
 

BETİK “RUH” 

Bil ki ruhlar okyanus, bedenler 

köpüklerdir. (Mevlânâ) 

 

“Betik” üç ayda bir simitcay.com tarafından ücretsiz olarak genel ağ üzerinde yayımlanmaktadır. 

 

Sayı: 1 (Haziran 2020) 

Ücretsizdir. 
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Simit Çay “Hüsn ü Aşk Şiir 

Tiyatrosu”ndan (8 Mayıs 2014) 
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             Sevgili Simit-Çayseverler, 

ir gün, ilk gençliğin heyecanıyla 

açılan sayfalar hayat telaşesi içinde 

kapandığında daha yazacak çok 

şeyinizin olduğunu düşünürsünüz. O 

güne kadar yazdıklarınızı eleştirmeye 

başladığınızda sözün büyüsünü ve 

kendi yetersizliğinizi keşfedersiniz. 

Kendi yetersizliğinizi keşfettiğinizde ya 

hiç yazmazsınız ya da yazarken çok 

düşünürsünüz. 

Demek ki biz biraz fazla düşünmüşüz. 

Sözün özü “Simit Çay Edebiyat 

Dergisi”nin yayın hayatına veda 

edişinin ardından yaklaşık altı yıl geçti. 

O eski anılar, çiğnenmiş tebeşirlerle 
yazılmış bembeyaz yol çizgilerinin 

nadasa bırakılmış hikâyesine dönüştü. 
Bugün nadasa bırakılmış bereketli 

toprakların en taze meyvelerinden 

tadacağımız gün. 

 

 

                                                           
1 “Betik” Eski Türkçede “kitap, mektup” gibi anlamlara 

gelmektedir. 

Gelgelelim meyveleri taşıyan ağaca yani 

“Betik”e…1 

 

“Betik”in en önemli özelliği tematik bir kurguya 

sahip olması. Yani her sayıda farklı bir konuyu 

etraflıca işlemeyi; kalite, tarz ve içerik olarak 

“Betik”in yapısına uygun farklı metin 

türlerinden yazıları okurla buluşturmayı 

amaçlıyoruz. Nitekim içerik ve yayıncılık 

açısından şu yedi ilkeyi önemsiyoruz: 

 

 Her sayıyı belirli bir konuda çıkarmak, 

 Seçilen konuyu tüm yönleriyle 

çeşitlendirmek, örneğin konu “ruh” ise 

bunu geniş olarak düşünüp “eğitimin 

ruhu, Millî Mücadele ruhu, psikolojik 

açıdan ruh, ruhun dinginliği” vb. şekilde 

genişletmek, 

 Dergide makale, şiir, deneme vb. her 

türde yazılara yer vermek, 

 Yazılarda kesinlikle siyasetten uzak 

durmak, propaganda yapmamak, 

 Toplumsal ve insani duyarlılıklar 

konusunda hassas olmak, 

 Özgün olmak, 

 Yalnızca belirli bir yazar kadrosuna değil 

herkese açık olmak. 
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“Betik”e Kendi Yazımı/Sanatsal Çalışmamı Nasıl Önerebilirim? 

 

Siz de aşağıdaki “telif hakkı ve sorumluluk beyanı” hususlarını kabul ederek 

elektronik yayınımıza yazı önermek istiyorsanız derginin biçimsel 

gerekliliklerine uygun yazılarınızı yonetici@simitcay.com e-posta adresine 

gönderebilirsiniz. 
 
 

Biçimsel gereklilikler 

 Yazılar A4 kâğıdı formatında Times New Roman yazı stili ile 11 punto ile yazılmalıdır. 

 Şiirler 5 sayfayı geçmemelidir. Diğer türdeki yazılar ise en çok 40 sayfa uzunluğunda 

olmalıdır. 

 Yayımlanması için gönderilen yazılar .doc veya .docx formatında olmalıdır. 

 Gönderdiğiniz yazıya ek olarak telif hakkı olmayan (ücretsiz) görsellerin bulunduğu 

sitelerden (pixabay.com, freeimages.com, pexels.com, freepik.com ve freephotos.cc gibi) 

yazınızda kullanılmak üzere en az iki adet görsel önermelisiniz. Ayrıca önerdiğiniz görsel 

size ait bir resim çalışması ya da hakları size ait bir fotoğraf da olabilir. (Bu durumda 

görselin haklarının tarafınıza ait olduğunu lütfen e-postanızda belirtiniz.) 

