedir. 

Ezoteristin ki§isel ödcvi kendi tekamülünü sağlamak, kolektif 
ödevi ise ba§kalarınınkini sağlamaktır. Bu iki ayrı ödev birbirlerin
den soyutlanamaz. 

Ezoterist, Dünya üzerinde yaşayarak öğrcncccği çok §ey oldu
ğuna inanır ve dejenerc öğretilerde olduğu gibi kendini dı§ dün
yaya kapamaz. 

Ezoterik öğreti, sadece geleneksel bilgi ile sınırlı kalmaz. Ezo
terist, çağının bilimsel geli§melerini de uyarlamayı bilir. 

Ezoterizrni iyi anlayabilmek için, ezoterizmin ve ezoterik dü
§Üncenin tarihini ve buna paralel olarak sembollerin dilini öğren
mek gerekmektedir. Ezoterik dü§ünce tarihi insanlık tarihinden 
soyutlanamaz. İlk çağlardan bu yana bu öğretilerin geni§ halk kit
leleri tarafından yanlı§ algılanıp bozulma ile yok olabileceği düşün
cesi, bu öğretinin üstadlarını, öğretilcrini semboller ve gizli ifadeler 
ile aktarma zorunluluğuna itmi§tir. Kullanılan semboller ise hiçbir 
zaman insana uzak olmayan, anlamına ula§abilcceği sembollerdir. 

Ezoterik dü§ünce, tarih boyunca Dünya'nın çqitli yerlerinde 
ortaya çıkmı§tır. Bugünkü Batı düşüncesinin kaynakları ise hem 
Doğu'dan hem de Batı'dan gelir. 

Bu konularda ara§tırma yapmak isteyen Türk ara§tırmacısı da 
çok §anslıdır. 

Türkiye'nin gerek coğrafi konumu gerekse de tarih içindeki yeri 
bu bağlamda büyük önem ta§ır. İlk olarak Yunan Uygarlığı'na kay
naklık eden Anadolu Uygarlıkları bu topraklar üzerinde var olınuş
tur. Ayrıca o dönemde Mezopotamya ile olan etkileşim de belirleyici 
olmuştur. Daha sonraları ise Yunan Uygarlığı gibi Roma Uygarlığı 
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da Anadolu topraklarından yararlanmı§, özellikle imparatorluk kül
türünün §ekillenmesinde Anadolu büyük rol oynamı§tır. 

Ortaçağlar boyunca ise Tasavvuf dü§Üncesi bu topraklarda ye
§ermi§tir. 

Batı ezoterizminin kilometre ta§larından Templier Tarikatı 
(Tapınak Şövalyeleri) ise Haçlı seferleri sırasında Müslümanlada 
etkilqimleri sonucunda öğretilerini geli§tirmi§ler, tasavvufdan et
kilenmi§lerdir. 

ERGİNLEME 1 İNİSİVASYON 

Türkçe'deki erginlemenin batı dillerindeki kaqılığı olan inisi
yasyon/Initiation sözcüğü Latince initiare = ba§lamak sözcüğün
den gelmektedir. Bu sözcük ise yürümek, gitmek anlamına gelen 
ire fiili ve içerisine anlamını katan in takısı ile alakalıdır. Türkçe'de 
yeni kullanılmaya ba§layan erginleme sözcüğü aynı anlamı vermese 
de, iyi bir kar§ılık olmaktadır. Daha önceleri kar§ılık olarak kulla
nılan tekris sözcüğü geni§ bir kullanıma sahip değildir. 

İnisiyasyon üç farklı anlamda kullanılabilir: 
-Eski toplumlardaki erginlenme törenleri 
- Bir gizli örgüte ya da dine girme 
-Maji yolunda çalı§maya adanma 

Bu ketgorilerden üçüncüsü bizi ilgilendirmediği ve birincisi de 
bu kitapta daha önce ayrıntılı olarak i§lendiği için burada sadeec 
ikinici kategori üzerinde duracağız. 

İnisiyasyon en eski gizem dinlerinden beri varlığını sürdürmek
tedir. İnisiyasyon, müridin bu ya§amda ölüp sonsuz ya§ama diril
mesi ile sembolize edilir. Onun için ritüellerde müridin ölüm 
deneyimi canlandırılır. İnisiyasyon sembolizminde Nur'a ya da 
ı§tğa kavu§mak da önemli bir rol oynar. 

İnisiyasyon adayın geçmi§ ya§amını terk edip ezoterik toplu
lukta yeniden ya§ama ba§lamasıdır. Bu süreç, müridin kendi için-
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deki tanrısal özü bulma yolunda alınması gerekenleri aldığı bir sü
reçtir. Bu yönüyle inisiyasyon müridin çqitli eğitimlerden ve sı
navlardan geçtiği bir süreçtir. 

Bu bağlamda inisiyasyonun ilk anlamı bir asr moriendj/5 olarak 
görülebilir. Bu bir önceki yaşama ölebilme, bir önceki yaşamı terk 
edebilme becerisidir. Genelde bir önceki yaşamı, ki bu hele yanıl
samalada ve sahte zevkler le dolu ise çok da kolay olmaz, terk etmek 
inisyatİk sürecin en önemli aşamasıdır. 

İnisiyasyon boyunca alınan eğitim, mürit tarafından gizli tutu
lur ve dışarıdan olan hiçkimseye açıklanınaz. Eğitim süreci bo
yunca mürit, çqitli dereceler ve tmvanlar alır. Bunlar, eğitimde ne 
kadar ileriye gittiğini gösterir. 

Ezoterik inisiyasyonun bir özelliği de öğretinin yazılı aktarıl
masından çok sözlü, sembolik ve ritüeller yolu ilc aktarımıdır. Bu 
bağlamda inisiyasyon bir aktarım sanatıdır da. Tarih boyunca va
rolan birçok ezoterik örgütten günümüze yazılı belge kalmaması
nın ya da sadece sembollerin ve alegorik ifadeterin kalmasının 
nedeni de budur. 

İnisiyasyon sadece bir eğitim değildir. Aynı zamanda bireyin 
kendi içinde yaptığı bir yolculuktur. Semboller ve ritüeller yardımı 
ile birey, süreç boyunca kendi içinde de bir süreç yaşar ve içindeki 
tanrısal özü keşfe koyulur. Bu nedenle mürit kuralları harfi harfine 
uygulamak zorundadır. Ayrıca, ezoterik inisiyasyonun, özü gereği, 
belli bir şekilde üstadlar tarafından verilmesi gerekmektedir. 

Tarih boyunca ezoterik öğretiler çeşitli şekillerde ortaya çık
mışlardır. Bunların çoğu içinde bulunulan topluma ve çağa özgü 
karakter göstermiş ve zaman içinde işlevlerini tamamlamışlardır. 
Günümüzde bunların taraftarı olsa da, bunlar tarih içindeki işlev
lerini çoktan tamamlamış öğretilerdir. Bir de tarih boyunca varolan 
ezoterik düşüncelerin sentezini yapmış topluluklar vardır ki, onlar 
günümüzde de geleneksel işlevini sürdüren topluluklardır. 

Ezoterizm ve Okültizm 
Ezoterizm ve okkültizm çoğu zaman, çoğu yerde eşanlamlı ola-

15 Ölüm/ölme sanatı. 
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rak kullanılrrıaktadır. Ancak gerçekte eşanlamlı oldukları söylene
mez. 

Okkültizm, çok eski zamanlardan beri kullanılan bir sözcük
tür. 

Okkültizm, köken olarak "occultus = gizli " sözcüğünden gel
mektedir. Türkçe'de "Gizli İlimler" terimi ile karşılanabilir. 

Gizli bilimler terimi ilc anlaşılması gereken, bugünkü pozitif 
ve deneysel bilimlerin dışında kalan, yüzyıllardır varolan ve insanı 
metafizik yönüyle algılayıp, doğadaki ve insandaki fizik ötesi yön
leri kullanan uygulamalardır. Bunların içine astroloji, simya, büyü, 
fal, vb girer. 

Okültizmle uğraşan kişi baştan bazı prensipleri kabul etmek zo
rundadır. Bunlar ruhun varlığı, tanrının varlığı gibi temel prensip
lerdir. 

Okült uygulamalar, bilmeyen biri için bir anlam ifade etmeye
ceği gibi, az bilen için de büyük tehlike göstermektedir. Bu yüzden 
okült uygulamalar bir üstat önderliğinde olmak zorundadır. Bu uy
gulamalar konuyu az bilen ya da bu bilgiyi iyi yönde kullanması 
gerektiği yönünde eğitim almamış bir ki§i içinse büyük bir silah 
olabilirdi. Bu nedenle okültizm ezoteriktir, yani ancak belli bir eği
tünden geçerek o bilgileri almaya hak kazanmı§ olan kişilere veri
lebilir ve bu bilginini aktanını da özel bir dille ve sembollerle olur. 

Buradaki nüans açıktır. Okült öğreti ezoterik bir öğretidir; 
ancak her ezoterik öğreti okült değildir. 

KARANLlK YOL 

Paganizın içinde bir "Karanlık" ya da "Sol El Yolu" olmamasına 
karşın, paganizm içinde farklı yollara gitmek isteyen ya da okültizn ı  
içinde uzmaniaşmak isteyen pagan için bu tür bir "tehlike" h er  

zaınan vardır. 
Ezoterizmin asıl amacı belli bir bilgiyi verirken, adayın da ayı ı ı 

zamanda bu bilgiyi kaldırabilecek hale gelmesi ve bu bilgiyi insaı ı -
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lığın hayrına kullanacak bilinç düzeyine ulaşmasıdır. 
Bu bağlamda verilen eğitim her zaman adayın insanlığın hay

rına çalışmasına koşullanmış, temel etik değerlerden uzaklaşmama 
ve karma bilgisi, temel eğtim konularından olmuştur. 

Buna rağmen birçok aday ya da inisye, özellikle maji konusunda 
uzmanlaşmak istemekte ve bu eğitimin asıl temel direği olan ezo
terik eğtimi yok saymaktadır. Özellikle majiyi kendileri gibi etik 
kaygılardan uzaklaşınış kimselerden almayı planlayan bu kişiler, 
bu gücü de kendi aınaçları doğrultusunda kullanmayı arzulamak
tadırlar. 

Oysa paganizmin teınel ilkesi kimseye zarar vermemektir. Ma
jinin kişinin sadece kendi istekeri doğrultusunda kullanılınası ve 
belli bir nefs terbiyesi ile beraber verilmeınesi bu temel kuralın da 
ihlal edilmesi anlarnma gelmektedir. 

PAGANİZMİN İÇİNDEKi EZOTERİZM 

Ezoterizmi bu şekilde ortaya koyduktan sonra, paganizm ile 
olan ilişkilerine daha yakından bakabilriz. Bu az önce de belirttiği
ıniz tarihsel çerçevede çok daha kolay anlaşılacaktır. 

Daha önce de gördüğüınüz gibi erginlenıne törenlerinin insa
nın birey olmasındaki önemi çok büyüktür. İlk toplumlarda varo
lan bu erginlenme törenleri, zamanla farklı töreniere dönüşmüş ve 
ilk baştaki anlamını kaybetmiştir. Oysa erginlenme törenlerinin 
ortadan kalkınası ya da şekil değiştirmesinden ötürü toplumun de
ğerlerinin kaybolmasını engelirnek ve pagan bilgeliğini yaşatmak 
için bazı topluluklar varolmuştur. Pagan düşüncesin etkisi birçok 
felsefi akımda da kendini göstermektedir. 

Varolan pagan toplulukların yanısıra, daha dejenere törenleri 
kendisinde barındıran gizem dinleri toplulukları ise bugün anla
dığımız anlamda ezoterizmin kökenini meydana getirmişlerdir. 

Ancak Rönesans döneminde kentsoylu "soysuzlar" karşısında 
farklı köken arayışlarına giren "soylular", arayışlarını daha eskiye 
yöneltmişler ve sadece kendilerinin ait olacakları ezoterik toplu-
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luklar kurmu§lar, okült bilimiere yonelmi§lerdir. 
Bu dönemde Medici ailesi Ficinus'a, Corpus Hermeticum'un 

bir bölümünü çevirtmi§, eski metinler manastırlardan çıkarak soy
luların saraylarını süslemeye ba§lamı§tır. Ancak burjuva, bu kül
türü de ele geçirecektir. 

Bu nedenle kökenierini bu dönem akımlarından alan ezoterik 
öğretilerin içinde pagan öğeler bulunmasına kar§ın, bunlar eski 
"pagan bilgeliğini" ta§ımaktan çok uzaktır. 

Öyleyse paganizm ile ezotcrizm nasıl bağda§abilir. 
Daha önce de söylediğimiz gibi ezoterik topluluklar, kökendc 

pagan inançlarını ve dü§üncesini ta§ıyan topluluklar olmakla bir
likte zaman içinde ba§ka karakterler almı§lardır. Bu nedenle ezo
terik topluluklar içinde her zaman pagan inançlarına rastlamak 
olasıdır. 

Öte yandan paganizm içindeki inisiyasyona dayalı sistemler ka

çınılmaz olarak ezoterik yöntemleri kullanmaktadırlar. Bu nedenle 
Gardnerian Wicca gibi sistemlerde, ezoterizm kaçınılmazdır. 

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, paganizm ya da Wiccı , 
inisiyasyona dayalı, ezoterik sistemler değildir. Doğa ile uyumla�
masını bilen herkes için aynıdır. Bunun yanında, ezoterizm ancak 
belli sisteme girmek isteyenler için kabul edilmesi gereken bir sis

temdir. 
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PAGANIZM VE 

KUANTUM 
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& 
nceki bölümlerde gördüğümüz gibi paganizmin özü, in-
sanın Doğa içinde Doğa ile uyumlu bir birey olmasına da

yanır. 
Bu ideali gerçeklqtirmek için insan, etrafındaki Doğa'yı ara§

tırmı§, onun kurallarını ortaya koymaya çalı§mı§, hatta bunları 

sembolik ifadelerle anlatmı§ ama en önemlisi o gözlemlediği Doğa 
ile uyun1lanmı§ ve bu Doğa gözleınieri sonucu bir "kutsal" ya§am 

biçimi olu§turmu§tur. 
Bu ya§am biçimi aslında Doğa ile uyumlanmaya dayanmakla 

birlikte, gördüğümüz dünyanın fiziksel özelliklerine göre bizim de 

fiziksel kapasitemizi belirlemektedir. 
Bir ba§ka deyi§le, insanın bilinçdı§ının en derinliklerine i§lemi§ 

olan tecrübeler zinciri, aslında gördüğümüz Doğa ilc alakalıdır. 
Kuantum Fiziği ise insana, Doğa'nın daha önce hiç görüleme

mi§ bamba§ka bir görüntüsünü sunmaktadır. Kuantum teorisi XX. 

yüzyıl ba§ında fizikte yepyeni bir çığır açmı§ ve bir parçası oldu

ğumuz Doğa'nın aslında gördüğümüzden, gözlemleyebildiğimiz
den ibaret olmadığını göstermi§tir. 

Kuantum Fiziği ile birlikte insan, aslında Doğa'nın gördüğü ka
darı ile olmadığını anlamı§ ve aslında çok farklı kuralların i§lediğini 

gözlemlemi§ ve bizim görebildiğimiz Doğa'nın sadece bu farklı 

kuralların "özel" bir durumu olduğunu anlamı§tır. 

Bu bağlamda kuantum, Doğa Ana'ya farklı bir bakı§ açısı getir
mi§tir. Bu bakı§ açısı bize Doğa Ana'nın çok daha farklı yüzleri ol

duğunu ve insanın içinde ya§adığı bu ortamda çok daha farklı 
:2HI 
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dü§ünmesi gerektiğini de öğretmi§tir. 

Bunun sonucu olarak bu kez farklı kuralların i§lediği bir Doğa 
olgusu ile kar§ı kar§ıya kalırız ve bilinçaltı kısıtlamalarımızın ço
ğunun bu Doğa kaqısında yersiz olduğnu görürüz. 

Klasik fizik kurallarının kısıtlı dünyasından çıkınca Kuantum 
Fiziğinin dünyasında farklı bir dünya ile kar§ıla§ırız; burada pagaıı 

inançlarında geçen birçok motifin olanaksız olmadığını da görürüz 
hatta paganizm Kuantum ile çeli§mez bile. 

Bu duruma paganizm açısından bakarsak, paganın içinde ya§a
dığı Doğa'yı kavraması ve onunla uyumlanması için Kuantum bil

gisinin faydalı olacağını gördüğümüz kadar aslında paganizmin 
fiziksel dünyanın da pagan dü§üncesinden ayrı olmadığının anla
§ılrnası için de önemlidir. 

Öyleyse Kuantum nedir? 

Kuantum sözcüğü aslında Latince'den, "ne kadar" anlamına 
gelen "Quantum" sözcüğünden türemi§tir. 

Kuantum Fiziği geçtiğimiz yüzyılın ba§ında, klasik fizik ile açık
lanaınayan olayları açıklamak için geli§tirilmi§ teoriler ve modeller 
bütünüdür. 

Kuantum'un klasik fizikten ayrılmasındaki en önemli noktalar, 
klasik fizikte sürekli olduğunu bildiğimiz uzay-zaman kavramla

rının süreksiz olabildiği dü§üncesi ve klasik fizikte çok kesin olarak 

gördüğümüz sonuçların Kuantum Fiziğinde sadece olasılık olduk
larıdır. Kuantum'u daha iyi anlayabilmek için Kuantum'un doğu

§Una daha ayrıntılı bakınak gerekınektedir. 

Nükleer fizik alanında yeni ilerlemeler kaydedilirken, 1900 yı

lında Max Planck'ın bir bulu§U Kuantum Fiziğine giden yolu aç
mı§tı. 

Plank, o yıllarda kara cisim diye adlandırılan, ısıtılınca I§ıma 

yapan ancak yansıtma özelliği alınayan cisimlerin ı§ıınaları üzerine 
çalı§ıyordu. Plank deneysel olarak ı§ımanın frekansının verilen 
enerji ile deği§tiğini ancak cisimlerin belli enerjilerde I§ıma yaptı
ğını kqfetti. Bunu da: 

E = h.v §eklinde formüle etti. 

Burada v frekansı göstermektedir, h ise Plank sabiti olarak bi li-
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nen değerdir ve 

h= 6.626 x 10-34 J.s'dur_Hı 
Bu basit denklem aynı zamanda elcktronların sadece belli ener

jilerde olabileceğini de beraberinde gctirecekti. 

Elektronların belli enerjilerde olabilmesi sözünü açarsak, klasik 
Newton fiziği ne göre, bir cİsınin sürekli olarak her enerji değerini 
alabileceği bilgisini yeniden düşünmemiz gerekmektedir. 

Örneğin m kütlesi olan cismin potansiyel enerjisi E=mgh şek

linde gösterilir ve bu bir doğrusal ve sürekli bir denklem verir ya 

da bu cisn1in kinetik enerjisi v hız değerine bağlı olarak E = Yı mv2 

şeklindedir ve bu bir sürekli paraboldür. 
Oysa atomaltı düzeyde, örneğin bir çekirdeğin etrafındaki elek

tronlar her değeri almazlar ve "önceden belirlenmiş" belli enerji 
değerlerinde süreksiz olarak bulunurlar ve bu aralarda bir ara değer 

alınaları olanaksızdır. 