 

Telif ve sorumluluk beyanı 

 Yayımlanmak üzere gönderilen hiçbir eser için telif hakkı maksadıyla ödeme yapılmaz. 

 Eseri gönderen kişi metnin içeriğinden ve verdiği mesajdan, doğacak hukuki 

durumlardan, intihalden veya eser daha önce başka bir yerde yayımlandıysa bu durumun 

oluşturduğu yasal sorumluluklardan bizzat kendisi sorumludur. 

 Eseri gönderen kişi gönderdiği yazının telif haklarını devrettiğini kabul eder. Bununla 

birlikte yazar, bu yazısını (kendi adıyla müstakil olarak çıkması  şartıyla) şiir, roman, 

öykü vb. şahsi kitaplarında izne ihtiyaç duymaksızın yayımlayabilir, kendi yazısına ait 

bölümü internet ortamında paylaşıp çoğaltabilir. 

 Eserin sonunda yazar adını, soyadını doğru şekilde beyan etmekle yükümlüdür. 

 Yazısının yayımlanması için yonetici@simitcay.com e-posta adresine yazı gönderen 

herkes yukarıdaki şartları ve sorumlulukları peşinen kabul ve tebellüğ etmiş sayılır. 

 Dergi danışman ve editörleri kabul edilen yazılardaki imla, noktalama hataları ve anlatım 

bozuklukları nedenleriyle kısmi (anlam farkı doğurmayacak, yazarın tarzına müdahale 

etmeyecek) değişiklikler yapmaya yetkilidir. 

 
 

 Yayının Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri: Mustafa KILIÇ 

 Yayın Danışmanı ve Tasarım: Ensar KILIÇ 

 Editörler: Seda Nur KURT, Hayati SARIEKİZ 

 Özgün Kapak Görseli: Evrim Gonca 

 Redaksiyon ve İçerik Takip: Tolga ALVER 

 

Bu yayın yalnızca genel ağ üzerinde ticarî kaygı güdülmeksizin kültür-sanat 

etkinliği olarak yayımlanıp çevrim içi ve ücretsiz dağıtılmakta, fiziki ortamda 

basılmamaktadır. Yayının ve içeriğin tüm hakları simitcay.com’a ait olup izin 

alınmadan yayının tamamı ya da bir kısmı hiçbir şekilde başka bir yerde 

yayımlanamaz, basılamaz, çoğaltılamaz. 

 

Copyright © 2020 | Trabzon 
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Simit Çay “Tiyatral Şiir 

Dinletisi”nden (11 Mayıs 2013) 

iii 

 

 

 

 
eneler öncesinde üniversite sıralarında 

başlayan dostluğumuz ve birlikte yapılan 

onlarca anlamlı, edebiyat kokulu 
etkinlikten sonra bir gün tekrar bir araya 

gelmek üzere sözleştiğimiz yerdeyiz. 
Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayınımıza 

ilk sayımızda “Ruh Betik” ismini verdik. 

Ruhun gizemli odalarında gezinip ruhsal 
gerçekliği aralamak istedik. Astral bir 

seyahate çıktık üstelik avuçlarımızda 
boşluktan ziyade pek bir şey de yok. 

İnsanı anlamlandırma sürecinin 

ortalarında yayan kalmışken ruhun 
parçalanmışlığını toparlayıp surete 

büründürme çabasına giriştik.  

 

Betiğimizin bu ilk sayısında okurlarımıza bir 

“Ruh” dosyası hazırladık. Ruh temalı kitapların 

tanıtımı, ruhu anlatan şiirler, ruh tragedyası, 

ruhun kökeni, ruh tiyatrosu, mitolojide ruh, 

dilde ruh, çiçeklerin ruhu, şehir ruhu, Covid-19 

ruhu, sürgün ruhu, ressamın fırçasında ruh, 

karikatür ruhu, zamanın ruhu, ruhun yalnızlığı 

derken yolcusu ruhlar olan kocaman bir tren 

hazırladık. Makinist kim, tren hangi garda 

“Vakit tamam.” diyecek, vagondan inen son ruh 

rotasını hangi yöne çevirecek cevabını 

bilmediğimiz tam da bu sebeple ruhumuzu 

heyecanlandıran sorular…  

 

Ruh, epifiz bezimizin içinden beynimize, 

kalbimize hükmeden, bedenimizi hem 

yeryüzünde hem gökte tutan, hayallerimizde 

sınırlarını aştığımız, sınırları aştıkça varlık 

sancımıza bazen ilaç olan bazen yeni yeni 

sancılar katan en anlamlandıramadığımız 

anlamımız… Hiçbir vakit düz bir çizgi olmayan 

hayat yolumuzda ruhumuz bedenine hapsolmuş 

da olsa bedenimiz dünyaya atılmış gibi de 

hissetsek nefes aldığımız sürece ruhumuzun 

sınırsızlığına bedenimiz bir şekilde ket vurmaya 

devam edecek. Bu sayımızı bütün özgür ruhlara 

armağan ediyoruz.  

 

Ruh Betik, yolu şiirden, kitaptan, resimden, 

müzikten geçen derdi kendi olan, ülküsü 

ruhunun en derinine ulaşmak olan okurlar için 

bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Ruhumuzu 

kattığımız bu yolda, ruhlarımızın değdiği tüm 

dostlara “Merhaba!”. 
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“BETİK”TEKİLER 

1 Seda Nur KURT: Ruhlar Âleminde 

2 Efil YILMAZ: Ruhun Kökeni 

5 Ferda TARA: Ruh 

7 Mücahit Coşkun KÖSE: Zamanın Ruhu 

10 Hayati SARIEKİZ: Ruh Tragedyası 

14 Ensar KILIÇ: Dilin Nörolojik ve Ruh Bilimsel Kökeni 

22 Seda Nur KURT: Ölü Ruhlar Ormanı Romanına Genel Bakış 

26 Tolga ALVER: Ruh-Sat 

32 Mehmet TUĞCU: Corona Sonrası Dünya Ruhu 

35 Seda Nur KURT: Sürgün Ruhu: Ahıska 

43 İrem HATIL: Bir Şehir Ruhu: Zonguldak 

47 Gülten AĞRITMIŞ: Ruhlarla Dans: Karla Gelen Işık 

50 Rumeysa KULA KILIÇ: Ruhtan Silinen Renkler 

51 Tolga ALVER: Ruh Adam Tanıtımı 

58 Feyza ARSLAN: Türk Mitolojisinde ve İnanç Sisteminde “Ruh” 

70 Enes KILIÇ: Ruh Denizinin Kırıntıları 

72 Ensar KILIÇ: Tanıtım: “Ruhun Yalnızlığı” 

75 Nurdan ERDOĞAN: Çiçeklerin Dili: Ruhu Gülün 

78 Elif SAĞLAM: Tanıtım: “Kanunların Ruhu Üzerine” 

82 Hamit ÖZYURTLU: Maddenin Ruhu 

88 Ayşenur OKAN ŞENGEL: İslam’da Ruh Kavramı 

95 Sıla ERBAŞ: Sevgisizlik Ülkesinde Ruhsuz Kalmak 

 

ÖZGÜN RESİMLER 

47 Fırat TOY: Işık ve Ruh 

50 Evrim GONCA: Ruhun Renkleri 

86 Evrim GONCA: Ruh Fisyonu 

87 Fırat TOY: Rüyada Uyuyan Ruhlar 
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(RUHLAR ÂLEMİNDE)  

-Ya Bu Hal’ Ehli Neçe Kimser- 

Mimetik yansımama sanrılar saklamak 

 ---istedi yüreği iki solgun ak---  

Kaşık, bıçak, çatal sesine karışan iki odalı yatak...  

Biri atan kalbi idi digeri öteki yarısı  

Türlü huy sonucu açığa vuran yarası  

İkisi bir olmuş idi yüzden bu çılgın saat  

 

Yanında tik takları sayaç eder zaman  

Men bıraksar könlüm peşinge düşer  

-Çü cefadan yâr usanmaz-  

Hayal etti kırığına kalmadan evvel  

Sade senin ile mimesise...  

 

Ruhlar âleminde yedi kat gökte  

Nikâh şekeri düştü avucunun içine  

Dahi kollar ayrılmaz bolsun...  