Bu birçok fızikçiyi Tanrı'yı burada bulabilcceklcri bağlaınında 
çok heyecanlandırmış olsa da Doğa'nın değişmez kurallarını gös
termesi açısından önemlidir. 

Plank'ın deneysel olarak ortaya koyduğU sonuçlar aslında Kuan

tum Fiziğinin tam anlamı ilc doğuşudur. Bu görüş daha sonraları, 
Einstein i le tam ifadesini bulacaktır. 

Burada Einstcin üzerinde biraz durınak ve onun kurarnlarından 
da bahsetmek gerekmektedir. 

1879-1955 yılları arasında yaşayan Einstein, çoğu kimse için 

zeka hakkında yapılan esprilcrin başkişisidir ve adı Relativite ya da 
Görelilik kuramı ile özdeşleşmiştir. 

Gerçekten de Einstein ilk kurarnlarını ortaya attığında daha 26 
yaşındadır. 1905 yılında Einstein iki kuran1la ortaya çıkmıştır: 

Mutlak hız hiçbir zaman ölçülemez; hız, her zaman bir refe

ransa bağlı olarak bağıl hız olarak ölçülebilir. 
Işık, kaynağı ne olursa olsun, boşluk ortamında, gözleınciye 

bağlı olmadan, her zaman sabit hızla hareket eder. 

Plank sabiti daha ileride Dirac tarafından, h = lı/2ıt şeklinde de kullanılacaktır. Bu 

Bohr'un, atomun yörüııgcsindeki bir elektronun açısal momcntumunun ancak 

lı/2n'nin tam katları olabileceği görüşünden ötürü Dirac'ın ifadesidir. 
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Aslında ilk kuramı gerçek hayatta her zaman görebiliriz. Ara
banın hızı dediğimizde aslında bu, arabanın yola göre hızı demek
tir. Ancak yol da hareketsiz değildir. O da dünyanın hareketlerine 

bağlı olarak hareket etmektedir. Dünya da evrene göre hareket et

mektedir. Bunun gibi gözlemlediğimiz her türlü hızın bir referans 
sitemine bağlı olduğunu görebiliriz. 

Buna göre, farklı hızlardaki farklı referans sistemlerindeki göz

lemcilerin bir cismin hızını farklı ölçtüklerini görebiliriz. 

Hız denkleminin v = d/t (d:uzaklık, t: zaman) olduğunu dü
şünürsek farklı referans sistemlerindeki iki gözlemcinin ölçtükleri 
sabit bir uzaklık için farklı zamanlar ölçtüklerini de söyleyebiliriz. 

Aynı şekilde eşzamanlı olan bir olayın iki farklı referans sise

mindeki iki gözlemci, farklı zamanlarda olduğunu gözlemleyecek
lerdir, ya da bir referans sistemine göre farklı zamanlarda olan bir 

olay farklı referans sistemlerindeki iki gözlemciye eşzamanlı gözü
kebilecektir. 

Einstein'in kurarnlarından çıkan bir pratik sonuç da, kütlesi 

olan hiçbir cİsınin boşlukta ışıktan daha hızlı giderneyeceği yönün
dedir. Bu bağlamda, ışık limit hız olarak kabul edilmektedir. 

Zamanın göreceliği: 
Yukarıda da gördüğümiz gibi zaman, gözlemcinin bulunduğu 

referans sitemine bağlıdır. O takdirde farklı hızlarda bulunan göz
lemcilere göre zaman farklı akmaktadır. 

Varsayımsal bir deney yaprsak, zamanı ölçmek için, iki tarafında 

fotosel bulanan bir silindir içinde hareket eden bir ışık paketi dü
şünelim. Bu ışığın bir uçtan öbür uca gitmesini to zamanında ta

mamladığını varsayalım. Buna göre bir salınım 2t0 kadar 
sürecektir. 

d 

2x=v.2t 
1 no.lu gözlemci 2 no.lu gözlemci 
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Eğer bu düzeneğimizin, v hızıyla gitmekte olan bir araç içeri
sinde olduğunu ve biri araç içinde (1 no.lu) ve biri araç dışında (2 

no.lu) gözlemcinin ölçüm yaptığını varsayarsak, bu iki gözelmci 

yukarıdaki şekiliere göe gözlem yapacaklardır. 

1 no.lu gözlemci ışığın sadece yukarı ve aşağı hareketle bir sa
lınımı yaptığını görürkcn, 2 no.lu gözleınci aracın v hızına bağlı 
olarak, 2x kadar aracın aldığı mesafe boyunca yukarıdaki şekilde 

görüldüğü gibi ışığın bir hem eğik hareketlerini görecektir. 
Buna göre 1 nolu gözlemci zamanı: (kolaylaştırmak için bir sa

lınımın yarısını, sadeec yukarı olan hareketi alırsak) 

t0 = d 1 c (c= ışık hızı) olarak ölçcccktir. 

Oysa 2 no.lu gözlemci zamanı 

t = d'/c olarak ölçeccktir. 

Pitagoras teoremindcn: 
d'2 = d2 + x2 olduğundan ve x = v.t ve d = t0.c olduğundan, 
t2. c2 = to2.c2 + v2.t2 
t2. c2 -v2.t2= to2.c2 
t2 (c2-v2) = to2.c2, her iki taraf (c2-v2) 'ye bölündüğünde: 
t2 = t0 2 1 ( 1 -v2/c2 ) elde edilir. Kare kökler alındığında bu for

mül: 

t = t0 /�(1-v2/c2 ) 
şeklini alır. 

İlginç olan bu formülün sadece bizim varsayımsal düzeneğİrniz 
için değil, bütün düzenekler için doğru olduğudur. 

Bu görüş aslında bizim zaman hakkındaki görüşlerimizi tama

men değiştirmiştir. Buna göre artık zaman, mutlak değildir ve göz
lemciye bağlıdır. 

Formüle baktığımızda, çok düşük hızlarda bu etkiyi farkede
meyiz. Ancak hız yükseldikçe, zamanın kaymasının etkisi de art
maktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken v=c olduğunda 

formülün tanımsız olduğudur, bir başka deyişle, v hızının hiçbir 
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zarrıan ışık hızına qitlenemediğidir. 

Aynı şekilde v hızıyla hareket eden m0 kütle li cisimin de kütlesi 
hıza bağlı olarak değişmektedir: 

Einstein aynı zamanda, kütle ile enerjinin denkliğini de ortaya 

koymuş ve Enerjideki değişimierin kütleyi ya da kütledeki deği
şimierin enerjiyi değiştirdiğini göstermiştir. 

E= mc2 diye bilinen bu mqhur formül bunu anlatmaktadır. 
Buradan da görüldüğü gibi maddenin enerjiye dönüşüınü müthi§ 
bir enerjiyi serbest bırakmaktadır. 

Zamanın göreeel i olduğu deneysel olarak da kanıtlanmıştır. At

mosferin üst tabakalarında oluşan "mezon" adı verilmiş parçacık

ların ömürleri çok kısa olduğundan yeryüzüne ulaşınaları 
olanaksızdır; ancak ı§ık hızına yakın hızlarda hareket ettiklerinden 
zaman onlar için "yavaşlamakta" ve yeryüzünden tespit edilebil

mektedirler. 
Einstein tarafından ortaya atılan uzayın "büklebildiği" aynı za

ınanda zamanın da bükülebilmesi fikrini getirmekte ve aslında her 

·olayın bir iz bıraktığını da düşündürtmektedir; bu bağlanıda "bir 
zamanlar" olan olayların döngüsel zamanda tekrarlanabileceği dü
şüncesi hiç de saçma değildir. 

Zamanın mutlak olmayışı aslında günümüz "zamanın doğrusal 
aktığı" düşüncesinin de geçersizliğini ortaya koymaktadır. Kuan
tum daha emekleme dönenıinde olduğndan, özellikle Kuantum 

denklemleri ile fraktat ve kaos teorisinin birleşmesinden çok daha 
farkşlı sonuçlar çıkacaktır. Bunlardan en önemlisi zamanın süreksiz 
olduğu ve geri dönülebilirnitcliğidir. Bilim özgürlqtikçe çok daha 

farklı sonuçlara ulaşılabilir. 

Einstein ve Plank 

Einstein bir yandan görelilik teorisin geliştirirken, fotoelektrik 
olayına da açıklama getirmeye çalışıyordu. 1887 yılında Hertz ta
rafından ortaya konan Fotoelektrik alayında, kuvvetli bir ışık de-
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metinin vurduğu bazı özel ince metal yüzeylerde elektrik akımı 
olu§tuğu -bir ba§ka deyi§le elektronların harket ettiği- gözlemlen

mekteydi. I§ık hakkında, bilinen teoriler bunu açıklayamamaktadır. 

Einstein Plank'ın görü§lerinden yararlanarak bu olayın açıkla
ması olarak, ı§ığın da belli frekansta enerji paketçiklerinden olu§

tuğunu ortaya koydu. Foton adı verilen bu parçacıklar ı§ığın dalga 
boyuna (ya da frekansına) bağlı olarak enerji ta§ımaktaydılar. 

Aynı §ekilde Compton olayı denilen, bir maddeye çarpan X 

ı§ınlarının dalga boyunun deği§mesi olayı da, bu teori ile açıklan
mı§tır. Daha genel bir ifade ilc bir foton ile bir elektron çarpı§tı
ğında momentumun korunumu yasası ilc farklı bir dalga boyunda 

ı§ınım devam etmektedir. 
Aslında buradan çıkan sonuç bütün görü�lcri yıkacak §ekilde 

ı§ığın hem parçacık hem de dalga olduğunu ortaya koymaktaydı. 

Bir başka deyişle madde ve dalga ikilemi ışığın, yapılan deneye göre 
her iki §ekilde de davranması ilc devrimsel bir nitelik kazanmak
taydı. 

Aslında ışığın ya da herhangi bir elektromanyetik dalganın hem 

parçacık hem dalga özelliği bilim adaıniarına çok büyük sorunlar 
çıkartmamı§tır. Eğer, söz konusu olan elektromanyetik dalganın 
yayılması ise dalga özelliği, eğer maddelerle etkilqimi ise parçacık 
özelliği doğru sonuçlar vermektedir. Bir başka deyişle hangi özellik 
söz konusu ise o model kullanılmaktadır. 

Dalgaların parçacık özelliği olduğuna göre, maddenin dalga 
özelliği var mıdır? 

Bu soru da bilim adamlarının kafasını kurcalamı§ ve bunun ya
nıtı bir Fransız fizikçiden Louis de Broglie'den gelmi§tir. 

Buna göre, özellikle atomik skalacia (elektron gibi) parçacıkların 

dalga özellikleri vardır ve dalga boyu: 

A = h/m.v (h=Plank sabiti, m= kütle ve v=hız) olarak ifade 
edile bilir. 

Heisenberg'in belirsizlik teoremi 

Elekronun deneysel olarak dalga özelliğinin kanıtlanmasından 

sonra, bu özelliğin bütün parçacıklar için geçerli olup olmadığı 
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gündeme gelmi§tir. Ancak bunun bir adım ilerisinde bilim adam

ları, evrendeki bütün parçacıkların konumunu ve hızını ve enerji
lerini ölçüp ölçemeyeceklerini, buna göre de bu parçacıkların 
geleceği hakkında bir fikir edinip edinemeyeceklerini sormaya ba§

lamı§lardır. 
Ancak bu sorunun yanıtı çok gecikmemiştir. Bir parçacığı ince

lemek için, onu ancak bir ba§ka parçacık yardımı ile inceleyebiliriz. 
Oysa bu tek parçacık bir foton bile olsa deneyi değiştirmektedir. Bir 

başka deyişle, incelenen parçacık, inceleyen tarafından etkilenmek

tedir. Bu bağlamda çok kesin gözlem yapmak olanaksızdır. 
Heisenberg'in Belirsizlik İlkesine göre, bir parçanğın momen

tumu ve konumu aynı anda hatasız ölçülemez. Bir parçacığın x ko

numu ve p momentumu ölçülürken �x konumdaki hata, �p 
momentumdaki hata olmak üzere: 

�x.�p 2:: h /2n olacak şekilde bir bağlantı vardır. 

Heisenberg'in Belirsizlik ilkesi, Kuantum Fiziğinin felsefi yo
rumlarını da birlikte getirmiş, bu bilinemezlik fizikçiteri olduğu 
kadar felsefecilerin de ilgisini çekmiştir. 

Ancak bu ilke, atom altı parçacıklar için geçerli Kuantum me

kaniğinin de doğmasını sağlamıştır. 
Belirsizlik ilkesinin açtığı sonuçları daha iyi irdeleyebilmek için, 

klasik mekanik ile Kuantum mekaniğini karşılaştırmak gerekmek
tedir. 

Klasik mekanikte, bir cisimi belirlemek için konumu ve mo
mentumu tanımlanır, bu şekilde evrendeki davranışı da tanımlan

mış olur. Bu, bir şekilde bu cİsınin yapacağı hareketi önceden 

belirlernemize de yardımcı olur. 
Ancak atomaltı seviyeye indiğimizde durum bu kadar kolay ol

mamaktadır. Burada bir parçanğın bulunabileceği konumlar, ancak 
parçanğın orada bulunma olasılıklarıdır. İçinde kompleks sayıların 
da bulunduğu bir küme ancak bu olasılıkları tanımlar, buna par

çanğın Kuantum durumu denir. Bu sonunda\j/ile gösterilen ve 

Schrödinger'den ismini alan bir dalga fonksiyonuna dönü§ür. O 
zaman herhangi bir x konumu için, dalga fonsiyonu \jl (x) değerini 

alır ve bu konum için olasılık genliğini verir. Burada parçacığı bir 
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dalga olarak görmekten çok, bulunması gereken olası konumları 
bir dalga gibi görebiliriz. Aynı şekilde parçanğın konuınu gibi, mo

nlentumunu da dalga fonksiyonları ilc tanımlayabilriz. Heisenberg 

Belirsizlik Teoremi de,aslında bu dalgalardan birindeki ölçüm ke
sinliğinin, öbüröndeki belirsizliği arttırdığını göstermektedir. 

Bu noktada bir kere daha, artık etrafımızda algıladığımız an
lamda, bir cİsınin bir yerde olması gibi bir parçacığın yerini tanım

lamaktan öte, uzayda olması olası konumları tanımlıyor olduğu
muzu anımsamak gerekmektedir. 

Burada bu belirsizliği, tanrısal, felsefi ya da mistik bir belirsizlik 

olarak almaktan çok, bizim evreni algılamamızdaki bir yetersizlik 
olarak algılamak çok daha doğru olacaktır. Bu ilkenin, bizi mistik 
bir bilinemezciliğe götürmesi değil,Evren hakkında henüz yetersiz 

olduğumuzu düşündürtmesi daha önemlidir. 

Kuantum kuramı, bu haliyle çok gizemli ya da mistik gözük

mektedir. Bunun başlıca nedeni, oluşturduğu matematik model
lerin tam olarak açıklama gctirenıeıncsidir. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, bilim özgürlcştikçc çok daha önemli sonuçlara 

varılacak ve önümzc kadim bilginin de içinde olduğu yepyeni bir 
Evren anlayışı çıkacaktır. 

Kuantum ilc ilgili olarak daha çok şey açıklanabilir. Ancak kita
bımızın içeriği açısından bu kadarı ile yetineceğiz. 

KUANTUM YAŞAM 

Kuantum'u yaşamımıza geçirirken günümüz "iste olsun" ya da 
"arabama park yeri yaratıyorum" sığlığından öte yepyeni bir pratik 
olarak yaşamımıza sokmamız gerekmektedir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kuantum, bize çok farklı bir 

yaşam biçimi sunmaktadır. Bu yaşam biçimi, Doğa'nın bu yönünü 
algılayarak onunla bütünleşmeden geçer. 

Bunu gerçekleştirebilmenin en güzel yolu, Kuantum Fiziği ile 
gözlemlerne olanağı bulduğumuz, Doğa'nın farklı kurallarını ger

çek yaşama geçirebilmektir. 
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Özellikle enerji kavramı gündelik yaşamımııda çok sık kullan
dığımız bir söcük olmuştur. Kuantum Fiziğinin getirdiği madde

ene�ji dualitesi aynı zamanda çevremizde gördüğümüz Doğa'nın 
bir enerji formu olduğunu da bize anlatmaktadır. Bu bağlamda 
pagan ritüellerinde varolan "enerji"nin madde üzerindeki hakimi

yetini bir pagan önceden kabul ettiği için bu tür bir uyurulanma 
zor olmayacaktır. 

Bu şekilde düşündüğümüzde bizim harekete geçirdiğimiz 

"enerji" maddesel yaşamımızı da etkileyen bir form alacaktır. Eski 
zamanların paganları bunu çok iyi bildiklerinden, ritüellerle bu 
enerjiyi harekete geçirmekte ve bu enerjiyi hem Doğa ile uyum
lanınak hem de kendilerini geliştirmek için kullanmaktaydılar. 

Günümüzde de bu enerjiyi ritüellerle kullanabildiğimiz gibi, 
kendi düşünce kalıplarımızı değiştirerek de kullanabiliriz. 

Bu bağlamda dikkat edeceğimiz en önemli nokta, düşünceleri
mizin ve niyetlerimizin Evren'de bir yarauma sabep olduğu ve bu 
şekilde aslında kendi geleceğimizi yaratmış olduğumuzdur. 

Evren sürekli hareket halinde olan ve her bir noktasının kendi 
arasında iletişim içinde olduğu bir sistemdir. Bu sistemde hiçbir 

"enerji" karşılıksız kalmaz. Bu sistenıi kadin1 paganlar türlü sem
bolik ifadelerle dile getirmişlerdi. Bilimin bugün geldiği nokta

daysa yine bunların konuşulması, paganizmin hala taze olduğunu 
gösterrnektedir. 

Evrendeki bu ilişki aynı zamanda bizirrı düşüncelerimizin ya da 

yaptığımız ritüellerin benzer enerjideki "varlıkları" ya da bu enerjiyL' 

uygun olayları çektiğini de düşündürtmektedir. Bu görüş açısıyLı 
ritüellcrimiz, niyetlerimiz gelecekte karşılaşacaklarımızı da belirlc

mektedir. Bu nedenle niyederimizi "Evren'in hayrına" ve kesin ola

rak belirlemeli ve ona göre ritüellerimizi ve düşüncelcrimizi 
düzenlemeli ve bunlarla çelişecek düşüncelerden uzak durmalıyız. 