 

Üç sıra leylak İki siyah balık  

Bir küçük kelebek  

İkindi yatsı kuşluk ardı gelecek!  

-iflah et,mes ike miş-  

Gün doğar ise kim kala kalmaz bize  

Ayağının çaputuna ip olasım gelir  

Gün bata ise çalap gülmez bize  

Tulpar'ın çiftesine yüz süresim gelir  

 

Değirmen suyu sütlü Hasan'ın boğulduğu  

İda eteği sıra servi yokuşu  

İki âlem içre kamış çatalı  

Sesi hoş esen rüzgâr yok senden gayrı  

Altı üstü bir göğün gülüşü kanatlı,  

Kuş yok âlemde bana senden gayrı...  

 

-ya bu deveyi güttüm ya bu diyardan sürme beni-  

Seda Nur KURT 
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RUHUN KÖKENİ* 

Efil YILMAZ 

enel olarak toplumun ve 

dinlerin ruha bakışı ilk 

bin yılın ortalarında 

yaşayan teolog Augustine'in şu 

tanımından çok da farklı değildir: 

“Ruh vücuda hükmetmek için 

uyarlanan akılla donatılmış özel 

bir maddedir.” Ruhun 

tanımlanması hususunda bu görüş 

o denli etkili olmuştur ki hangi 

dinden olursa olsun tüm insanların 

zihninde ruhun bir madde olduğu 

varsayımı somutlaşmıştır. 

Açıkçası ruhun kökeni ile ilgili 

tartışmalar genellikle üç ana kabul 

üzerinden ilerlemiştir. Öne 

sürülen görüşlerden ilki yaratılış 

merkezli fikirdir. Bu fikre göre 

ruh tanrı tarafından yaratılmıştır. 

Bir diğer görüş ruhun nesilden 

nesle aktarıldığı tezini savunmaktadır. Son görüş ise ruhun insanın 

varlığından daha önce vücut bulduğu iddiasıdır. Özellikle Hristiyan 

dünyasında ruhun kökenine ilişkin tartışmalar siyasi pozisyonların 

belirlenmesine etki edebilecek kadar derin çatlaklar oluşturmuştur. Nitekim 

bugün Batı’daki kürtaj mevzusuna yönelik tartışmalarda da ruhun kökenine 

dair ayrışmalar önemli bir yer tutmaktadır. İnsanların doğmadan önce bir ruha 

sahip olduklarını ve bilinçlerinin yaratıldığını kabul eden çevre, kürtajın bir 

insanlık suçu olduğu konusunda ısrarcıdır.  

                                                           
* Künye: Yılmaz, Efil (2020). “Ruhun Kökeni”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 2-4. 

G 
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Hristiyanlıkta büyük bir ayrışmaya sebep olan ruhun kökeni İslam'da ise daha 

sarih çizgilerle belirlenmiştir. İslami düşünüşe göre insanda hem ruh hem de 

nefis vardır. Ruh bilincin karşılığını oluştururken nefis ise ego formunda tabir 

edilmektedir. Baki olan ruh, yaşamak için gerekli olan geçici arzuları ve 

algıları nefsi harekete geçirerek yerine getirmektedir. 

Yahudiliğe göre ruh ilk olarak Âdem peygambere işlenmiş ve insan yaşayan 

bir ruh haline getirilmiştir. Bu dine göre bir ruhun değeri yalnızca kişinin tanrı 

ile kurduğu münasebetle ölçülebilir. Bu sebeple Yahudiler doğum 

günlerinden ziyade ölüm yıl dönümlerine önem verirler. Onlara göre bir 

kişinin gerçek değerinin ortaya çıkabilmesi için dünyaya gelmesi değil 

dünyada ne yaptığı önemlidir. 

Şaman gelenekleri ruhun yapısı hususunda İbrahimî dinlerden ayrılmaktadır. 

Şamanist toplumlarda ruh genellikle animistik bir bakış açısıyla algılanır. Bu 

nedenle ölenlerle bağ kurmaya yönelik birtakım ritüeller geliştirilip atalar 

kültüne büyük bir değer verilir. Yine insan ve hayvanlar arasındaki ruh 

birleşimlerine neden olan totemlere inanılır. Şamanizm bir nevi doğanın ruhu 

ile kesintisiz bir iletişimde kalma sanatıdır. 
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Budizm’e göre dünyada her şey bir akış halinde olduğu için tüm nesneler gibi 

insanlar için de süreklilik mümkün değildir. İnsanların mevcut durumlarını 

veya varlıklarını ifade etmek için kullandıkları ruh, daimi bir belleği 

kesinlikle işaret etmez. İnsan ve varlık sürekli değişir ve dönüşür. Budist 

öğretiye göre kalıcı ruh, insanlığın duygusal, sosyal ve politik 

duyumsamalarından kaynaklanan bir yanılsamadır.  

Hinduizm'de ise kutsal bir öze inanmak imanın en temel prensiplerinden 

biridir. İnsanın temel bir özü vardır ve olgun insan bunu keşfederek aşkın 

benlik hali olan Brahman ile özdeşleşmelidir. 

Dinlerdeki yaygın inanışın aksine bilimsel alanda ruhun var olmadığına dair 

görüş ağır basmaktadır. Bilime göre ruh zannedilen olgu zihnin kendisidir. 

Zihin ise evrendeki diğer tüm nesnelerle aynı fiziksel yasalarla çalışan 

karmaşık bir biyolojik sistemden başka bir şey değildir. Sözgelimi beyin 

görüntülemesi ile elde edilen kanıtlar, insana dair tüm eylem ve süreçlerin 

beyin fonksiyonunda fiziksel korelasyonlara sahip olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte bu tür korelasyonel çalışmalar sinirsel aktivitenin bu bilişsel 

süreçlerin ortaya çıkmasındaki nedensel rolünü ortaya koyamaz. Sonuç olarak 

bilimsel olarak ruhun varlığı kabul edilemeyeceği gibi kesin bir şekilde var 

olmadığı da iddia edilemez.  

Bilim ruhun varlığı ve kökeni meselesine tamamen ilgisiz değildir. Özellikle 

konu üzerine çalışan birtakım kuantum fizikçileri, kuantum belirsizliğini ruh-

beyin etkileşimi ile açıklamaya çalışmış ancak bu çalışmalar bilim çevrelerini 

tatmin etmemiştir. Ruhun bilimsel yönü ile ilgili en önemli deneylerden biri 

1901 yılında Duncan Mac Dougall  tarafından yapılmıştır. Araştırmacı 

hastaların ölürken ve öldükten sonraki ağırlıklarını karşılaştırarak ruhun 21 

gram ağırlığında olduğu sonucuna varmıştır ancak bu deney kilo kaybının 

güvenilir ve tekrarlanabilir bir araç olmaması yönüyle eleştirilmiş ve bilimsel 

bulunmamıştır.         
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ruh 
 

 
 

ismiyle başladım işime elimde bir tüfek 

üzerimde bu kelimenin asıl anlamını biliyorum neşesizliği 

hayır, bunu şimdi ben uydurdum yani bu duyguyu 

söylerim açık açık bunun altında bir şeyler var 

öyle nedenler sunarım ki allak bullak olur Jung 

hem derim ki o da vurulmasaymış o akşamüstü 

 

işte oradasın, biliyorum, bir şarkıdan bahsetmektesin 

seni tanıdığımı iddia edeceğim 

seni tanıdığımı iddia edeceğim 

bundan kaçmayı unut, 

aslında şarkını söylemektesin. 
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bir yol bulunur elbette 

bahsetmekten, bahsetmekten ve bahsetmekten söz edeceğim. 

içimde ant içmiş oyunlar başkişisi diyecek sağa sola 

artık bitir 

bitir ve unut aklından geçenleri. 

 

-anlamlar manlamlar vardır bizi taşır- 

 

ey düşüş ey kutlu düşüş 

tanrının storylerinde gördüm seni #nolfilter 

kar yağıyor oha kar yağıyor bu hakikatli bir sevinç 

rüyâm yepyeniden tazeleniyor 

bunu bilseydik eğer bilseydik 

neyi hatırlatıyorum sorardım kendime 

kışı mı hakikati mi 

hem hakikat ızdırap veriyor fonetiği güzel diye 

 

Ferda TARA 
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ZAMANIN RUHU* 

Mücahit Coşkun KÖSE 

“Zamanın ruhu var mı?”. Bu soruya belli bir yaşın üstünde olanlar: “Evet, 

var.” şeklinde cevap verecektir. Nereden biliyoruz, nasıl anlıyoruz peki? 