Bir pagan, kendi enerjisine güvenen ve niyeti ile kendi yaşamu ı ı 
değiştirecek bilinçte olduğuna inanan bir bireydir. Bizim niyeti
mize ve enerjimize olan inancımız ne kadar kuvvetli ise Evrcıı 
içinde yaratma gücümüz o kadar kuvvetli olur. Kadim paganlarııı 

"kutsal"a ve kendi içlerindeki kutsala olan inançları bu inancı ver-
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mekteydi. Günümüzde de Evren ile olan uyum ve kutsala olan 
inanç, aynı kuvveti verecektir. Bu nedenle kendi eııerjimize gü

venmeli ve karşıt düşüncelere kapılmadan niyetimizin peşinden 

koşmalıyız. 

Bu şekilde aynı zaınanda seçimlerimizden de daha emin olabi
liriz. 

Bir pagan, her şeyin değişim içinde olduğunu bilen ve sürekli 
değişen Evren' e uyun1 sağlayabilen kişidir de aynı zamanda; bu ne
denle pagan, "gitmesi" ve "hayatından çıkması" gerekenleri bilen 
ve bunun kendisi için hayırlı olduğunu da idrak etmiş kişidir. Bu 

bağlamda pagan, oluşan boşluğun kendi enerjisi ile çağırdığı daha 
hayırtlı bir şekilde dolacağıııı bilir. 

Kuantum Fiziği ile ilgili önemli bir nokta da, uzay, zaman ve 
enerjide süreksizliği öııgörmesidir. Doğa ilc uyuınlanmada bu ku
ralı kesinlikle unutnumak gerekınektedir. Daha önce de bclirtti

ğiıniz gibi bir elektron ancak belirli enerji seviyelerinde olur ve iki 
enerji seviyesi arasında enerji alsa bile, enerji seviyesi değişmez ve 
ancak üst enerji seviyesine eşit enerjide "sıçrama" yapar. Biziın ya

şamımız da böyledir. Bazen kendi içinde bulunduğumuz durum
dan hoşnut olmayız ve bu durumdan çıkmak isteriz, ancak belli bir 
eşikten sonra biz de bu "sıçraına"yı yapabiliriz. Bu sıçrarna, bizim 
ara durumda biriktirdiğimiz enerjimiz ilc alakalıdır. Bu nedenle, 

hiçbir zaman ınoraliınizi bozmadan, "enerjiınizi yüksek tutarak", 
bu sıçrarnan m olacağıııa inanarak beklememiz ve inancıınızı hiçbir 

zaınan kaybetmememiz gerekmektedir. 

Kuantum'nın getirdiği en ilginç gözlemlerden biri de Tünel et
kisidir. Eğer bir madde dalgası aşamayacağı bir enerji engeli ile kar
şılaşsa bile, bu engelden "sızabilir" ve engelin öbür tarafında 
gözlemlenebilir. Birbaşka deyişle; klasik fıziğe göre bir parçacığın 
bir enerji engelini aşmak için belli bir enerji düzeyine çıkması ge

rekliliği Kuanturn Fiziğinde yoktur ve bu parçacık, o belirli enerji 
düzeyine çıkmadan da bu engelden "tünel" açıp geçebilir. Elek

tronlar, aşınak için enerjileri yetmese bile bir engelden gcçebile
cekleridir. Bu da Doğa'nın, bize olanaksız gibi gözüken 
duruınlarda bile çözüm sunduğunu göstermektedir. Pagan, muci-
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zelere her zaman inanır. 

Kuantum'un getirdiği en önemli yeniliklerden biri de, gözlem
cinin deneyi deği§tirebildmesidir. Yapılan her ölçüm, aslında de

neye etki eder ve sonucu deği§tirir. Bu bağlamda bizim 
ya§amımızda bizden bağımsız olay yoktur. Her bağlamda biz, olay
ları deği§tirebilme yeteneğine sahip olabiliriz. Bu nedenle her at
tığımız adıında kendimize olduğu kadar aynı zamanda Evren'c 

kaqı da sorumlu olduğumuzu unutmamamız gerekir. 
Kuantum ile birlikte gelen Doğa görü§Ü, aslında kadim paga

nizmin görü§ünden çok da farklı değildir. Tanrıça bilinci, bu 
Dünya ve Evren ile uyumlanmayı getirmiş ve bilinçdışımıza yer
leşmiş bu biçim, bu Dünya'ya tam bir uyum sağlamıştır. Kuantum 

da bu Dünya'ya ait olduğundan, unuttuğuınuz bu bilgeliği anım
samak için bir yöntemdir. 
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ünümüz insanı kitabın önceki bölümlerinde de defalarca 

belirttiğimiz gibi, artık küresel kapitalist sistemin dayattığı 
bir yaşam biçimini yaşamaktadır. 

Din artık bu yaşam biçimine göre tanımlanmış, insanın 

Tanrı/Allah ile olan ilişkilerini ve buna uygun toplumsal ilşkilerini 

belirleyeceği yerde yapılan yeni yorumlada kapitalist toplum iliş
kilerine yönelmiş ve yer yer sekülerleşmiş, bir yandan da kendi 
özüne aykırı radikal akımlarla düzenin yok etınek istediği unsur
ların başında Dcmokles kılıcı gibi sallanmaktadır. 

Öte yandan geçtiğimiz yüzyıllarda ortaya konan endüstrileşme 
ve sanayileşme miti insanların daha kaliteli bir yaşama kavuşmasını 

sağlamak şöyle dursun günümüz kapitalizmini beslemiş daha da 
mutsuz etmiştir. 

Daha geçtiğimiz yüzyıldan Fromn1 (1982) söyle söyleyebilmek

tedir: 
"Artık birçok insan, endüstri çağının verdiği sözleri ve büyük 

vaadleri yeri en getiremeyeceğini anlanıış durumda; çünkü biliyor

lar ki mutluluk ve büyük hazzı tatmak, tüm arzuların yerine geti

rilrrıesinin bir toplamından ibaret değildir. Yaşamımızın efendisi 

olmak düşleri, hepimizin b ürokrasi makinasının birer çarkı olma

mız karşısında suya düşmüştür. Duygu, düşünce ve tutkularımız, 

kitle iletişim araçlarına egemen olan endüstri ve devlet güçleri ta

rafindan yönlendirilmektedir. Ekonomik gelişmenin artarak bü

yüıncsi, yalnızca zengin ulusların bir imtiyazı olarak kalmış, onlarla 

fakir uluslararasındaki fark giderek dev boyutlara ulaşmıştır. Ayrıca 
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teknik gelişmeler, bir yandan çevre ve Doğa kirlcnınesini gündeme 

getirirken, öte yandan da, tiim bir insanlığın sonu olabilecek atom 

savaşı tehlikesinin doğmasına yol açmıştır." 

Fromm'un bu sözleri daha geçtiğimiz yüzyılın düş kırıklığını 

ortaya koyarken, günümüzde bu düş kırıklığı artık yerini tamamen 
sanallaşmış bir Dünya içinde uyuşturulmuşluğa bırakmıştır. 

Günümüze geldiğimizde artık paganizmin öldüğünü ve neo

paganizm akımlarının da "New Age" akımları içinde farklı bir spi
rituel yol olduğunu söyleyen birçok yazar vardır. 

Oysa günümüz dünyası insanı Doğa'dan kopuktur ve Doğa'yı 

tüketerek varolmaktadır. 
Bugün adına "teknoloji" dediğimiz şeyi artık hiçbir şekilde in

sanın refahı ve Doğa'nın yararına değil sadece onu üreten güçlerin 
çıkarına ve Doğa'nın aleyhinedir. 

Bir düşündüğümüzde bu kadar "teknolojik" gelişmeye rağmen 

ana ihtiyaçlarımıcia ne gelişme oldu? Daha mı uzun yaşıyoruz? 

Daha mı sağlıklı bcsleniyoruz? Soluduğumuz hava daha mı temiz? 
Daha mı az hastalanıyoruz? Savaşlar durdu mu? Açlık bitti mi? .. 

Bu sorular uzatılabilir. Ama çoğunun yantı olumsuz olacaktır. 

Sistem tıkanmıştır ve artık insanı ve Doğa'yı toptan tüketme vakti 
gelmiştir. 

Öte yandan insanın doğasından ve Doğa' dan uzaklaşması ve ya
bancılaşması sonucu ruhsal hastalıklar da olabildiğince yaygınlaş

mıştır. Eski toplumlarda olduğu gibi erginlenme ya da birey olma 
kavramlarından uzak insanlar, toplumda bir birey olabilmek yerine, 
tüketim alışkanlıklarının yönettiği birer robot olmaktadırlar. 

İnsanların sorunlarına çare olması gereken dinler ise, din adam
larının elinde küresel kapitalizmin hizmetine sunulmuştur. 

İşte bu noktada insan için son bir çaba, doğasına ve Doğa'ya 

dönüş ve pagan düşüncenin esaslarını anlamak şeklinde olmalıdır. 
Kutsal düşüncesini kaybeden insan, Doğa'yı çılgınca tüketmeye 
son vermeli ve Kadim Bilgeliği yeniden keşfetmelidir. İşte bu nok
tada paganizmin ölümünden değil, yeniden toparlanmasından söz 
edebiliriz. 

Bu noktada, paganizmin günümüzdeki yerini anlamak için, gü-
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nümüzü çok daha iyi anlamak gerekmektedir. 

Günümüz insanı için çok rahat bir şekilde, artık onun, kendini 
meydana getiren ve içinde yaşadığı dünyaya yabancilaştığını söy
leyebiliriz. Artık gökyüzündeki yıldızlar sönüktür, mevsin1ler onu 

tatil dışında ilgilendirmemektir. Radyo-Televizyonlardaki "Hava 

Durumu" bile onun için sadece "Risk Haritası" olmuştur. 
Günümüz insanı, artık çevresinde en az sayıda doğal obje gör

mektedir. Her şey onun küresel düzendeki yaşamını belirlemek 
için "önceden tasarlanmış" ve "hizmetine sunulmuştur". 

Bugün bu yabancılaşmanın en önemli aracı yaratılan "sanal" bir 

dünyadır. Sanallık sözcüğü geçtiğinde herkesin aklına Internet gel
mcsine rağmen aslında bu sanallık Internet dışında bütün Dünya'yı 
kapsamaktadır; bir başka deyişle sanallığı sadece Internet ortamında 

görmek yanlış olup, bütün davranış biçimlerimizin aslında doğal
lıktan, sembolik ve baskıcı yöntemlerle, bize dayatılan bir yaşam 

tarzı olduğunu anlamamız gerekmektedir. 

Küresel sistem insanı doğasından ve Doğa' dan uzaklaştırdığında 
ona eskiyi sembolik olarak ikame ettirecek çok farklı seçenekler 

sunmaktadır. Teknoloji masalı başta olınak üzere insanlara kendi

lerini değerli hissettirecek oyuncaklar sunan sistem ayrıca tüketim 
alışkanlıklarıyla da oynayarak pahalı fakat markalı sanal bir yaşam 

tarzı da dayatılmaktadır. Türün devamı için gerekli olan çocuk ye
tiştirmek ise artık pagan dönemlerin erginlenme ya da topluma 
katma biçimlerini yerine dayatılan aslında hiçbir şey verömeyen 

pahalı eğitim sistemlerini satılması ile ikame edilmiştir. 

Evde televizyon başında, dışarıda pahalı alış veriş merkezlerinde 
"ailecek" yaşanan yaşamlar a�lında aile içi yalnzılığı arttırmakta ve 

topluma sağlıksız bireyler katmanın altyapısını hazırlamaktadır. 
Günümüz gündelik yaşamın eleştirisi daha da yapılabilir ancak 

temelinde olan yabancılaşma ve sanallık etrafında olan çeşitlerneler 
olduğundan burada daha detaylandırmanın bir yararı olmayacaktır. 

Bugün bu tür gözlemlerde bulunabiliyorsak öncelikle bunun 

arka planına da bakmamız gerekmektedir. 
Öncelikle Yabancılaşma kavramı çok önemlidir. Bu kavram 

Marx tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Marx için yabancılaşma, 
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üre tenin, -işçinin- emeği ne yabancılaşınasıdır. Üretim hattında 
üretilen ile üreten arasındaki ilişki bu tür yabancılaşma ile sona er
mektedir. Marx (2000) bunu şöyle anlatır: 

"İşçi ne kadar çok zenginlik üretir, üretimi erk ve hacim bakı

mından ne kadar artarsa, o kadar yoksul duruma gelir. Ne kadar 

çok meta üretirse, o kadar ucuz bir meta olur. İnsanların, dünya

sının değersizleşmesi, nesnelerin dünyasının değer kazanması ilc 

orantılı olarak artar. Emek yalnızca meta üretmekle kalmaz; genel 

olarak meta ürettiği ölçüde, kendi kendini ve işçiyi de rneta olarak 

üretir. Bu olgu yalnızca şunu dile getirir: Emeğin ürettiği nesne, 

onun ürünü, yabancı bir varlık olarak, üreticiden bağnnsız bir erk 

olarak ona karşı koyar. Emek ürünü, bir nesne içinde saptanmış, 

bir nesne içinde somııtlaşmış enıektir, emeğin nesneleşmesidir. 

Eıneğin gerçekleşmesi onun nesncleştirilnıcsidir." 

Bu yabancılaşma Marx'a göre insanlararası ve Doğa ile olan ya

bancılaşınayı da getirir: 
"İnsanın kendi kendisiyle ilişkisi, onun için ancak başkası ilc 

olan ilişkisi aracıyla nesnel, gerçek bir ilişki olabilir. Öyleyse o 

kendi emek ürününe karşı, kendi nesneleşmiş emeğine karşı, ya

bancı, düşrnan, güçlü, ondan bağnnsız bir nesne olarak davrandığı 

zaman, bu nesne ilc kendisine yabancı, diişman, güçlü, kendisin

den bağınısız bir başka insan ona sahipmiş gibi bir ilişki içindedir. 

[. .. ]İnsanın kendisi ve Doğa karşısındaki her yabancı/aşması, ken

disinden ayrı öteki insanlar ile kurduğu, kendini ve Doğa 'yı içine 

koyduğu ilişkide görüliir." 

Buradan kaçınılmaz olarak yabancılaşan eınck aracılığıyla insa
nın kendine, diğer insanlara ve Doğa'ya yabancılaşmasını görüyo

ruz. Doğa'nın metalaşması zaten Doğa'ya olan yabancılaşmayı da 

getirmektedir. Marx'ın bu yabancılaşmadan, özel n1ülkiyetin do
ğuşunu ve diğer iktisat kategorilerinin oluşumunu açıklaması ise 

tartışmaya açıktır ve anlaşıldığı üzere bu kitabımızın konusu de
ğildir. Ancak bu şekliyle yabancılaşma kavramının çıkış noktası ge

nişletildiği ölçüde bize ışık tutmaktadır. 



• Günümüz insanı ve Paganiz m ------ ----=------------

Marx'ın burada emek ürerinden yaptığı okuruayı sadece işçi sı

nıfı için değil, diğer sınıfları da kapsayacak şekilde genişletebiliriz. 

Aynı şekilde orta sınıfın da Doğa'ya yabancılaşması söz konusudur. 
Üst sınıfın da yabancılaşması, özde bundan farklı değildir. Küresel 

kapitalist düzen Doğa'yı yeniden üretmeyip, metalaştırarak tüket

tikçe de bu böyle kalacaktır. 
Burada yeniden, özel mülkiyet eleştirisine girmekte fayda gör

müyoruz. Ancak, ınetalaşma ya da yabancılaşmanın tek ilacı olarak 

özel mülkiyetİn ortadan kaldırılması öne sürülcmez. İnsanlığın ilk 

döneınlerinde, insanın yaşamasını gerekli kılan her şey ona ait 

kabul edilmekteydi ve gerekirse onunla da gömülüyordu. Levy
Bruhl'un kişisel eşya için "Bıı eşya onun şahsından ayrıt cdileınez; 

onun bir parçası, hatta kcnd!.sidir" demesi de bunu kasdetmektcdir. 
Aynı şekilde konut ihtiyacı da, zamanla şahsi mülkiyet haline 

gelmiştir. Bunun karakteristiği atalar kültüdür. Ancak ekilecek 

alanlar kamunun malı olmuş, ürünler paylaşıln11ştır. Paganizn1 
içinde öze li mülkiyet karınaşık bir konudur ve çeşitli görüşler var

dır. Anu bizce kabul edilebilecek en doğru görüş, kişinin hayatını 

idame ettireceği her şey üzerindeki özel mülkiyeti ve dışında kala
nın, özellikle ekilen toprağın, ortak mülkiyctidir. 

Biz yine "yabancılaşma" kavramına dönersek, Marx' dan önce 
Rousseau ve Hegel tarafından da kullanılan bu kavramın, daha 
marjinal bir anlam kazandığını ve insanın emeğinc olduğu kadar 
doğasına ve daha geniş bir bağlarnda Doğa'ya karşı yabancılaştığını 

görüyoruz. 

Aslıdna bu yabancılaşına da, insanın kendi doğasına olan yaban
cılaşması olduğu sürece onları daha kolay yönetilebilir hale getir
miştir. 

Etienne de la Boetie, daha on altıncı yy.' dan buna dikat çekmiş

tir: 
"Beniın burada üzerinde durmak istediğim sorun, bu kadar in

sanın, bu kadar köy, kent ve ulusımnasıl olup da, erkini, yalnızca 

onların kendisine verdikleri güçten alan tck bir tirana katlanabil

meleridir. Eğer tirana katianma arzuları olmasaydı, tiranın onlara 

zarar veren erki olmayacaktı; eğer ona karşı koymak yerine, onun 
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verdiği acıyı sevmemiş olsalardı, tiranın onlara en ufak bir kötülük 

yapma olanağı olmayacaktı. Boyunduruk altında bir milyon insanın 

kendinden daha üstün bir gücün zorlamasıyla değil de, sanki tek 

bir kişinin adıyla büyülenerek sefil ce hizmet etmesini görmek öy

lesine olağan bir şey ki, buna şaşırmaktan çok üzülme k gerekir. " 

Etienne de la Boetie, bunu yazarken, tiran sözcüğünün arka

sında monarkı düşünmüş olsa da, günümüzde trajik olarak tiran 

kavramı yerine küresel kapitalizmi koyduğumuzda anlam yine de 

değişmemektedir. 

Yine Etiennc de la Boctie'ye kulak verirsek bu benzerliği farke

deriz: " Üstelik bu tirana karşı koymak ve onunla savaşmak gerek

mez bile. Ülke ona kulluk etmeıneye karar versin bir kere, tiran 

kendiliğinden yok olup gider. Ondan herhangi bir şey eksiltmck 

gerekmez, ona bir şey vern1emek yeterli olur." 

Günümüz küresel kapitalizminin akıntısına kendini bırakmış 

olan birey için de durum farklı değildir. Kapitalizm her türlü aracı 

kullanarak onu köleleştirmektedir. Parlak renkli kredi kartları ve 

verdiği pron1osyonlar, kibar ve asil görünümlü bankacıların verdiği 

krediler ve tabii ki kampanyalar, aslında bireyi gelirinden çok borç

landırarak, bir fahişeyi genelev patronunun senetlerle borçtandı

rarak oraya mahkum kılması gibi, bu bireye de çıkış yolu bırakma

maktadır. 
Öte yandan işini kaybetme korkusu ya da kaygan zeminde iş 

yapma zorlukları kişileri farklı davranış kalıplarına itmektc ve sağ

lıklı düşünmelerini engellemektedir. 

Sennett de (2005) bu davranışların farklı bir boyutuna dikkat 

çekmektcdir: 

"Modern kapitalizmin hesapta olmayan sonuçlanndan birisi de 

insanlarda bir cemaat özlemi yaratmış olmasıdır. İşyerinde incele

diğimiz bütün duygusal koşullar bu arzuyu harekete geçirir; es

nekliğin belirsizlikleri, köklü bir güven ve bağlılık duygusunun 

olmayışı, en önemlisi de kişinin kendisinden bir şey yapamaması, 

işi aracılığıyla 'hayatını çizememesi'dir. Bütün bu koşullar insanları 
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bağlılık ve derinliği başka yerde aramaya iter. Giinümüz yeni 

zaman rejiminde, 'biz' kelimesinin bu kuJlanımı savunmacı bir 

davranış haline gelmiştir. Cemaat arzusu savunmacı bir biçirnde, 

genelde göçmenlerin ve diğer yabancıların17 dışlanması talebiyle 

ifade edilir; cernaatin en önemli ortak yapısı da hasmahane bir eko

nomik düzene karşı çekilen bu duvarlardır. Şüphesiz bu 'biz' kata 

karışıklığına ve savrulmaya karşı bir duvardır." 

Modern kültür adı altında savunulan bu sefalet, aslında Do

ğa'dan uzak olmanın doğal bir sonucudur. 

Bugün "kültür" dediğimiz örüntüler topluluğu, aslında bell i  

üretim ilişki leri sonucunda ortaya çıkmıştır. Küresel kapitalizmin 

ortaya koyduğu kültür kalıpları da tam da kendi varlığını doğrula

yacak ve devam ettirecek şekillcrdir. Günlük yaşantımızdaki bu ya

bancılaşma aslında üretim il işkilerinin ve özellikle de "bilim" ve 

endüstrinin" desteği i le geniş bağlamda Doğa'ya, daha dar bağ

lamda da "kutsal"a olan yabancılaşmanın bir ifadesidir. 

Kültür konusuna daha yakından bakarsak, kültür kuramını en 

ayrıntılı şekilde ilk ortaya koyanlar olarak yine kuşkusuz Marx ve 

Engels ile karşılaşırız. 

Marx ve Engels'in getirdiği en önemli  kavram, kültür dediğimiz 

biçimlerin, altyapıda üretim i lişkileri ile olan alakasıdır. Kültür ku

rumlarını bir üstyapı kurumu olarak almak, aslında en büyük dü

şünsel devrimlerden biridir. 

Ne yazık ki her düşünce gibi Marksizm de fazlasıyla şablonlaş

tırılmış, hatta dogmatiklqtirilmiştir. Tarihsel Materyal izm ile ger

çekten çok doğru toplumsal analizler yapılmakle birlikte, bunu da 

her kapıyı açan bir anahtar olarak görmemek gerekir. Tarihsellik 

içinde çözüm yoktur ve her zaman sorunlar ve teoriler vardır. Bir 

düşünceyi "evrensel çözüm" olarak algılamak onu durağan ve ye

tersiz bırakır. 

Marksizm de elqirilecek ve gelişecektir. Örneğin "sınıf' kav-

17 Türkiye için de etnik grupları, belli sınıfları ya da okul mezunlarını vs de ko

yabiliriz. 
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ramı günümüzde her yönüyle yeniden tartışılmalıdır. Aynı şekilde 

Dcrrida da (2004) "Ancak miras alındığı haliyle sınıf kavraınının 

bu tür çabalar için en iyi araç olduğundan emin değilim; ya da bu 

kavraın önemli ölçüde farklılaşmaya uğramalı" derken, "sınıf mü

cadelesi kavramının ve herhangi bir toplumsal sınıfla özdeşlcşrne

nin kapitalist modernlik tarafından yerle bir edildiğini hissettim. 

[. . . J İçinde 'toplumsal sınıf' geçen her tüm cc benim için sorun

/uydu" demektedir. 

Dcrrida (2004) bu söylemini "sorunlu" sözcüğü ile açıklamakta 

ve "Enkaz halinde bir kapitalist modernliğin en duyarlı ölçüt ol

duğu yerde ne yanlış ne de zamanı geçmiş, ne oyun dışı kalmış ne 

anlamsrz demek olan; dönüşüme uğrayacak, eleştirel biçimde ye

niden ele alııırp işlenrnesi gerekecek aniarnı taşıyan bu sözcüğün, 

yani 'sorunlu' sözcüğiinün altmı çizmek isterim" demektedir. 

Marksizm elqtirisini bir yana bırakarak diğer kültür kuramia

rına da bakmakta fayda vardır. 

Sosyoloj inin önemli  bir ismi olan Emile Durkheim'i de anmak 

gerekrnektcdir. On dokuzuncu yüzyılın pozitivizmi etkisinde ge

reğinden fazla kalan Durkheim'i burada uzun uzun tartışınak yer

sizdir. Ancak gene çizgileriyle Durkheiın'in kültür konusuna 

yaklaşımını incclcyebiliriz. 

Durkhcim (1987) toplumsal olgulada toplumasal görüngüleri 

(fenomen) ayırır. Şöyle bir tanım yapar: "Saptanını ş o/sım oln1asın, 

birey üzerinde bir dış baskı uygulayabilecek her yapma b içiınİ top

lurnsal olgudur; ya da bireysel görünüşlerden bağımsız, kendine 

özgii bir varlığı olup, belli bir toplunı sahasında genel olan her şey 

toplwnsal olgudur." Bir yanda ise görüngüler vardır: "Bu olgular, 

bireyin dışmda bulunan ve sahip oldukları bir zorlanıa giicü saye

sinde, kendilerini ona kabul ettiren davranma, diişünme ve his

setıne biçimlerinden ibarettir/cr. Bu yüzden organik görüngüleric 

karıştırılamazlar, [. . .  ] yalnızca bireysel bilinç içinde ve onıın saye

sinde varolan ruhsal görüngüleric karıştınlam az/ar. Demek ki, yeni 

bir tiir olııştıırmaktadırlar; toplumsal nitelemesi onlar için kulla

m/ınalı ve onlarla sınırlı k:ılmalıdır. Bu niteleme onlara uyar, çünkü 

dayanak olarak bireyi alamayacaklarına göre, toplwndan başka da-
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yanakları olamayacağı açıktır; ister bütiinlüğü içinde siyasal top um 

olsun, ister dinsel mezhep ler, yazınsal siyasal okullar, mesleki kor

porasyonlar, vs gibi içerdiği kısmi kümelerden biri olsun. Öte yan

dan toplumsal nitelernesi yalnız onlara uyar; çünkü toplumsal 

sözcüğü ancak daha önce oluşturulmuş ve adlandırılmış olgu 

ulamlarından hiçbirine girn1eyen görüngüleri gösterme koşuluyla, 

belirli anlam kazanır. Öyleyse bu görüngüler toplumbilimin gerçek 

alanını oluşturur. Doğrusu toplumsal görüngüleri tanımlamak için 

kullandığ11nız bu baskı sözcüğü mutlak bir bireyciliğin ateşli savu

n ucularını ürkütebilir. Bireyin tam olarak özeı* olduğunu öne siir

düklerinden, yalnızca kendisine bağımlı olmadığının ona her 

hissettirilişinde, bireyin kiiçiik düşürüldüğünü sanırlar. Ama 

bugün, düşünce ve cğilimlerinıizden çoğunun, bizlerce oluşturul

madığı, bize dışarıdan geldiği apaçık olduğu için, bıınlar yalnızca, 

kendilerini zorla kabul ettirerek içirnizc yerlcşebilirlcr, tanımlama

mızda da sadece bunu belirtmek isityoruz." 

Tabii ki Durkheim'ın doğru tespitleri de olmuştur. Örneğin 

Durkheim, dinlerin kutsal olan ile olmayan arasında olduğunu söy

lerken ya da dinsel sembollerin aslında toplumun birliğine de hiz

met ettiğini söylerken haksız değildi. Tabii tam da yaşadığı çağa 

uygun olarak bireylere toplum içinde zorunlu işlevler yüklerken, 

dine ve ritüellere de yüklemişti. Ancak saptamalarının yanında yu

karıda alıntılarda gördüğümüz modeli izlemesi, tekil olarak doğru 

saptamalarının yanında yöntem olarak dışlayıcı olduğunu göster

mektedir. Olgular ve görüngüleric açıklanabilen bir kuram, aslında 

diğer kurarnların hepsini dışlar. Aynı metodu takip eden, kendile

rine Durkheim' cı diyenierin de aynı hatayı yaptıklarını görmek ola

sıdır. 

On dokuzuncu yüzyıl kökenl i  bu kurarnların eleştirisini Kelle 

ve Kavalson ( 1978) şöyle yazmaktadır: 

"Comte, felsefeyi sosyolojiden kovına bahanesi ile kendi pozi

tivist felsefesinizorla kabul cttirmekten başka bir şey yapmamıştı. 

Sosyolojinin bundan sonraki gelişimi üzerinde etkisi olan belli başlı 

buıjuva sosyologları arasında, herbert Spencer'i, Emile Durkhe-
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im 'ı, Max Wcber'i ve Viifred o Pareta 'yu saymalıyız. [. .. J Sosyolojiyi 

pratik yararı olacak bir bilim olarak kurma gereksinimi, pragma

tizmi iyice benimsemiş ABD sosyologlarını, 20. yüzyılın ilk yarı

sında geniş çapta benimsenen bir ampirik buıjuva sosyolojisi 

kurmaya yöneltti. Kurarnları bir yana atan bu sosyoloji, somut top

lumsal araştırma yöntemleri ve teknikleri ilc 'topluınsal cylcın ', 

'toplumsal değişme', 'grup', 'iletişim', 'çatışma', 'uyarlanma', ve 

'kollektif davranış' gibi kavramainn ortaya konması üzerinde du

ruyordu. Böylece ampirik araştırmalar, özel araştırma araçları, mer

kezleri ve enstitüleri büyük çapta gelişim gösterdi. [. . .  } Ne buıjuva 

sosyolojisini kurucusu olarak kabul edilen Comtc, ne de ondan 

sorna gelenler, toplum yaşaınınm bilimsel görüşle ele almmasma 

yol açacak genel bir sosyolojik kııram ortaya koyamadılar. " 

Şimdi burada §öyle bir soru sorulabilir: gerçekten her §eyi bu 

kadar içerebilecek bir kurarn ortaya koymak olanaklı mıdır? Cevap 

ku§kusuz "hayır" olacaktır. Sürekli deği§en toplum yapıları içinde 

her zamana ve ko§ula uzanabilecek bir kurarn ortaya atmak olanak

sızdır ancak belli durumlarda belli toplum ko§ullarını tanımlayacak 

kurarnlar ortaya konabilir. 

Kültür teorileri derken sadece "ilkel" (!) kabileler akla gelme

melidir tabii .  Kapitalizmin ilerleyi§i ve günümüz küresel kapita

lizmi gündelik hayata il i§kin toplumbilimsel kurarnları da yanında 

getirmektedir. 

Kelle ve Kavalson (1978) tarihsel materyalizmin ortaya çıkı§ını 

anlatırken aslında çok doğru bir saptama yaparlar: "Kapitalizm gc

liştikçc, çelişkileri daha belirgin ve keskin duruma giriyor. Kapita

lizmin özünde yatan üretim rekabeti ve anarşisi, tekrarlanan 

bunalımlar, toplumsal ve ulusal baskı ve öteki uzlaşmazlıklar, top

lumu bu çelişkileri çözmeyi sağlayacak yolu ve araçları bulmak öd

eviyle yüzyüze getiriyor. Kapitalizmde üretim, bu üretimin tüm 

olarak toplum düzeyinde, bilinçli bir biçimde denetlenmesi ve yü

rütülmesini doğuracak dereceye varmıştır. Daha önceki hiçbir top

lum böyle bir sorunala karşı karşıya kalmamıştı. Ne var ki kapitalist 

sistem içinde ve özel mülkiyetİn egemenliğinde, böyle bir denetimi 
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tutarlı bir biçimde uygulamak olanaksızdır. Bu işi yerine getirmek 

için önce toplum ınülkiyetinde ve sonra da bilime dayanan bir yeni 

sistem gereklidir. " 

Bu ifadeyi biraz daha düzenlersek, günümüz gündelik hayat ka

lıpları ve alışkanlıkları, küresel kapitalizmin dışında bu kalıpları oku

yacak bir kurama ihtiyaç göstermektedir. Kapitalizmin eleştirisini 

de kapsayan çeşitli görüşler de bunu açıklamaya çalışmaktadır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Marx ve Engels, kurarnlarını 

ortaya koyarken Sanayi Devrimi'nin hemen sonrasını görebilmiş

lerdi ve birçoklarının gözünü köreden Sanayi Devrimi, Marx ve 

Engels ' i  başka türlü etkilemişti. Kapitalizm, Sanayi Devrimi'nin 

kar maksimizasyonunu sağlayan teknolojisini görürken, Marx 

emek tarafını görmüştü. Lenin bunu pratiğe dökerken yine kafa

sında Sanayi Devrimi'nin yeniliğinin oturmamışlığı vardı. 
Üretim ilişkilerinin, üstyapıdaki kültürü etkilediği çok doğru 

bir saptama olup, toplumsal olayların açıklanmasında her kapıyı 

açan bir anahtar olarak görülmesi, sınıf kavramını tabulaştırmaya 

başlıyor ve aslında toplumu tüketim üzerinden okumak düşüncesi 

akla bile gelmiyordu. 

Yirminci yüzyılın sonunda ve yirmi birinci yüzyılın başında ise 

küresel kapitalizn1, üretim araçlarına bağlı ilişkileri alt üst etti . Artık 

üretim araçlarının çoğu küresel sermayenin elindeydi ve bir ülke

nin sınıfların arasındaki ayırım gitgide bulanıkiaşmaya başladı. Bu 

insanın, sınıfı ne olursa olsun, ister burjuva ister "proleter" tek bir 

amacı olmaya başlamıştı, o da futursuzca "tüketmek". 
Üretim, aslında tüketim çılgınlığına ayak uydurmaya başlamış, 

aradaki reklam, halkla il işkiler gibi asalak meslek grupları asiıda 

üretim ilişkilerinin bir parçası olarak bu çılgınlığı körüklemişlerdir. 

Bu bağlamda aslında üstyapıya yön veren üretim ilişkilerinden 

çok tüketim alışkanlıklarına doğru kaymaya başlamıştır. 

Kapitalizm, tüketimi, üretimin kar maksimizasyonun için bir 

araç olarak görürken, tüketim önceleri yüzyıl sonuna doğru üre

timle beraber etki göstermeye başlamış, ama trajik bir biçimde üre

timi ve üst yapıyı belirler olmuştur. 
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Paganizmin belki de Marksizm ile en önemli ortak yanı, ku§

kusuz kapitalizme kaqı takınılacak tavırdır. 

Kapitalist üretinı güçleri her §eyden önce, Doğa güçlerinin in

sanın denetimine girmesini, teknoloj inin kendine hizmet etmesini 

ve halkın topraktan kopmasını öngörür. Bu amaçlarında da 

Dünya'yı kirleterek ve kaynakları geri dönülmez §ekilde tüketerek 
ula§maya çalı§ır. 

Artık kutsal rnekanların yerini alı§-verİ§ merkezleri ve plazalar 

almaktadır. Eski tapınakları andıran bu merkezlerden içeri girildi

ğinde insan algısının sınırlarını a§an uyarıcılar -bunlar yapılan 

anonslar, reklamlar olduğu kadar mal �qitliliği de olabilir- eski za

manları ritücllcri gibi mekan sürekli liğinin dı§ına çıkartmakta ve 

tüketim çılgınlığına yöneltmektedir. Tüketim kavramı da tam da 

Doğa'nın yendien üretilmediği noktada ba§lamaktadır. Kötü ve 

yapay ürünler doğal olanı kovmakta, toprağın verimliliği kısa va

dede ilaçlarla artıyor gib i  gözükse de uzun vadede yok edilmektc 

ve Doğa kendini yenidemekten aciz olana kadar bu çılgın üretim 

ve tüketim devam etmektedir. 

''Yabancıla§an" insan ise zamandaki sürekliliği ,  İ§ ve bo§ zaman 

diye bölerek zamanı sadece küresel düzen üzerinden okuyarak, 

kendi kuyusunu kaznuktadır. Bo§ zamanların yabancıla§an insana 

verdiği tek şey ise "can sıkıntısı" olmuştur. Doğa'yı göremeyen bu 

insan yapay ama düzenin kalıpları içinde kalan "zaman tüketme" 

eylemlerine giri§mekte, futbol-televizyon-çılgınca tüketiın kalıpları 

içinde hapsolmakta ve artık eski zamanların Doğa'yı yeniden üre

ten eylemlerinden uzakla§maktadır. 

Tüketim bu bağlamda en korkunç hastalık olarak varolmaktadır. 

Bauman'ın (2006) dediği gibi toplum, üretim toplumundan tü

ketim toplumuna geçmİ§tİr. Ancak bu tüketim hayati ihtiyaçların 

kar§ılanmasından öte, yabancıla§mı§ bir tatmin uğruna kaynakların 

ihtiyaç dı§ı tüketilmesidir. Bu bir tür, anlık zevkler silsilesi içinde 

gerçekleşen bir yalancı tatmindir. Bauman §öyle der: 

"Tüketime dayalı ekonomi nıantığı, tüketicinin doyuınunwı 

anında olamsı gerektiğini söyler. Bu iki anlama gelir; Birincisi açık

tır; tüketilccek mallar, uzun hazırlık çalışmalarını, bir beceri öğ-
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renmeyi gerektirmemeli, anında doyum sağlamalıdır; ama doyum 

da son bulmalıdır; hem de tüketiın mallarının tüketilrnesi için ge

reken zaman dolar dalmaz. Ve bu zaman olabildiğince asgariye in

dirilmelidir. [. .. ) Tatmin vaadi ve umudu, tatmin edileceği vaad 

edilen ihtiyaçtan önce gelir ve her zaman ınevcut ihtiyaçtan daha 

yoğun ve çekici olacaktır. " 

Baudrillard da (2004) artık tüketimi haz alma ile açıklayan teo

rilerin geçerli olmadığını, hazzın tüketiınİn sonucu değil onun bir 

aracı olduğunu vurgulamaktadır: 

" Tüketimin hakikati, bir haz işlevi değil, ama bir üretim işlevi 

alnıasıdır dolayısıyla, tıpkı maddi üretirn gibi bireysel değil, ama 

doğrudan doğruya ve tiimiiyle kolektif bir işlevdir. Geleneksel ve

rilerin bu tersine çevrilınesi olmaksızın, kuranısal çözüınleme 

nı ümkün değildir: yoksa, yeniden haz fenon1enolojisinin içine dü

şiilür. 