Nedir, bu zamanın ruhu dediğimiz şey? Gelin, bir cevap bulmaya çalışalım.  

 

Zamanın ruhunun ne olduğunu anlamak için önce ruhu tanımlamak gerek. 

Dinlerin ve din temelli felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak 

kabul ettiği Arapça kökenli ruh sözcüğünü Türk Dil Kurumu öz, tin, can kuşu 

şeklinde tanımlıyor. Soyut bir kavram olan ruhun ne kadar soyut olduğu bazı 

noktalardan tartışılır. Ruh bazı şeyleri etkileyebilir ya da bazı şeylerden 

etkilenebilir. İşte, hareket noktamız da tam olarak burası olacak. 

                                                           
* Künye: Köse, M. Coşkun (2020). “Zamanın Ruhu”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 7-9. 
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Bizim 1930’lar 40’lar, 80’ler, 90’lar vs. diye adlandırdığımız şey yalnızca 

yılları ifade eden sayılar mı? Peki, sayılarsa neden o yılların insanları bu 

yılları hasret duygusuyla anıyor? Neden “Nerede o eski bayramlar”, “Nerede 

o eski Ramazanlar?” diye sorular sorup iç çekiyorlar? Demek ki yıllar 

sayılardan ibaret değil. Özlem duymamıza sebep olan şey yaşanmışlıklar… 

Kuşakları ifade eden sayıların on yıllık periyotlar halinde gittiğini fark 

etmişsinizdir. Kuşak nedir? Kuşak, on yıllık periyotlarda gerçekleşen 

olayların toplumun ortak hafızasında güncellenmesi ve toplumun kendi 

zamanına ayak uydurmasıdır. İnsanın düşünüş ve yaşayış şekli on yılda bir 

değişiyor. İnsanın değişen 

düşünüş şekli, bilim ve 

teknolojiyi değiştiriyor, 

geliştiriyor. Bu da doğal olarak 

yaşayış şeklini değiştiriyor. 

Böylece aynı veya yakın yaşam 

tarzında yetişenler kuşakları 

oluşturuyor. Bu kuşakların 

bireysel ve toplumsal yaşamda 

karşılaştıkları olaylar, ürettikleri 

fikirler, düşündükleri ve dert 

edindikleri şeyler de dönemin 

sosyal ve siyasi yapısını etkiliyor. 

Tabii evrenin yaratılışında bir 

etki-tepki kanunu geçerli olduğu 

için insanların yapıp ettikleriyle 

şekillenen toplumsal yaşam 

insanları da şekillendiriyor. Her birey de kendinden sonra gelen neslin 

yaşamını daha konforlu kılıyor ki bu da sonuç olarak her on yılda bir farklı 

düşünce ve yaşayış tarzlarına yol açıyor… Aynı düşünce tarzı ve yaşam 

şeklini paylaşan insanlar da şekillendirdikleri on yıllık zaman dilimlerinin 

duygu dünyalarındaki karşılıklarını “…’lar/ler ruhu” olarak nitelendiriyor. 

Bence bunun sebebi kendi ruhlarının bu on yıllık zaman diliminde gelişmiş 

olduğuna inanmaları. Yani, insanlar kendi ruhlarının gelişiminde etkili olan 

yaşayış biçiminin hüküm sürdüğü zaman dilimini kendileri ile bir tutuyorlar. 

Neden tutmasınlar ki? Sonuçta zaman onları etkilediği gibi onlar da zamanı 
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etkiliyor. Bu da bizim tanımını yapmaya çalıştığımız “zamanın ruhu” 

kavramını ortaya çıkarıyor. 