Tüketim, göstergelerin düzenlenınesini ve grubun bütünleş

mcsini güvence altına alan bir sistemdir: dolayısıyla tüketim hem 

bir ahlak (bir ideolojik değerler sistemi) hem de bir iletişim sistemi, 

bir değiş tokuş yapısıdır. Bir rakam anlatısı ya da betimleyici bir 

metafizik olmayanvkuramsal bir hipotez ancak bu noktada, bu top

lıımsal işievin ve yapısal diizenlememlerin bireyleri fazlasıyla aş

ması ve kendilerini bireylere bilinçdışı bir topluınsal baskı olarak 

dayatması olgusu üzerine kurulabilir. 

Bu hipoteze göre, ne denli paradoksal görünürse görünsün, tü

ketiın, haz dışlanarak tanırnlanır. Toplumsal mantık gibi, tüketim 

sistemi de hazzın yadsınmasından hareketle kurulur. Tüketim sis

teminde haz artık hiç de ereksellik, rasyonel erek olarak değil, ama 

amaçları başka yerde olan bir sürecin bireysel rasyonelleşmesi ola

rak göriiliir. " 

Yine Baudrillard'ın (2004) çok haklı olarak söylediği gibi: 

"Tüketim üzerine her söylem, tüketiciyi insan türünün, genel, 

ideal ve kesin cisimleşınesi olan Evrensel İnsan haline, tüketimi 

de, politik ve toplumsal özgürleşmenin başarısızlığının yerine ve 
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başarısızlıklara rağmen gerçekleşecek bir 'insani özgüleşme'nin ön

cülleri haline getirmeye çalışır. Ama tüketici hiç de bir evrensel 

varlık değildir. Tüketicinin kendisi politik ve toplumsal bir varlık, 

bir üretici güçtür ve bu nedenle temel tarihsel sorunları yeniden 

ortaya çıkartır. Tüketim araçlarının mülkiyeti (üretim araçlarının 

değil), ekonomik sorumluluğun (üretimin içeriği hakkındaki so

rumluluk) niteliği, vb sorunlar. İşte burada derin krizler ve yeni 

çelişkiler gizlidir." 

Küresel kapitalizmin ağına dü§mÜ§ olan tüketici, yukarıda bel

ritildiği gibi çılgın tüketime yönelmektedir. Bu Dünya'nın ve ken

disinin sonunu getiricesine topyekün bir tükenıneye gidecek olan 

tüketimdir aslında. 
Öte yandan Bauman'a göre (2006), mesafelerin kısalması, 

zaman kavramının i§e adaptasyonu aslında insanın da tükenıneye 
ba§ladığı yerdir: 

"Mekanın küçülmesi zamanın akışını da durdurıır. Birinci dün

yanın sakinleri, geleceklarİ kadar geçmişlerinden de tarnarone ya

lı tılmış olan ve birbiri ardına sıralanan anların içinden geçerek, 

daimi bir şimdide yaşarlar. Bu insanlar hep meşguldür, daima 

'zaman darlığı' çekerler; çünkü zamanın bir anı, uzantısı olmayan 

bir parçadır; bu,'ağzına kadar dolu' zaman deneyimine özdeş bir 

deneyimdir. Karşı dünyanın kara kara düşünen umutsuz insanları 

ise, bol, gereksiz ve içini dolduracak kadar hiçbir şeye sahip olma

dıkları zamanın yükü altında ezildiler. Onların zamanında 'hiçbir 

şey olmaz'. Onlar zaınanı kontrol edemezler; ancak fabrika zama

nının suratsız ritmine tabi olan ve saatle girip saatle çıkan atalarınw 

aksine, zamanın da kontrolünde değildirler. Zaman onları yavaş 

yavaş öldürürken, yapabilecekleri tek şey zaman öldürmektir. " 

Kendini tüketen birey için Doğa'yı tüketmek bir zorunluluktur. 

onun anlık zevkleri binyıllardır varolan dengelerin yokolrnasııu 

neden olmaktadır. Kendi tükenirken Doğa'yı da tüketen bu birey. 

aslında küresel kapitalizmin kar maksimizasyonunun yarattığı ca

navardır bir bakıma . 



• Günümüz insanı ve Paganizm ---

İ§te bu noktada küresel kapitalist düzen, tam olarak pagan dü

§Üncesiyle çeli§mektedir. Paganizm, küresel kapitalist düzenin 

içinde kendi varlığını korumaya çalı§an bir kimlik mücadelesi de

ğidir. Küresel kapitalist düzen, paganizm içinde tanımsızdır, yok

tur. Bu bağlamda bir paganın bu düzenle "uzla§ması" olanaksızdır. 

Doğa'yı tüketen ve O'na yabancıla§tıran her sistem, paganizm dı

şıdır. Bu bağlamda neo-paganizmin her türlü kimlik arayı§ı da, kü

resel kapitalist düzene bir entegrasyon anlamı ta§ıyacağından, kendi 

sonunu getiren bir eylemdir. 

Bu bağlamda paganizm, düzen dışına çıkarak izole bir ya§amı 

değil, direni§i ve mücadeleyi öngörmektedir. 

Golobal kapitalizmin öne sürdüğü en önemli agrümanlardan 

biri de küresell§medir. Oysa küresellqme, kültürel hegemonyanın 

başka bir adıdır. 

Küresellqme, hakkında ne konu§ulursa konu§ulsun, en yalın 

tanımı ile küresel sermayenin Dünya'nın her yerine girme ve ka

pitalistlqtirme operasyonudur. Bu bir bakıma da kapitalizınin bir 

başka yüzü olan emperyalizmin zaferidir. 

Küreselle§me için çok önemli bir noktayı anırusatmakta fayda 

var. Küresellqme, "Tek Dünya Devleti" ya da "İnsanlığın Birlq

mesi" konusunda bir adım olmaktan öte, ayrımları daha da arttıra

cak, insanlığı bölgesel rekabetieric daha da ayıracak ve kutupla§

tıracak bir gidiştir. 

Bazıları küresellqmenin yılmaz savunucuları idiler. Bill Clin

ton "Bugün küreselleşmenin acımasız mantığını bcnimsemcliyiz; 

ekonomimizin gücünden, kentlerimizin güvenliğine, insanlarımı

zın sağlığına kadar her şey yalnızca sınırlarımız içindeki olaylara 

değil, dünyanın diğer ucundaki olaylara da bağlıdır. " demi§ken, 

Francis Fukuyama " Küreselleşmenin yol açtığı ekonomik gelişme 

düzeyi, güçiii bir orta sınıfa sahip karınaşık sivil toplumların oluş

masına katkıda bulunur Demokrasinin gelişmesini kolaylaştıran 

işte bu sınıf ve toplumsal yapıdır." diyebi lmiştir. 

Küreselleşmenin ulus-devletlerin sonunu getirdiğini de söyle

yen çok kişi  olmu§tur. 

Steger (2006) ise çok daha temkinlidir: 
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"Çağdaş küreselleşme, bir yandan geleneksel siyasi düzenleine

leri sarsan ülke ötesi toplumsal alanların ve kurnıların gelişmesini 

teşvik ederken, diğer yandan da iç ve dış politikalar arasındaki ge

leneksel sınır çizgilerinden bazılarını bulanıklaştırmıştır. Dünya, 

21. yüzyılın başlangıcında, modern ulus-devlet sistemi ile kiiresel 

yönetişimin postmodern biçimleri arasındaki bir geçiş aşamasında 

bulunmaktadır." 

Bauman (2006) çok doğru bir yere İ§aret etmektedir: 

"Büyük bölünme çağının politik üstyap ısı, düzen kurma me

kaniznusındaki daha derin, -şimdiki haliyle- daha çığır açıcı ve ka

lıcı değişimleri gözden gizlendi. Değişim, her şeyden önce devletin 

rolünü etkiledi. {. . .  }Şimdi artık karşımızda -bırakın egemenlik 

haklanndan zorla vazgeçirilmeyi onları etkin bir şekilde ve canı gö

nülden teslim etme peşinden koşan ve egenıenliklerinin ellerinden 

alınması ve devletler üstü oluşumlarda erirnek için yalvaran dev

letler vardı. Ayrıca, adı sanı duyulınaınış yha da ıınutıılınuş yerel 

'etnik gruplar' vardı sahnede; bunlar, çoktan ınevta olmıış, ama 

şi ın di yeniden do ğın u ş, ya da daha önce sözü edilmeyen, aına 

şimdi her nedense keşfedilen grııplardı ve genelde, geleneksel ege

menlik sınavlarından hiçbirini geçerneyecek kadar kiiçük, parasız 

ve toylardı; ama yine de kendi dcvletlerini, politik egemenliğe 

bütün koşııllarıyla sahip devletlerini ve kendi toprakları üzerinde 

yasama ve düzen sağlama haklarını talep ediyorlardı. [. .. } Paradok

sal olarak, devlet olma fikrini böylesine inanılmaz ölçüde popüler 

kılan şey, devlet egeınenliğinin zaferi değil, ölümüydü. " 

Bauman' ın belirttiği bu eğilim, aslında kutupla§maların da yo

lunu açıyordu. Çünkü küresellqmenin bu devletçİkler için biçtiği 

rol hiç de iyi bir rol değildi: 

"Zayıf sözde devletler, iş hayatmın sürmesi için gerekli olan aın:ı 

küresel şirketlerin özgürlüğüne etkili kısıtlamalar getirebileceği 

korkusu yaratmayan, (faydalı) yerel polis karakolları roliine kolay

lıkla indirgenebilirler. " 



• Günümüz insanı ve Paganizm 

Türk-Kürt meselesinde olduğu gibi, Kürt topluluklarının geç 

kalmış bir ulus-devlet çabaları sadece bölgede kutuplaşnıayı ve ger

ginliği arttırınakla kalmamış, küresel sermaye için de akacak yeni 

bir mecra oluşturmuştu. Bu nedenle küreselleşmeyi serınaye akışı 

üzerinden görmek daha doğrudur 

Bu şekilde, Dünya'nın her yeri artık kapitalizmle tanışacak ve 

Doğa'ya karşı verilen bu topyekün savaşta Doğa'nın kazandığı hiç

bir yer olmayacaktır. 2000' lcrin başında Fas 'ta Thompson firması

nın fabirkasının inşaatını Bouygues firması yaparken demiri 

Türkiye'den almaları küreselleşme adına yorumlanırken, Thomp

son firmasının sermayesini işgücünün daha az oldu6ru bir yere kay

dırması, sonuçta burada yönetici ya da tekniker konumunda 

çalışacak Fas' lıların orta sınıflaşacağının, tarımdan endüstriel üre

time iş gücünün kayacağının ve tarım alanlarının endüstri adına 

yok edilmeye başlayacağının habercisiydi de aynı zamanda. Demi

rin Türkiye'den alınması da kirleten endüstrinin Avrupa dışında 

ucuz işgücü olan biryere taşındığını gösteriyordu. 

Bazı sahte aydınlar bununla övünüp dursunlar, bu gibi ülkele

rin bu sisteme adapte olacağı ve Doğa'ya karşı savaşa girişeceği ke

sindir. 

Küreselleşme, aynı zamanda kendi çevresinde patlayan serma

yenin dağılımı da olduğundan, girdiği yerde sermayenin garantisi 

olan totaliter rej imierin de geri geleceği kesindir. Bunun habercisi 

de 1995 yılında müzakerelerine başlanan MAl (çok taraflı yatırım 

anlaşması) dır. WTO da (Dünya Ticaret Örgütü) bu amaca hiznıet 

eden bir topluluktur. 

Küreselleşmenin getirdiği sonuçlardan biri de, o yöreden çıkan 

zenginliklerin başka yerlere gitmesidir. Küresel sermaye hudut ta

nımadığı için bir bölgenin zenginlikleriyle bir başka yerde bam

başka bir etkinlik yapabilmektedir. 

Bauman (2006) bir başka dille, bunu oldukça detaylı açıklamak

tadır: 

"'Yatirım yapanların' yani yatırımın gerektirdiği sermayeye, pa

raya sahip olanların, elde etmiş oldukları hareket kabiliyeti, güç ilc 

yükümliilük arasındaki bağlantının kesilmesi anlamına gelir. Bu 
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tanı koşulsuz/uğu açısından benzersiz, yeni bir durumdur: Yatırım 

yapanlar' çalışanlarına, ama aynı zamanda gençlere, m uh taçlara, 

henüz doğman1ış nesillere ve hepsinin kendi yaşaın koşullarını ye

niden üretmesine karşı görev/erinden, kısacası günlük hayata ve 

topluluğun varlığını sürdürmesine katkıda bulunma görevlerinden 

kurtulmuş/ardır. [. . .  } Sonuçlarından sorumluluk duymarnak, yeni 

hareket kabiliyetinin yerel bağlarını kopann ış, her an kullanılabilir 

sermayeye verdiği en gözde ve sevin çe karşı/anan armağanıdır. So

nuçlarla başa çıkmanın maliyetlerini yatırım 'verimliliği' hesapla

rına katma gereği artık ortadan kalkınıştır." 

Küreselleşme kültürel olarak ise, yerel kültürlerin dejcnerasyo

nunu ve yok olu§unu getirir. Bunun kar§ısındaki sahte mil liyetçilik 

ise kültürel değerlerin korunmasını sağlamaktan öte, ezilen sınıf

ların son bir çığlığı gibidir. Ko§ullar ağırla§tıkça bu çığlık daha kuv

vetli çıkar. Ülkemizde de milliyetçilik adına i§lenen cinayetierin 

arkasında bu adın ardına sığınmı§, üretim araçlarını elde edememi§, 

ortada kalmı§ sınıfların bir çığlığı olarak küreselleşmeye tepki yat

maktadır. 

Paganizm aynı zamanda yereldir. Yerel, toprağa bağlı kültürdür. 

"Dünya insanlarının eşitliği" üyopyası paganizınde zaten tanımsız

dır, çünkü doğa kar§ısında zaten insanlar eşittir. Küreselle§me sa

dece ba§ka toplulukları tanıma açısından önemli olup, yerelleşme 

paganizmde her zaman varolmalıdır. Ayrıca kapitalizmin geldiği 

noktada sömürünün yeni adı olan küreselle§meye, pagan zaten top

yekün kar§ı olınalıdır. 

Pagan ba§kaldırının ya da pagan itaatsizliğinin nesnesini çok 

daha iyi anlayabilmek için Hardt ve Negri'nin "imparatorluk" ola

rak tanımladıkları kavramı daha ayrıntıları ile incelemeye ve geli§

tirmeye ihtiyacımız vardır. Ancak bir yanlı§ anlama olmaması için 

bir uyarıda bulunalım, Hardt ve Negri gerek imparatorluk gerekse 

de Çokluk adlı eserlerinde, sorunu ve sorunun bileşenlerini ortaya 

koyarken nasıl ba§arılı iseler, bunlara çözüm getirmede de o kadar 

ba§arısızdırlar. Zaten komprime hap gibi sosyal konularda "çözüm" 

getirme kaygısı ile yazılmı§ her eser bu ba§arısızlığa mahkumdur. 



• Günümüz insanı ve Paganizm -----

Sorunu ortaya koymak, ancak ona olacak muhalefeti belirler. Bu 

muhalefet o sorunu halletmeyecek, sadece yeni bir düzen önere

cektir. Aynı şekilde biz de bir çözüm önermek yerine muhalefetin 

nasıl olacağını ortaya koyuyoruz. Başarısı Tanrıça'nın takdiri . 

Daha önce de gördüğümüz gibi küresel kapitalist düzen, dünya 

çapında bireyleri şekillendirme, anonimleştirme ve eşyalaştırma 

politikasını uygulamaktadır. Çıktığı yeri belirtme gereği bulmadan 

kendini "gizemlileştirmiş" ancak bildik ellerde virus gibi yayılan 

küresel sermeye, bulduğu "boşluklara" daha da yerleşerek bu işlevi 

yerine getirmektedir. 

Türkiye Cuınhuriyeti, bu duruma önemli bir örnek teşkil et

mektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri geleneksel 

olarak elider tarafından yönetilen Cumhuriyet Halk Partisi ve dev

let organları ile engellenen kırsal kesim kökenli burjuva, yine ge

leneksel olarak üstyapıda dini bir karakter taşımaktaydı. 1980 

yılında dünya çapında esen liberal rüzgarlar, bunun dini karakte

rinin yanına ilerlemeciliği de eklemişti . Turgut Özal dünya'daki 

diğer oyunculada birlikte bunu çok güzel kullanmıştı . 

Aynı rnotiflerle iktidara gelen AK Parti hükümeti ise bu "hete

rojen" karakteri taşıyan burjuvayı, pompalanan küresel sermaye eş

liğinde, "orta sınıf" potasında eritmektedir. 

Aynı şekilde TC'nin kuvvetli assimilasyon politikası içinde eri

tiletneyen her türlü heterojen unsur -ki bunun içine büyük şehir

lerde zengin olmuş Kürt kökenli burjuvayı da koyabiliriz- "orta 

sınıf' potasında birleşmektedirler. Bu uniform toplum yapısı, as

lında küreselleşmiş dünyanın üniformitesi içinde bir parçadır. Sis

tem gerekirse her türlü totaliter yöntemi kullanarak bu yapıyı 

koruyacaktır. 

Pagan itaatsizlik, her ne olursa olsun değişik karakterlerin ko

runmasını öngörür. Bu bireysel çeşitlilik aslında Doğa'nın öngör

düğü bir çeşitlil iktir. Kişilerin eşyalaştırılması ise aynı tüketim 

kalıplarına yöneltilmeleri anlamını taşımaktadır ve bu da "insan" 

denen canlıdan tüketim robotu üretmek demektir. 

Bu noktada, belirttiğimiz gibi Hardt ve Negri'nin imparatorluk 

kavramı, tanım yapmayı kolaylaştırmak, belki de bugün yapama-
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yacağız bir tanımı ötelemek için faydalı olacaktır. 

Hardt ve Negri (2000)1 imparatorluk tanımını önceden çok 

basit bir ekilde ortaya koymaktadırlar: 

"Küresel piyasa ve küresel üretim çevrimleriyle birlikte bir kü

resel düzen, yeni bir yönetim mantığı ve yapısı, kısacası yeni bir 

egemenlik biçimi ortaya çıktı. imparatorluk, bu küresel mübadeleyi 

etkinlikle düzenleyen, politik özne, dünyayı yöneten egemen güç

tür. " 

Ancak Hardt ve Negri bunun yeni bir ulus-devlet emperyalizıni 

biçimi olmadığının altın ı çizmektedirler ve bunun ABD ile i lişki

lendirilmesine de karşı çıkınaktadırlar: 

"Ama biziın teıncl tczimiz, yeni bir cmpcryal egenıenlik biçi

minin ortaya çıktığı doğrultusundadır [. .. ]. ABD bir emperyalist 

projenin merkezini oluştıırmııyor ve aslında giinünıüzde hiçbir 

ulus-devlet bunu yapamaz. Emperyalizm miyadını doldıırmııştıır. 

Hiçbir ulus ınodcrn Avrupalı ulusların bir zaman olduğu gibi 

dünya lideri olamayacaktır." 