Burada ilginç ancak anlaşılabilir olan ise bu on yıllık süreçlerde önceki on 

yılın son yarısı ile içinde bulunulan on yılın ilk yarısının insanlarının benzer 

düşünce şekline sahip oluşu. Bunun da sebebi; sanırım önceki on yılın 

etkilerinin insanların üstünden henüz kalkmamış olmasıdır. Örneğin 1996 

doğumlu biri 2000’lerin teknolojisine 1987 ya da 1988 doğumlu birine göre 

daha kolay adapte olacaktır. Bunun nedeni 1996 doğumlu bireyin 2000’lerin 

teknolojisinin içine doğmuş olmasıdır. İşlerin ikirciklendiği nokta tam olarak 

burası bence…  Gelişen teknoloji ve değişen yaşam dinamikleri içinde sürekli 

geçmişe özlem duyarken bir taraftan da sonraki on yılın neslini yetiştirmeye 

çalışıyoruz. Bu da bizi Tanpınar’ın “Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün 

dışında.” dediği noktaya getiriyor. Bizim kendimizi ait hissettiğimiz zaman 

dilimi elbette ruhumuzu şekillendiren bizimle aynı ruhu taşıyan zaman dilimi 

olacaktır. Yine de hangi zamanın ruhunu taşıdığımız konusunda en önemli 

unsur hangi beş yıllık dönemde doğduğumuzdur ki bu konuda çocuğun kişilik 

gelişiminde ilk beş yılın önemli olduğunu pedagoglar da söylüyor.  

Şimdi, zamanın ruhu neymiş anladıysak başka bir soru sorayım: Ruhu yok, 

diye yakındığımız 2000 ve sonrasının ruhu yeni oluşuyor olabilir mi ya da biz 

oluşmuş olan ruhu, farklı bir zamanın ruhuyla değerlendirdiğimizden 

anlayamıyor olabilir miyiz? Ne dersiniz?  
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RUH TRAGEDYASI 

Bu eser üç körlük kuralına göre yazılmıştır. (Görmedim, görmüyorum, 

görmeyeceğim.) 

 

Saat 03.56 

—Kimsin sen? 

—Ben senin beklediğinim 

Ama “daha” gelmeyenim. 

Beni tanıdıkça kendini, 

Hayatı, ölümü ve evreni 

Göreceksin gönlünden. 

 

—Aynı renge boyanmışken 

Günüm, gecem ve beden; 

Bu ışık, bu rüzgâr, bu nağme nerden? 
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Karanlığa gün olmak için 

Bağrıma doğan Beatrice, sen misin? 

 

—O Beatrice’in yansın elleri, 

Dante her oynattığında kalemi. 

Dante’nin ışığı verem, güneşi gece; 

Senin cehennemin, onun cennetinden yüce! 

 

Saat 02.57 

 

—Kimsin sen? 

—Ben, senim. 

Sen, ben iken sana seslenenim. 

Ama “belki” gelmeyenim. 

Beni tanıdıkça kendini, 

Kendini tanıdıkça beni kaybedeceksin. 

 

—Evreni gören gözüm, 

Körmüş sana, aşikâr. 

Aşkı yazmaya hazır gönlüm, 

Seni okumakta naçar. 

Burnum, tenim, hafızam, 

Kulaklarım her bahar 

Cahil değildi bu kadar. 

 

—Gözün etten bir küre. 

Kulağın alışık değil bu dile. 

Burnun, ellerin, her şeyin 

Beni tanımlayamaz beynin. 

Benim adım bilmece, 

Çok az bilgi verildi size. 

Yansıdım şimdi gönlüne, 

Verdiğin sözü unutma diye! 

 

Saat 03.12 
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—Kimsin sen? 

—Ben sendenim. 

Ben sende iken 

Ateşine köz verenim. 

Ama “hiç” gelmeyenim. 

Beni tanıdıkça kendinden 

Uzaklaşacak kendin. 

Hayattan, gününden, evrenden 

Son bir kez vazgeçeceksin. 

 

—Seni anlamıyor gibiyim. 

Anlamıyorum kendimi. 

Ama içimde, bir yerde 

Onay verir her sözüne 

Uzak, öte bir gezegende 

Anlamadığım bir dilde. 

 

—Son barınağın toprak; 

Ama toprak değil o yokuştan. 

Ölürsün yağmura bakarak 
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Ama yağmur değil o buluttan. 

Ben gemide tahtaydım, 

Yaşanırken koca tufan. 

Bir kere gönlüne kazındı adım, 

Artık fayda etmez canan. 

Doğuda ipek yüklüyken kervan, 

Batıda hüküm süren hurdalardan, 

Kuzeydeki anlamsız isyandan, 

Unuttun kendini çoktan. 

Söndüğünde bedenindeki son mum. 