Buraya kadar imparatorluk, anladığımız kadarı ile hiçbir ulus 

devletin elinde olmayan ancak küresel sermayenin kendi anonim

liğinden kaynaklanan "anonim-benzeri" yapısıyla bireyleri ano

nimleştiren, ancak eski emperyalist sistemle tanıınlanamayacak bir 

egemen güç olarak karşımıza çıkınaktadır. 

Pagan sistemler, Doğa'yı algılamaktaki çe§itlilikten aslında farklı 

üretim biçimleri ve "kültür örüntüleri"ni ortaya çıkartarak, "e§kö

kensel bir çe§itlilik" yaratmaktadır. Bu çe§itliliğin ortadan kalkması 

Doğa'yı algılamaktaki yoksulluktan öte yoksuniuğu da getirmekte 

ve yabancıla§marıın en üst noktasını temsil etmektedir. 
imparatorluk ise özgürlük kisvesi altında bir tahakküm getire

rek, bu tekdüzcliği yaymaktadır. Bu ebedi bir tekdüzelik olacaktır. 

Çünkü Hardt ve Negri, imparatorluk için geleneksel tanımlardaıı 

ıH Herhangi bir anakronizme dü�memek ya da Hardt ve Negri'nin dü�iinsl'l 

zamanlamalarını bozmamak için burada onların kitaplarının Türkçe baskısınııı 

değil orijinal baskılarının tarihini vereceğiz. imparatorluk Türkçe-de 200Ttl· 

baskı yapmı§ olsa da orijinal baskı tarihi 2000'dir. 
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yola çıkarak "imparatorluk tarhisel zamanı tüketir, tarihi askıya alır 

ve kendi etik düzeninde geçmiş ve geleceği biraraya getirir. Başka 

bir iüdeyle, imparatorluk kendi düzenini, daimi, ebedi ve zorunlu 

kılar" demektedir. 

imparatorluk ayrıca savaşı da mqrulaştırmaktadır. 1-Iardt ve 

Negri (2000) bunu çok güzel ortaya koymaktadır: 

"Haklı savaş daha çok kendini haklılaştıran bir eylcın haline gel

ıniştir. Bıı kavram iki farklı ögeyi biraraya getrin1iştir; ilki etik ola

rak tcıneJlcndiği oranda askeri aygıtın rncşrıılızğıı ve ikincisi, 

istenen diizcni ve barışı gerçekleştirmek için askeri eylemin gerek

liliği. Bu iki öğenin sentezi asimda iınparatorlıığızn tcrrıclini ve yeni 

geleneğini belirleyen anahtar bir unsur olabilir. Güniimüzde düş

Inan, tıpkı savaş gibi, aynı anda hem sıradan/aştırılır (gündelik polis 

baskısının bir nesnesine indirgenir) hem de (diişnıan, etik düzene 

ın utlak bir tehdit olarak) mutlaklaştırılır. Körfez savaşı belki de bize 

ilk kez kavrarrım bu yeni episten1olojisinin en eksiksiz ve ayrıntılı 

örneğini verdi. I-faklı savaş kavrarrıının yeniden canlanışı İmpara

torlızğun ortaya çıkışının sadece bir belirtisi olabilir; ama akla çok 

şeyi getiren güçlü bir belirti." 

Bu satırların 11 Eylül 2001 'den önce yazıldığını bilmek bu sa

tırların önemini daha da arttırmaktadır. Özellikle "haklı savaş" kav

raınının George W. Bush tarafından sonuna kadar sömürülmesi 

ve geniş kitlelerce tepki i lc karşılanması, İmaparatorluğa karşı baş

kaldırının en önemli öğesini de oluşturmuştur. 

Bu satırlar arasında rastladığımız en önemli nokta ise düşmanın 

sıradanlaştırılması ve mutlaklaştırılmasıdır. 

Türkiye'den bir örnekle bu konuyu daha çok açabilriz. Düşman 

tanımı devlet tarafından "bölücü" olarak yapılan ya da "mürtcci" 

olarak tanımlanan gruplar, özellikle MGK bildirilerinde eşdeğer 

olarak tanımlanarak devlet güçlerinin karşısında sıradanlaştırılmış, 

öte yandan da mutlaklaştırılmıştır. Hardt ve Negri'nin örneğinden 

yola çıkarsak, bölücü gruplardan en basit özgürlük taleplerini dile 

getiren grupların polis tarafından nasıl sıradanlaştırıldıklarını, daha 

doğrusu aynı damgayı, arkasından da aynı dayağı yiyerek sir:ıdiril-
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diklerini, polisin gözündeki öfkeden atılan dayağın tekdüzeliğine 

kadar okuyabiliriz. Öte yandan "mutlak" düşmanlar ise aynı ad al

tında sindirilmektedir. Okumak isteyen genç kızdan, beyni şeyhi 

tarafından uyuşturulmuş gence kadar herkes mürtecidir. Bu bağ

lamda başının örtüsünden okuyamayan genç kızın hakkını savunan 

da, bu damganın yeni talibi olarak bu sıradanlaşmış ve mutlaklaş

mış düşmanların safına katılmıştır. 

Aslında küresel güçlere karşı sürdürülmesi gereken "haklı 

savaş" ,  küresel güçlerin elindeki ulus devletlerin askeri güçleri ta

rafından sonuna kadar ifade edilıniş ve sınırötesi operasyanlara ya 

da bir ülkenin işgal ine neden teşkil etmiştir. 

Nitekim Hardt ve Negri, daha sonra yazdıkları "Çokluk" adlı 

eserlerinde (2004) bu konuya daha çok eğilmişlerdir. Yazariara 

göre, "İmparatorlukta savaş kaçınılmazdır ve savaş bir yönetim ara

cıdır. Günümüzün Pax Iınperii'si1<J de, aynen antik Roma döne

mindeki gibi gerçekte savaş halini gizleyen sahte bir barış 

görüntüsüdür. [. .. ] savaş bir biyoiktidar rejimi, yani sadeec nufusu 

kontrol etmeyi değil toplumsal yaşamın türn yönlerini üretme ve 

yeniden üretmeyi amaçlayan bir idare biçimi haline gelmiştir. Bu 

savaş ölüm getirir ama aynı zamanda paradoksal biçimde yaşamı 

da üretmek zorundadır.[. .. ]Soykırım ve nükleeer yok etme kapasi

tesi bizzat yaşamın yapısını vurur, onu yozlaştırır, çarpıtır. Bu tiir 

yok etme araçlarını kontrol eden iktidar, terimin en olumsuz ve 

korkunç anlamı ilc biyoiktidar biçimidir, ölüm üzerinde doğrudan 

hakimiyeti olan bir iktidardır. Buradaki ölüm de sadece bir birayİn 

ya da grubun değil, tüm insanlığın hatta tüm varlıkların ölümüd ür. 

Soylırım ve atom silahları bizzat yaşamı sahnenin merkezine yer

leştirince, savaş gerçek anlaında antolajik hale gelir.[. .. ] Ancak ege

men siyasal iktidar asla gerçekten saf ölüm üretme noktasına 

gelmez, çünkü kendi tebaasının yaşamını ortadan kaldırmayı göze 

alamaz. Kitleel imha silahları ya bir tehdit olarak kalmalı ya da 

ancak çok sınırlı vakalarda kullanılmalı, ayrıca işkence ve ölün1e, 

en azından genel ölümlere yol açmamalıdır. Egemen iktidar varlı-

19 imparatorluk Barı§!. 



• Günümüz insanı ve Paganizm 

ğınısiirdürmek için, tebaasının yaşamını, en azından üretme ve tü

ketıne kapasitesini muhafaza etmek durumundadır. Eğer herhangi 

bir egemen iktidar bunu ortadan kaldırırsa zorunlu olarak kendisini 

yok eder. Dolayısıyla imha ve işkence gibi negatif tekniklerden 

daha önemli olan şey biyoiktidarın yapıcı niteliğidir. Küresel savaş 

ölüm saçtığı kadar yaşamı da üretmek ve düzenlemek zorundadır." 

Hardt ve N egri'nin (2004) bu savaşı tanımladarken ellerindeki 

en önemli kavram, Foucault'dan ödünç aldıkları "biyoiktidar/bi

yopolitik"dir: 

"Biyoiktidar toplurnsal hayatı, onu izleyerek, özümleyerek ve 

yeniden cklemleyerek, içten düzenleyen bir iktidar biçimidir. İk

tidar bütün nüfusun hayatı üzerinde etkili bir koroutayı ancak her 

bireyin kendine göre benimseyip yeniden canlandırdığı bütünsel, 

hayati bir işlev haline geldiğinde başarabilir. Foucault'nıın dediği 

gibi, 'Hayat artık. ... iktidarın bir nesnesi haline gelmiştir.' Bu ikti

darın en önemli işlevi hayatı bütün yönleriyle kıışatınaktır ve asli 

görevi de hayatı yönetmektir. O halde biyo-iktidar, iktidardakiler 

için asıl meselenin bizahiti hayatın üretimi ve yeniden üretimi ol

duğu bir durumu anlatır.[. .. ] iktidar tamamen biyo-politik hale 

geldiğinde, bütün toplumsal bünye iktidar mekanizması tarafından 

tasarlanır ve onun virtüelliği çerçevesinde gelişir. Bu ilişki, açık, 

ni tel ve dııygulanımsaldır. Toplumsal yapı ve gelişme süreçlerinin 

sinir uçlarına kadar erişen bir iktidar altında toplum tek bir bünye 

gibi tepki verir. İktidar böylelikle insanların bilincinin ve bedenle

rinin -aynı zamanda bütün toplumsal ilişkilerin- derinliklerine iş

leyen bir kontrol ınekanizması olarak kendini gösterir." 

"Büyük endüstriyel ve finansal güçler [. .. J yalnız metaları değil, 

öznellikleri de üretirler. Bu güçler, biyo-politik bağlam için fail öz

ne Ilikler üretir: onlar ihtiyaçlarını, toplumsal ilişkileri, bedenleri 

ve zihinleri üretir. Biyo-politik alanda hayat üretim için çalışmak, 

üretim de hayat için çalışmak haline getirilmiştir." 

Böylece bir bakıma toplum, iktidarı yeniden üreten bir meka

nizma haline gelir. Örneğin, bir sigartacı yaptığı işle sistemi yeni-
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den üretir ve aslında bunu biraz daha geliştirirsek, yaptığı iş kadar 

belki de daha önemlisi, tüketim kalıplarıyla iktidarı ve sistemi ye

niden üretmiş olur. 

Böylece iktidarın temelini çok daha iyi tanımlama olanağımız 

olmuştur. Kuşkusuz biyo-iktidar, kendini yeniden üretebilme 

gücü ile yayılmasını sürdürürken, aynı zamanda kendi muhalefe

tini de oluşturmaktadır. iktidarın etki alanını bir tür biyosfer, ikti

darın biyosferi olarak tanımlarsak, muhalefet de sonunda bu 

biyosfer içinde yer bulacaktır. Bu dialektik bağlamda, biosferin 

içindeki muhalefet tam da yenilenmeye karşı olan bir muhalcfcttir. 
Öyleyse pagan dircni�inin bu biyosferin dışına çıkması gerekmek

tedir. 

Hardt ve Negri bu durumu Çokluk (2004) adlı eserlerinde in

ederler ve bu çıkınazda takılı kalırlar: 

"Bir dönemde en etkili olan diişünüş biçimi o dönemin hakim 

ekonomik ve toplumal iirctirn rnodcline denk diişendir. [. .. ] 

1970'lerle birlikte, endüstriyel üretim teknikleri ve ve örgütlcnınc 

biçimi daha küçiik ve daha hareketli emek birimlerine ve daha 

esnek üretim yapılarına kaydı. Bu kayış, sık sık Frodist iiretirrıden 

postfordİst üretiıne geçiş olarak nitclendirilir. Postfordİst iiretimin 

küçük, hareketli birimleri belirli bir ölçiide çok ıncrkczli gerilla 

ınodeline takbül etse de, gerilla modeli de potfordizm teknolojileri 

tarafından hızla döniiştiirülmüştür. Postfordİst iiretiınin temel ck

senlerini teşkil eden enformasyon, iletişinı ve işbirliği ağları yeni 

gerilla hareketini şekillendiı-ıneye başlar. Hareketler, Internet gibi 

teknolojileri sadece örgiitlenıne aracı olarak kullanmakla kalınaz, 

giderek bu teknolojileri kendi örgütsel yapılannm modeli olarak 

beniınser. [. .. }Ağ örgütlenmesi, bileşenlerinin ve iletişim ağlarmm 

kesintisiz çoğunluğuna dayanır; öyle ki, merkezi ve birleşik bir ko

nıuta yapısına indirgenmesi imkansızdır. Dolayısıyla, gerilla ıno

dclinin çok ınerkezli biçimi bir ağ· biçimine evrilir; artık bir merkez 

yoktıır, birbiriyle iletişinı halinde olan diiğiimlcrin indirgcnemz 

çoğullıığu vardır. Çokluğun ağ miicadclesinin, postfordİst iiretinıc 

benzeyen kritik bir ayntedici özelliği, biyopolitik alnada geçmesi-
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dir; başka bir deyişle bu mücadele yeni özenilikler ve yeni yaşam 

biçimleri yaratır.{. .. ] Ancak ağ mücadelesi, yine postfordİst üretim 

gibi, disipline yaslanmaz. Asli değerleri yaratıcılık, iletişim ve de 

öz-örgütlülük temelinde işbirliğidir. Bu yeni güç tipi, elbette, as

keri gücün her zaman yaptığı gibi düşmana ddirenir ve saldırır ama 

odak noktası giderek içeriye, örgütün içine yeni öznellikler ve yeni 

genişleyici yaşam biçimleri üretmeye kayar. Artık 'halk' temel teşkil 

etınez ve artık hedef, egemen devlet yapısının iktidarını almak de

ğildir. Gerilla yapısınm demokratik öğeleri, ağ biçimi altında daha 

da geliştirilir ve örgüt bir araç olmaktan çıkıp kendi başına maç ha

line gelir." 

Pagan direnişi, kuşkusuz yukarıda anlatılanların farkında olarak 

örgütlenecektir. Bugün küresel güçlerce insanları takip etmenin ve 

fişiernenin en kolay yolu olan internet, aşırı dccede azdırılmış ve 

biyoiktidar tarafından kullanılan cinselliğin de yardımı ile, tek tek 

bireylerin zayıflıkları, tutkuları ve partner arayışları çerçevesindeki 

bilgilerle bireyleri fişleycbilmektedir. 

Gerilla direniş yönten1leri, küresel güçlerin karşısına çıkacak 

dünya paganları için tamamen geçersizdir. Bu tür küçük hareketler 

ise küresel güçlerin "haklı savaş" nedenleri ile hastınlmaya mah

kfımdur. 

Pagan direnişinin öğeleri "pagan çokluk"tur. Hardt ve Negri'de 

tanımını bulan çoklu k aslında tüketim alışkanlıkları olarak artık 

küresel güçlerin istediği kıvamdadır. Bunu düştüğü bu noktadan 

çekip çıkartmak ise farklı bir bilinçlenme ile olanaklı olabilecektir. 
İşte bu noktada bütün güncel iletişim araçları ve tabii ki internet 

devreye gircektir. 

Burada internet üzerinde yapılan çalışmalar, daha çok üst yapı

sal hatta tüketim alışkanlıkianna göre olmalıdır. 

Küresel güçlerin internet üzerinden saldırıları, seks sitelerinden 

kişisel gelişim sitelerine kadar yaygındır. Küresel güçler, her bir tü

ketim şekline göre farklı yol takip edebilemektedirler. Oysa paga

nizm, tek bir tüketim şekline hitap etmektedir. Homojen bir pagan 

anti-tüketim toplumunu varolamadığına göre, bu tür bir çalışma-
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nın etkili olabilmesi, küresel güçlerin kullandıkları her bir kanalda 

etkinlik içinde olabilmesine ya da yardımcı propaganda yöntemle

rine bağlıdır. 

Bir örgütlenmenin intenet üzerineden yapılması, ancak örgüt

lenmenin tamamen §effaf olması ile mümkündür. Bu da ancak bu 

kanallar üzerinden "kendiliğinden" bir örgütlenme ile olanaklıdır. 

Kendiliğinden olan bu örgütlenme, iktidarın gözü önünde ancak 

biyosferinin dı§ında geli§ecektir. Bu nedenle Hardt ve Ncgri'ye 

çok temkinli yakla§mak gerekmektedir. 

Burada pagan çokluğu, tanımlamak gerekecektir. Öncelikle 

"çokluk" fikrinin gel§imine bir bakalım. 

"Çokluk" tcrrnini anladığımız anlamı ile ilk olarak Spinoza'da 

buluyoruz.20 Spinoza Tractatus Politicus'ta §öyle der: "Özgür bir

çoğunluk, selametini tek bir kişiye bırakmamalıdır. Çünkü bu kişi, 

gerek boş bir gururdan gerekse de herkesin hoşıma gideceğinden 

emin olmasından, her gün bir ihanetten de şüphelcnınek zoruna 

kalacaktır, daha sonra da kendi güvenliğinin derdine diişecek ve 

halkı gözeteceğine ona tuzaklar kuracaktır." 

Burada "libera multitudo" ,  özgür çoğunluk anlamındadır ve 

monar§inin özgür halkından söz etmektedir. Spinoza, Tractatus 

Politicus'ta monar§inin kötülüklerini anlatırken çoğunluğun, ına

narkın sınırlarını belirlemesi durumunda belli bir özgürlüğü de 

monar§i içinde ya§ayabileceğini söyler. 

Hardt ve Negri'ye ilham olan Spinoza'yı kısaca andıktan sonra 

Hardt ve Negri'de "çokluk" tanırnma bakmak gerekmektedir. 

Herdt ve Negri'ye göre (2004) kısaca "çokluk potansiyel olarak 

toplumsal üretirrıe katılan tüm figürlerden oluşur". Hardt ve 

Negri, küresel imparatorluğa kaqı küresel darbeyi vuracağına inan

dıkları çokluğun potansiyelini ise §öyle açıklar: 

20 libcra multitudo caverc debet, ne salutem suam uni absolute credat, qui, nisi 

van us sit, ct omnibus se posse placere cxistimet, quotidie insidias timere dcbec 

atque adeo sibi potius caverc, et multitudini contra insidiari magis, guam can

sulere cogitur. 
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"Sosyoekonomik perspektiften bakıldığında, çokluk hem eme

ğin ortak öznesi, yani postmodern üretimi yapan ettir, hem de ko

lektif sermayenin kendi küresel gelişiminin bedeni kılmaya çalıştığı 

nesnedir. Sermaye, çokluğu organik bir birlik haline, devlet de bir 

halk haline getirmeye çalışır. İşte emeğin mücadeleleri kanalıyla 

çokluğıın gerçek üretken biyopolitik varlığının ortaya çıktığı nokta 

burasıdır. Çokluğun eti hapsedilip küresel sermayenin bedenine 

dönüştürülünce, çokluk kendini kapitalist küreselleşme süreçleri

nin hem içinde hem de karşısında bulur. Ancak çokluğun giriştiği 

biyopolitik üretim, çokluğun ortak paydasını ve ortak üretimini 

küresel sermayenin enıpeıyal iktidarına karşı harekete geçirir. Za

manla ortak pa yda temelindeki üretken varlığını geliştiren çokluk, 

imparatorluğun içinden ilerleyip diğer uçtan dışarı çıkabilir ve ken

disini otonam biçimde ifade edip kendi kendi yönetebilir." 

"Ortak paydanın harekete geçıncsi, son olarak, bu küresel mü

cadele dalgasını teşkil eden hareketlerin sadeec protesto hareketi 

olmadığını (oysa ki nıedyada en çok bu öne çıkarılıyor), aynı za

manda pozitif ve yaratıcı olduğunu da ortaya koyar. [. .. ] Ancak 

ortak paydanın harekete geçmesi ve çokluğu yaratma şeklindeki si

yasi proje topluma çok daha geniş bir biçimde yayılma/ı ve daha 

sağlam temellere oturmalıdır. Biz, çokluğun gücünü tahkim etme

nin tek yolunun demokrasiyi yaratmak olduğunu ve aynı zamanda 

günümüzde, tarihte ilk kez, demokrasinin gerçekleşmesini sağla

yacak toplumsal özneyi ve topluınsal örgütlenme mantığını da çok

luğun sağladığını düşünüyoruz." 

Kulağa çok ho§ gelen bu sözler bütünü, Hardt ve Negri'nin İm

paratorluk'ta (2004) yaptığı gibi bazı kavramları yok saymaktadır. 

Bazı kavramlar da yeniden tanımianınayı gerektirmektedir. Yine 

aynı §ekilde topluma "reçete" vermeye çalı§maları ise Hardt ve 

Negri'nin sorunu ortaya koyarken ne kadar ba§arılı iseler, reçete 

sunaken de o kadar zorlama ve ba§arısız olduklarını gösterir. 
İmparatoluk'ta Küresel muhalefeti tanımlaınalarının ve yeni bir 

enternasyonalizmi savunmalarının altı ne kadar bo§ kaldıysa; ve 

belki de Çokluk adlı eserlerini bu kaygıyla yazdılarsa da, aynı bo§-
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luk süregelrnektedir. 

Yeniden tanımlanması gereken en önemli kavram, "emek"tir. 

Böylece daha kesin ve doğru bir "emekçi" ve "çokluk" kavramia

rına ula§mı§ oluruz. 

Maddi olamayan üretim için Hardt ve N e gri (2004) çok önemli 

bir tespitte bulunmaktadırlar: 

"Maddi olmayan üretimin tamamında kullanılan emeğin maddi 

kalmaya devam ettiğini vurgulayalı m. Bu emek, bütün eınek türleri 

gibi bedenimizi ve beynimizi içerir. Maddi olrnayan şey emeğin 

ürünüdür. Bu bakımdan maddi olmayan emeğin çok muğlak bir 

terim olduğunun farkındayız. Yeni hegen1onik biçimi 'biyopolitik 

emek', yani sadece maddi rnallar üretmekle kalmayıp ilişkileri ve de 

toplumsal yaşamın kendisini de üreten emek olarak algılamak daha 

doğru olabilir. Dolayısıyla biyopolitik terimi, ekonomik, siyasal, 

toplumsal ve kültürel arasındaki ayrımların giderek bulanıklaştığmı 

anlatır. Ancak biyopolitika terimi de birçok başka kavramsal karma

şıklık yaratır, dolayısıyla bize göre, maddi olmama methumu, her 

ne kadar muğlaklık barındırsa da daha çabuk anlaşılır ve ekonomik 

dönüşümün genel eğilimini iEıde eder görünüyor." 

Bu kavramsal tartı§madan sonra yazarlar maddi olmayan eme

ğin asıl önemli yönünü yeniden vurgularlar: 

"Maddi olmayan emeğin hegemonya kurmaya meyilli oldu

ğunu söylediğimide, bugiinün dünyasındaki işçilerin çoğunun asıl 

olarak maddi olmayan mallar ürettiğini söylenıiyoruz. Aksine ta

rımsel emek, yüzyıllardır olduğu gibi, nicel açıdan baskın olmaya 

devam ediyor ve üstelik endüstriyel emekçilerin küresel sayısı da 

azalmış değil. Maddi olmayan emek küresel emeğin bir azınlığı 

ddurumunda ve yerkürenin kimi hakim bölgelerinde yoğunlaşrnış 

halde. Bizim asıl iddiamız, maddi olmayan emeğin nitel açıan he

gemonik olduğu ve diğer emek biçimlerine ve bizzat topluma bir 

eğilim dayattığı." 

PAGAN EYLEMCİLİGİ 

Doğa'nın ve insamn tüketilmesi, herkesten önce bir paganın 
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kaqı durması gereken bir  durumdur. Bu bağlamda pagan, kapita

lizmin türlü aletlerine karşı durabilmeyi bilmelidir. 

Kapitalizmin insanı doğasından uzaklaştıran ve her ne türlü 

olursa olsun baskı altına almasını öngören faşist yapısı, çeşitli ya

zarlar tarafından bir bölümüyle de olsa ortaya konulmaya çalışıl

mıştır. 
Bu yazarlardan biri de Girogio Agamben'dir. Agaınben, top

lumda "istisna" olanın zamanla kural oluşunu ortaya koymaktadır. 

Agamben "İçinde yaşadığ11nız çağda, istisna durumu her geçen giin 

biraz daha temel siyasi yapı haline geliyor ve nihai anlamda da kural 

olmaya başlıyor." diyerek bunu açıkça ifade etmektedir. 

Bu aslında tarih içinde insan doğasına ve doğallığına aykırı olan 

her şeyin zaman içinde nasıl kurallaştığını da anlatmaktadır. Her 

dönem icat edilen "istisna"lar yaşamı ele geçirmektedir. 

Kapitalizmin yarattığı "görünmez eller" ve bir bakışta anlaşıla

nuyan Kaos durumu ise bu şekilde meşrulaştırılmaktadır. 

Agamben' e (2002) göre "Kaos 'a uygulanacak hiçbir kural olma

dığı için, öncelikle, dışarısı ile içeri, Kaos ile normal durum ara

sında bir belirsizlik mıntıkasının -istisna durumunun- yaratılnıası 

suretiyle, kaosun hukuk düzenine dahil edilmesi gerekiyor." 

Bu durum günümüzde ve geçmişde de Doğa'ya aykırı her kural 

ve kalıp için bu "istisna durumu" egeınenlerin eliyle gündelik ha

yata katılrnıştır. Agamben (2002) bunu şöyle açıklar. 

"Geçmişte, hukuksal-siyasal düzenin yapısının, dışarıya itilen 

şeylerin aynı zamanda içeride tutulduğu bir yapı olduğu gözlem

lenir. Nitekim Gilles Del e uz e ve Felix Guattari, 'Egemenlik sadece 

içine alabildiği şeylere hükmeder' diyebiliyor. {. . . }İstisna kendisini 

kuraldan dışarı çıkartmıyor; bunun yerine, kural, kendi kendini as

kıya alarak, istisnaya yol açıyor ve kendisini istisna olarak sürdür

mek suretiyle de, öncelikle kendisini kural olarak tesis ediyor. 

Hukukun kendisine özel 'güç'ü kendisini dışsallıkla sürdürebilıne 

kapasi tesine dayanıyor. "  

Günüınüzde Doğa Ana elden giderken, her bir alanda yaratılan 
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istisna durumları aslında sorunun çok az bir bölümünü göstermek

tedir. Bir örnek olarak Kyoto Protokolü, benzer bir "istisna" du

runıdan yola çıkarak C02 salınunını piyasalaştıracak kuralları 

yaratmaktadır. 

Küresel kapitalizm bunun gibi birçok yöntemi, kendi asalak var

lığını sürdürmek için kullanmaktadır. 

O halde ilk önce yeni bir "pagan aydın" tanırnma ihtiyacımız 

vardır. 

Toplumda aydınların rolü çok fazlasıyla tartışılmıştır. I-ler oku

yan, düşünen kişi toplumda "aydın" olarak nitelendirilse de aslında 

aydın, toplum içindeki konumu ve işlevi ile tanımlanmalıdır. 

Bu konuda değişik teoriler vardır. Aydının toplum içindeki ro

lünü en iyi ortaya koyan kuşkusuz Antonio Gramsci '  dir. 

Gramsci 'nin kuşkusuz ortaya koyduğu en önemli ayrım, "ge

leneksel" ve "organik" aydın tanın1larıdır. 

Geleneksel aydın, içinde bulunduğu ekonomik ilişkiler içinde 

yer tutan, bir s ınıfa bağlı olmadan düzenin de sözcülüğünü de 

yapan, öğretmen, subay, devlet görevlisi gibi tiplerdir. Tabii 

Granısci köy tipi aydınları da bu sınıfa sokar. Aynı şekilde papazlar 

da bu sınıftandır. İslam'da dini sınıf olup olmadığı tartışması bir 
yana, ülkemizde de imamların ve sahte şeyhlerin bu sınıfa dahil ol

dukları aşikardır. 

Geleneksel aydın, toplum düzenine bağlı ve onun sürekliliği 

için çalışıyor gözükse de geleneksel aydınların, kendilerini "devlet" 

olarak düşünmeleri, "ekonomik yapının evrimi ile " çelişkiye düş

mektedir. Aynı Türkiye'de yükselen burjuvaziyi görmezden gelen 

askerler gibi ,  bu çelişki tarihsel bloğun varlığını bir yandan da teh

likeye düşürmektedir. 

Organik aydın ise, içinde bulundukları sınıfa bağlı, bu sınıfın 

özlemlerini dile getiren, bir çqit bu sınıfın sözcülüğünü yapan ve 

bu sınıfın gelişmesi yönünde bu sınıfa yön veren aydın tipidir . 

Aydın tipoloj isi kuşkusuz Gramsci'nin "tarihsel blok" kuramı 

ile anlam kazanmaktadır. 

Gramsci'nin bu kuramı, ileri de göreceğimiz bazı yenilqtirme

lerle günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Buna göre, kapİ-
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anlamına gelınektedir. 

Bir ba§ka deyi§le, artı ürün veren ekonomik ili§kilerin ortaya 

çıkı§ından, bugünkü küresel kapitalizme kadar giden ve insan do

ğasına aykırı gözüken üretim ve ekonomik ili§kilerin a priori kabul 

edilmesi ile ancak Gramsci'nin öngördüğü yola girilir. 

Oysa paganizın, bir ba§ka Dünya'nın mümkün olduğunu kabul 

ederek, çok daha farklı üretim ili§kileri öngörmektedir. Bu bağ

lamda yeni blok, emek odaklı olmaktan öte "angarya" odaklı olarak 

görülmektedir. 

Gramsci ilginç bir saptama da yapmaktadır. "Dikkat edilirse, 

üretim dünyasında önemli bir görevi olan köylü yığınının kendine 

özgü 'organik' aydm yetiştirmcdiği, herhangi bir aydın katını da 

benimsemed i ği görülür. " Köy tipi aydınların çoğu 'geleneksel'dir

ler, yani köy topluluklarına ve kapitalist düzenin henüz değiştirip 

harekete gcçiremediği kentlerin küçük buıjuvazisine bağlıdır. " der 

Gramsci. Ona göre "Köylünün aydın karşısındaki tutunıunda bir

biriyle çelişir gibi görünen iki yön vardır: Köylü, aydının, gc11el 

olarak da devlet görevlilerinin durumuna hayranlık duyar. Ama 

kimi zaman onu aşağı görüyormuş bigi davrandığı da olur. Başka 

deyişle, onun hayranlığı, içgüdüsel olarak, kıskançlık ve aşırı öf

keyle yoğrulınuştur. Aydınlar karşısındaki bu kulluğu hesaba ka

tılınaz, sornut olarak incelenmez ve derinleştirilmczse, köylünün 

ne kollektif yaşamından bir şey anlaşılabilir, ne de ondaki gelişın c 

tohumlarından ve gelişnıe mayasından. Köylü yığınının her orga

nik gelişmesi, bir noktaya kadar aydınların davranışlarına bağlı ve 

bağ11nlıdır." 

Köylünün bu elqtirisi, doğru olmakla birlikte, §ehir kapitaliz

minin gelişmesi ile köylünün düştüğü durumun a priori kabul edil

mesini gerektirmektedir. Oysa yeni Dünya'nın köy odaklı olması 

ve tarımsal üretimin birincil öneme sahip olması kaçınılmazdır. O 

halde ekonomik ilişkilerin kent kapitalizminden köy üretimine ve 

emek ekseninden angarya eksenine kaydığı bir düzende, "organik 

aydın" kadim bilgiyle yoğrulmuş olarak köylü- toplum, toplum

Doğa uyumlanmasında önemli bir rol oynayacaktır. 
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Öte yandan, küresel direniş içinde köylülüğün yerini tam olarak 

bulamayan Hardt vc Ncgri için (2004) köylülük, ölmek üzere olan 

bir biçimdir. Tarımı a priori olarak bütün dünyada kapitalist üretim 

biçimi olarak olarak gören yazarlar, kendi ürettiğini yiyen ve fazla

sını satan köylü tipinin yok olacağı kchanetinde bulunmakta ve 

Dünya'nın geleceğinde "köylü" biçiminin oynayacağı rolü düşün

memektedirler: 

"Köylü figürü çokluk kavramı için belki de en büyük zorluğu 

teşkil eder, çünkü köyliiyii endüstriyel işçi sınıfından ve diğer 

emekçi sınıfların dışında ve ni tel açıdan farklı olarak konumlandı

ran çok geniş bir ekonomik, kültiirel ve tarih li teratürü vardır. {. .. J 

Ancak tüm tarımcıların köylü olınadığında; köylünün toprağı be

lirli bir işleme tarzını ve belirli topluınsal ilişkiler çerçevesinde üre

tim yapmayı temsil eden tarihsel bir figiir olduğunda net olalım. 

Köyl, tarihin bir aşamasında ortaya çıktı ve cr geç ortadan kaybola

cak. Buiartık tarımsal üretimin ya da kırsal yaşaının olmayacağı an

lamına gelmez. Bunun asıl anlamı, tarımsal üretim koşullarının 

değişip madencilik, endüstri ve ınaddi alınayan üretim ve diğer 

eınek biçimlerinin koşullarıyla ortak hale geldiği, dolayısıyla tarı

mın diğer üretim biçimleriyle ilişkide olduğu ve artık ni tel açıdan 

farklı, yalıtılmış bir üretim ve yaşam biçimi teşkil etmcdiğidir. 

Tarıın da diğer sektörler gibi giderek biyoplitik hale geliyor. Bu or

taklaşma yukarıda belirttiğimiz gibi, çokluğun varlığını m ümkün 

kılan koşullardan biri. " 

Şaşkınlıkla okunan bu satırların altında yatan, aslında çözüm 

bulma derdinde olan yazarların köylü biçimini heterojen bir nokta 

olarak görmesi. Oysa bize göre gelecekteki üretim sisteminde tam 

da bu "köylü" üretim biçimi tartışılmalı. Yazarların bu biçimi red

dinde farkına varmadan bu refleksi gösterınelerindeki en büyük 

etken, köylülük üretim biçiminden çok köylülük tüketim biçimi 

olmalı. Türk köylüsü gibi, Dünya'nın birçok yerindeki köylü de 

küresel kapitalizmin zorladığı tüketim biçimlerini uygulamıyorlar; 

bu da aslında bu geleneksel köylü biçiminin iktidarın biyosferinin 

dışında olduğunu göstermektedir. 

'J27 
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Bu köylü "tipolojisini" yazarların kaleminden iredelemeye 

devam edelim: 

"Köylülük asıl olarak, iiretim ve miibadele ilişkileri içerisindeki 

belirli bir konumu anlatan bir ekonomik kavramdır. Kabaca köylii, 

toprakta çalışan biiyiik ölçüde kendi tüketimi için iireten, daha 

geniş bir ekonomik sisteme kısınen entegre ve tabii olan ve gerekli 

toprağa ve araç gereec sahip olan ya da bunlara ulaşabilen kişi olarak 

tanımlanabilir." 

Bu tanımdan da aslında satır arasında köylüyü heterojen yapan 

noktanın, üretim biçiminden çok tüketim biçimi olduğunu görüy

ruz. Hardt ve Negri'nin hiç sorgulaınadan "çokluk" kavramını 

oluştururken, aslında bu çokluğun üretim ve emek ilişkileri üze

rinden değil, tüketim ilişkileri üzerinden teşkil etmesi, köylünün 

bu §ekilde dı§lanmasına neden olmaktadır. 
Öte yandan yazarlar tarımın gelenekselliğinden ayrılması ko

nusunda ise §öyle söylemektedirler: 

"Dolayısıyla, köylü figürü tarımın ekonomik manzarasında arka 

plana itilmiştir; manzara artık biiyiik şirketler, tarım işçileri ve gi

derek çaresizleşen kır yoksullarıyla doludur. Biiyiik modernlcşrne 

hareketi, gerek sosyalist gerek kapitalist biçimiyle, genel bir ben

zeşme yaratmıştır. 1970'lerdcn beri kimi yazarlar tarımcılarla cn

diistriyel işçi sınıfı arasında artan benzerliklerin, yani tarımsal 

emeğin proleterleşınesinin ve 'tarladaki fabrika 'nın oluşumunun 

altını çizmiştir. Ancak bunu iiretim pratiklerinin ve yaşam biçün

lerinin homojenleştiği bir süreç olarak algılarnamlıyız. Tarımcılar 

endiistriyel işçi sınıfıyla aynı hale gelmiş değil. Tarımsal emek hal/i 

madencilikten, endüstriyel ernekten, hizmet sektöriindeki eınekten 

ve diğer emek biçimlerinden tamamane farklı. Tarırnsal yaşarnw 

yeryüzünde kendine özgü bir ilişkisi vardır ve bu yaşam, toprak. 

su, güneş ışığı ve hava gibi öğelerin yaşamıyla sembiyotik bir ilşki 

gerçekleştirir. (Bu noktada tarımın biyopolitik olma potansiyelini 

açıkça görebilriz.) Tarım tekil bir üretim ve yaşam biçimidir ve her 

zaman öyle kalacaktır, ancak -ki asıl vuıgulamak istediğimiz de bu-

modernleşme süreci tarım ve diğer iirctim biçimleri arasında ort:ı k 
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üretirn ve mübadele ilişkileri yaratmıştır." 

Yazarlar ayrıca köylü figürünün kültürel olarak da kayboldu

ğunu söylmektcdirler. Ba�ka bir Dünya ve küresel direniş için yola 

çıkan yazarların köylülüğü a priori yok saymaları aslında zorlanu 

çözüm arayışlarının bir gereği olmuş ve sorunu ortaya koymanın 

yanında çözüm sunmanın ne kadar cılız kaldığını da göstermiştir. 

Aslında yukarıda yazılanlar, dışlanmamalıdır. Öncelikle küresel 

kapitalizmin, dramatik biçimde tarımı öldürmektc olduğu doğru

dur. Özellikle Hindistan ve Mısır gibi ülkerlerde bu rahatça göz

lemlenmektedir. Türkiye' de de farklı bir oyun oynanmamaktadır. 

Bu şekilde tarımdan boşalan işgücü, endüstride yerini almaktadır. 
Öte yandan ölmekte olan tarım, "modern " yöntemlerle yeniden 

canlandırılmayı bekleınekte ve yepyeni bir endistri olarak doğacağı 

z;:ı_man için gün saymaktadır. Böylece emeği birörnckleştirilmiş en

düstri işçileri tarımda yerini alacak ve bir örnekleştirilmiş tüketim 

kalıplarına yönelecektir. 

Klasik sol düşünce içinde köylülük tam olarak yerine oturmuş 

değildir. Tarihsel arka plana bakarsak, köylülüğün özel durumları 

Lenin'in de dikkatini çekmiştir. Lenin daha 1905 yılında şunu söy

leyebilmektedir: 

"Elbette, toprak ve özgürlük için miicadele eden köyliilerin 

hepsi, bu mücadelenin tam bilincinde davranmıyorlar, hepsi, cum

huriyeti talep edecek kadar ileri gitmiyorlar. Fakat köylü talepleri

nin demokratik doğrultusundan kuşku yoktur. Bu nedenle 

köylülük, proleteıyanın bu talepleri desteklediğinden emin olabilir. 

Köylüler, kentlerde açılan kızıl bayrağın, sadece sanayi ve tarım iş

çilerinin değil, aynı zamanda milyonlarca ve on milyonlarca kiiçiik 

çiftçinin de en acil ve en yakıcı talepleri için mücadelenin bayrağı 

olduğunu bilmclidirler. " 

Lenin 1919' da ise ş unları söylemektedir: 

"Buıjuvazinin nasıl devrileceğini, nasıl czileceğini öğrendik ve 

bundan gıırıır duyu yoruz. Milyonlarca orta köylüyle ilişkilerin 

nasıl düzenleneceğini, onların güveninin nasıl kazamlacağını henüz 
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öğrcneınedik. Bunu açıkça kabul etmeliyiz. Fakat görevi kavradık, 

önümüze koyduk ve büyük bir umutla, büyük bir anlayışla ve tünı 

kararlılığımızla şöyle diyoruz: bu görevin üstesinden geleceğiz ve 

o zaman sosyalizm kesinlikle yenilm ez olacak. " 

Aslında köylülüğün durumu Lenin için birinci öncelik değildi. 

Köylülüğün durumu Lenin için sadece proleterya diktatörlüğünc 

giden yolda halledilmesi gereken bir.mesele idi. Ayrıca proleterya 

için köylülerden destek alınmak zorundaydı. Lenin'in kafasında 

tarım arzilerinin devlet aracılığı ile ortak kullanıma açılması ve orta 

köylü ile yoksul köylünün proletarya ile uyum içinde olması vardı. 

Buna rağmen, 22 Mart 1919'da kabul edilen parti programında, 

devletin köylülüğe yardım yapması (tohum ve gübre sağlanması, 

tarım bilgileri verilmesi, köylünün araç gerecinin Sovyet tamir atöl

yelerinde onarılınası, örnek tarlalar gibi), kooperatİf ve tarın1 ko

m ünlerinin te§vik edilmesi gibi n1addeler de yer almı§tır. 

Küresel direnİ§ -ya da buna küresel devrim diyelim- içinde 

köylü biçiminin var olması, yazarlarda Marx'tan beri var olan bir 

kaygıyı da beraberinde getirmektedir. Bu da köylü sınıfının kendi 

içinde iç ileti§imi kurabilme sorunsalıdır. Bunun eksikliği, köylüyü 

etkin bir sınıf olmaktan uzakla§tırmaktadır. Oysa tam tersi olarak 

bu ileti§İm, küresel kapitalizmin araçları tarafından yapılmaktadır. 

Köylüye özel krediler, sigortalar, Tarım Kredi kooperatifleri vs 

artık onu da istediği §e kle sokmakta, üst tüketim kalıplarına özen

dirmektedir. 

Paganizm açısından ise köylülük ya da köy üretimi, ya§amııı 

temel direklerindendir. Kaynağını tarımsal üretim biçimlerinden 

alan paganizm, Doğa'yı tüketen her türlü üretim biçimine kaqı ol

duğundan, Doğa ile uyumlu üretim §ekillerine büyük önem ver

mekte ve doğal ya§amın ayrılınaz parçası olan tarım ilk sırayı 

almaktadır. 

Bu bağlan1da köylülük dı§lanan farklı bir sınıf olarak ele altn

maktan öte, toplum içinde diğer emekçi sınıfların bir parçasıdır vv 

pagan ba§kaldırı içinde önemli bir yer tutacaktır. 

Burada üzerinde durulması gereken tarımın biyopolitik potaıı-
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siyelidir o da aslında "felaket sonrası teori" ya da "küresel kapita

lizm sonrası" biçirnlerin konusu olacaktır. 

Bu nedenle yukarıda da belirtildiği üzere yeniden tanırulanın ı§ 

bir organik aydın tipiernesine gerek vardır. 

Günüınüzde aydın teorisi ise kapitalizmin oldukça etkisi altın

dandır. 

Günümüzün önemli isimlerinden Edward Said (2004), 

Gramsci hakkında §Unları yazabilmektedir: 

"Gramsci, toplumda entellektüel işlevi görenlerin iki tipe ayrı

albileceğini göstermeye çalışır: bunlardan birincisi, nesilden nesile 

aynı işleri yapınayı sürdüren öğretmenler, papazlar ve idareciler 

gibi geleneksel entellektüeller, ikincisi ise, entellektüelleri çıkarla

nın örgütleınek, daha fazla iktidar, daha fazla denetim gücü elde 

etmek için kullanan sınıflarla ya da kıırulıışlarla doğrudan bağlantılı 

olduklarını düşündüğü organik cntcllektüellerdir. Nitckinı 

Graınsci, organik entellektiiellerlc ilişkin olarka şöyle dcr: 'Kapi

talist girişimci kcndisile birlikte sanayi teknisyenini, ekonoıni po

litik uzmanıw, yeni bir kiiltiirün, yeni bir hukuk sisteminin 

olııştıırııcıılarını vb. yaratır. ' Bir detcıjan ya da havayolu şirketinin 

pazardan daha fazla pay kapmasını sağlamak ii n teknikler geliştiren 

günüm (iz reklaıncısı ya da halkla ilişkiler uzmanı, deınoktratik bir 

toplunıda olası miiştcrilerin rızasını kazamnaya ya da seçn1enin dü

şüncelerini yönlendirmeye çalışan biri, Granısci'yc göre bir organik 

entellektiieldir. Gramsci, organik entellektüellerin toplı11na aktif 

olarak katıldıklanna inamr; yani bu entellektiiellcr, sürekli insan

Iann zihinlerini değiştirip piyasayı genişlctrne mücadelesi içinde

dirler; çoğunlukla aynı yerde kalan, yıllar yılı aynı tür işler yapan 

öğretmenlerle papazlarm tersine organik entellektüeller daiıne ha

reket halinde, olıışıırn içerisindelerdir. " (Edward Said, 2004) 

Said (2004), sosyolog Edward Shils'in ilginç aydın tanımını da 

alıntılar: 

"l-ler toplumda . . .  kutsal olana yönelik sıradışı bit duyarlığa 

sahip, içinde bııhındııkalrı evrenin doğası ve toplumlarını yönlen

diren kurallar hakkında birçok insandan daha fazla düşünen bazı 
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kişiler vardır. Her toplumdaİ aynı toplumu paylaştığı, çoğunluğu 

oluşturan sıradan insanlardan daha sorgulayıcı; gündelik hayatın 

dolayınısız, somut durumlarından daha genel bir nitelik taşıyan ve 

zamanla mekandaki göndermeleri daha uzak olan simgelerle ilişki 

içinde olamayı daha sık arzulayan bir azınlık vardır. Bu azmlıkta, 

arayışlarını sözlü ve yazılı söylenı, şiirsel ya da plastik ifade, tarih 

yazunı, törenler ve tapınma ediınleri yoluyla dışsallaştıı-ma ihtiyacı 

hissedilir. Bütün toplumlarda entellektüellin varoluşuna, dolayım

sız sonıut deneyİnı perdesinin ötesine nufuz ctıne yolundaki bu 

içsel ihtiyaç darngasmı vurur.'' 

Bütün bu söylemlerin arkasında yatan, aslında aydınların top

lumların §ekillenmesinde aldıkları rollerdir. 

Kültür ve ideolojilcrin üstyapı kurumları oldukları dü§ünü

lürse, aydınların da üstyapıda katmanlar halinde etkinlik gösterme

leri kaçınılmazdır. 

Ancak aydın, ekonomik biçiınlerin geleceğini de görüp ideolo

jiyi, ve buna bağlı olarak toplumu yönlendirebilecek yapıda olma

lıdır da. 

Pagan, bu bağlarnda aydın olarak toplumda bulunmaktadır. Kü

resel kapitalizmin yarattığı blok Doğa lehine, Dünya lehine yıkıl

mak zorundadır. Pagan burada, içinden çıktığı sınıftan bağımsız, 

Doğa ile uyuınla§nll§ olarak köylü ile elbirliği etmek zorundadır. 

Burjuvala§mamı§ kentli ya da içinde bulunduğu sınıfı terk edebi

lecek burjuva, pagan aydın ile elele vererek bu düzene kar§ı çıkacak 

olandır. 
Önümüzde bizi bekleyen "devrim" bu kez "emek"ten yana 

değil, Doğa'dan yanadır. Emek kavramı bir önceki düzeni yeniden 

üreten bir kavramdır. Oysa Doğa ile uyumlanmada emek insanlık 

için angaryanın içindedir ve bundan kaçınılmaz. 

Pagan aydın bu bağlamda, kaptalist üretiın tarzının tam olarak 

yıkılmasını ve belki de "felaket-sonrası" çağının kurulmasını üst

lerıecek olan ki§idir. 

Bu bağlamda pagan Doğa'da yaşayabilmek ve onunla uyurrıb

nabilınek için gerekli donarıımı kendisinde bulunduran ki§idir. 



---------------�Günüf!l_Q_��anı ve_f�g_aniz_l]l_____________ _ TB 

İçinde bulunduğumuz toplumda köylünün yanında topraktan an-

layan kişi de olmalıdır. 

Pagan aydın bu bağlamda, daha önce de belirttiğimiz gibi kapi

talizmin bütün kurumlarına topyekün karşıdır. Başka bir dünyanın 

olanaklılığını savunan paganın çıkış yeri bu dünya olmamalıdır. 

Bu bağlamda köylünün yanında organik aydın görevini yapmak 

zorunda olan pagan, önce sivil sonra da politik arenada varolmak 

zorundadır. 

O halde pagan kaçınılmaz olarak Homo Politicus' tustur ve 

etiyle de kanıyla da kendini burada ortaya koynuk zorundadır. 
Öte yandan Baker (2005) "Yüzeysel bir bakışla, günümüz dün

yasmın siyasal alanı, genel çizgileriyle bir 'kamuoyu' toplumunu 

koyn1aktadır öniimiizc" demektedir. Daha derinlemesine baktığı

ınızda, görüşler ve eylem ilişkisine girdiğimzide ise durum ilginç

tir. Baker' e göre "kamu oyu toplıınııı, 'görüş ']erin ifadesiyle 'eylem' 

arasında birincinin lehine yapıhnış bir seçirndir." 

Yine Baker' e dönersek, "Protesto, kendisine soru sorulmayan 

bir birey ya da topluluğun, bir 'grup' ya da 'hareket'in 'cevap' veri

şidir." 

Bu bc.ğlamda bir pagan, kapitalizmin Dünya'yı ve yaşamı tüket

mcsine karşı bir duruş ve düzene sivil itaatsizlik göstermek zorun

dadır. 

Habermas (1995) "Sivil itaatsizik olayı yalnızca, bütünüyle işler 

dururnda olan bir hukuk devleti koşullarında ortaya çıkabilir. Bun

dan sonra kural çiğneyen kirnse, ancak o anki çoğunlıığa yönelik 

çağrınm smırlan içerisinde kalınak koşuluyla, doğrudan egeınen 

yurttaşın halk oylayıcı rolünü üstlenebilir. Direniş savaşçılarından 

farklı olarak sivil itaatsiz ınevcııt düzenin yasallığını tammaktadır. 

Haklı bir sivil itaatsizlik olanağı, demokratik hukuk devletinde dahi 

yasal düzenlernelerin gayrımeşru olabileceğinden doğmaktadır. " 

demektedir. 

Habermas'ın bu iyiınser "sivil itaatsizlik" anlayışı aslında ken

disinin de ifade ettiği bir iyimserlikten gelmektedir: "Kendinden 

emin olan her hukuk devleti demokrasisi sivil itaatsizliği, siyasal 
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olacağını söyler. 
Bu bağlamda Baker'in dediği gibi de "Terör, yalnızca kendini 

ifade etmek isteyenlerin buna uygun siyasal bir alan, bir ortam bu

lamamaktan doğan bir sapma değildir; ırarolan siyasal alanın ta ken

disine yöneltilen bir protestodur." Tabii burada terör masuın 
insanlara yöneltilen bir katliam eyleminden çok kapitalisınin ken
disine yöneltilen bir tehdit olarak algılanmalıdır. 

Burada bir paganın ne olursa olsun kendini savunmak dışaında 
Doğa'ya ve hiçbir canlı ya zarar vermeyeceğini bir kez daha vurgu
lamak gerekrrıektedir. 

Pagan siyasal alan bulamamaktan yakınmamalıdır. Hatta bilme
lidir ki içine gireceği bir siyasal alan, onu bile bu düzenle uyum
laştıracaktır. Bu bağlamda pagan kendi usulünce, kendi yaratacağı 
politik alanda eylemci olacaktır. 

O halde çıkarttığımız sonuç da "pagan cylcmcidir" şeklindedir. 
O halde eylerrıcilik nedir? 
"Eylemciliği sinemadan çıkan bir kalabalıktan ya da bir sokak 

çalgıcısını dinlemek için toplannıış gruplardan ayıran şey, eyleın

cilerin birbirlerinde, nonnal bir biçinıde sürdürdükleri yaşamı dc

ğiştirnıe arzusun u teşhis etmcleridir. Bir sinemadan çıkarken, 

insanların çoğunun tek isteği, dışanya her zamanki gibi çıkınaktır; 

normal arzularnı ve ondan herhangi bir sapnıa ınuhtcmelen şid

detli kaygılara neden olur. Eylenıcilerde ise durum tam tcrsidir; 

onlar değişimi arzular, talep eder ve onun için çalışırlar. E yleınci lik, 

insanların birbirlerinde yaşamın rutinini değiştirrne arzıı ve irade

sini tanımalanyla hayata geçer." Oordan 2002) 

Bu bağlamda belli bir değişiınİ isteyen, uygulamaya hazır olan 
insanlar topluluğu da olmalıdır paganlar. Bunu gerçekleştirebiirnek 
için de en önce bu dcğişirnc inanılınası gerekir. 

Jordan (2002) eylemcilerin taleplerini sıralarken bunlardan bazı
larının mevcut toplum yapılarında olanaksız olduğunu söyler. Bu 
talepler toplutnun yenicine biçimlcndirilmcsini de beraberinde ge
tirir. Jordan ilginç bir de örnek verir: "Radikal çevreciler, küresel 

sosyo-ekonomik yapıalrm bütünüyle yenilenebiiri eneıji kaynakla-
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rına geçınesini, 'kullan at' biçimindeki tiiketinı kiiltiirünün 'geri ka

zanım' kültürüne döniiştiirülmesini ve hem bütün dünyada eşitliği 

sağlanıak hem de çevreyi korumak üzere aşırı gelişmiş dünyadaki 

yaşam standartlarının düşürülmesini talep edebilriler; böyle bir ta

lepler listesinin varolan toplumsal yapılar içinde karşılanması nere

deyse olanaksızdır." "Eylemci!" üzerine gereksiz tartışmalarıjordan'a 
bırakarak bir adım daha ileri gidelim o zaman. Gerçekten de pagan 
buradaki "Radikal çevreci ler" -her kimlerse-ile aynı şekilde düşün
mekte ve toplumsal değişikliği de beraberinde getirecek bu önlemleri 
desteklemektedir Bir pagan için eylemin amacı, bir kimlik elde etme 
sorunu ya da istediğini düzcnlc·uyumlaştırmakl değildir. 

Bu bağlamda paganın eylemleri varolan düzenin iyileştirilme
sini değil, yeni bir Dünya'nın mümkün olduğunu savunmaktadır. 

Aynı şekilde paganın eylemleri bir kimlik kabul ettirmesi de de
ğildir. Eşcinsel hareketlerin ya da daha farklı marjinal hareketlerin 
sonunda düzenle uyumlanması ve bu grupların mevcut düzen 
içinde "uyun1lu" varolmaları bir pagan için geçerli değildir. 

Bu bir kimlik kavgası değil, bir onur, bir varoluş n1ücadelesidir. 
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GUNDELIK YAŞAMI 
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gagan olmak, ya da pagan olduğunu iddia etmek, sadece 
belli bilgi��ri almak ya da belirlenmiş ritüelleri yaprnak 
değildir. Ozellikle, giyim tarzı ya da takılarla bir pagan 

imajı yaratmak da değildir, hatta evi bir "pagan gibi" süslemek de 
değildir. 

Pagan olmak her şeyin başında farklı bir yaşam tarzını geliştir
mektiL Paganizmi anlattığımız bölümler boyunca, paganizrnin bir 
din olmadığını, bir inançlar sistemi olduğunu ancak her şeyden 
önce bir pratiğe dayandığını söylemiştik. İşte pagan olrnak, yapıla
cak ritüeller dışında, gündelik yaşam içindeki davranışlarla, ya
şamda belli başlı bir duruşu da göstermek demektir. 

Öncelikle bir paganın Dünya'yı yok eden ve tüketen her türlü 
ideoloji ve eyleme karşı çıkması gerekmektedir. Bu da, küresel ka
pitalist güçlerin elindeki çevreci örgüdere girerek değil, önce kendi 
yaşamından başlayarak ve seçici davranarak yapacağı eylemlerle 
kendini göstererek olur. 

Bu aynı zamanda bütün yaşamına yansıyan bir duruştur. 
Bir paganın Dünya'yı tüketmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, 

öncelikle tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmelidir. Gereksiz 
enerji harcamalarından kaçınmalı, geri dönüşümsüz tüketirnden 
uzak durmalı ve eski eşyalarından başkalarının da yararlanmasına 
izin vermelidir. Bir pagan özellikle yaptığı işe dikkat etmeli ve 
Dünya'yı tüketen, kirleten hiçbir yapıya ortak olmamamlıdır. 

Evde alıncak bazı önlemler ve yaşam tarzının değiştirilmesi bir 
pagan duruşunu sağlayacaktır. 

Bir pagan kesinlikle, kendisi dahil, hiçbir canlıya zarar vcrme
meli, insanları üzecek davranıştan uzak durmalıdır. 
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