Ben oradan alev alacak ruhum! 

 

Saat 03.34 

 

—Kimim ben? 

Hayati SARIEKİZ 
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DİLİN NÖROLOJİK VE RUH 

BİLİMSEL KÖKENİ 
 

Ensar KILIÇ* 

 

 
 

 
Öz: Dil, insan zihninde biçimlendirilen bilişsel ve toplumsal bir araçtır. Bu açıdan 

bakıldığında dil, insanoğlunun soyut düşünebilme yetisiyle ilişkili bir tarihî 

gelişimin ürünüdür. Bununla birlikte, son dönemde yapılan nörolojik araştırmalar 

dille ilgili birçok gizemin aydınlatılmasını sağlasa da bu çalışmalarda dilin ortaya 

çıkışıyla ilgili kesin bir yargı ortaya koyulamamıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Dilin kökeni, dilin nörolinguistik yönü, dil-düşünce ilişkisi, 

dil-anlam ilişkisi, seslerin anlam ile ilişkisi. 

 

NEUROLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ORIGIN OF THE 

LANGUAGE 

 

Abstract: Language is a cognitive tool created in the human mind. From this point 

of view, it is clear that language is related to the ability of human beings to think 

abstractly. Although recent neurological research has provided many enlightenment 

related to the language, no definitive judgment about the emergence of the language 

has been made. 

 

Key words: The origin of language, the neuro-linguistic aspect of language, 

language-thought relationship, language-meaning relationship, the relationship of 

sounds with meaning. 

                                                           
* Künye: Kılıç, Ensar (2020). “Dilin Nörolojik ve Ruh Bilimsel Kökeni”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 

14-21. 
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il, insan zihninde meydana gelen en sıra dışı bilişsel ürünlerden 

biridir. Bir benzetme yapmak gerekirse dil, âdeta insanlar için sosyal 

sürecin inşası maksadıyla kullanılan bir para birimidir (Chung ve 

Pannebaker, 2007: 343). Dil sayesinde insanlık, soyut düşünebilme yetisini 

bilişsel kodlar haline getirmeyi başarmış, elde ettiği kazanım ve tecrübeleri 

nesilden nesile aktararak güçlü bir medeniyet iddiası ortaya koymuştur. Başka 

bir deyişle dil, insana ait bilgi birikiminin tamamına yakınını içeren biyolojik 

kökenli bir bellek sistemidir (Mercer, 2002: 557).  

 

İnsanlık tarihinin son 50.000 yılına damga vuran ve bütün büyük devrimlerin 

altyapısını oluşturan bu organik araç, dünya üzerindeki her türlü insani 

sürecin tetikleyici unsurudur. Nitekim insanlar kelimelerle düşünür ve 

olayları kelimeler üzerinden anlamlandırmaya çalışır (Ekiz, 2006: 5-7). 

Burada dilin bireysel bir araç olmasının dışında toplumsal bir hafıza olduğu 

gerçeğini de unutmamak gerekir. Bu nedenle yaşanılan ortamı ve koşulları 

nasıl yorumladığımız, hayata dair nasıl bir izlenim edindiğimiz gibi birçok 

konuda dil, nörolojik olarak temel etki sahibi unsur olarak 

değerlendirilmektedir (Meisner, 1991: 3).  

 

Dil Nasıl Keşfedilmiştir? 

  
Dil multimodal bir araçtır yani dili salt konuşma merkezli bir ürün olarak 

görmek yanlıştır (Arbib vd. 2008: 1053). Bu nedenle, özellikle jest, mimik ve 

taklit yeteneğini insan dilinin gelişim süreci içerisinde önemli bir aşama 

D 

Dil insanın soyut düşünme becerisini hem besleyen hem de bu yetiden 

beslenen bir araçtır. 
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olarak değerlendirmek gerekir (Arbib vd. 2008: 1053). Bunun yanında dilin 

keşfi bakımından genetik veya kültürel gelişimin yol açtığı etki yoğunluğu 

tartışmalıdır. Steels’e göre kültürel evrim kalıtsal özelliklere veya ön yargılara 

genetik evrimden çok daha az ihtiyaç duyar. Sonuç olarak insan dili, genetik 

bir gelişimden ziyade kültürel bir evrim süreciyle güçlenmiş ve ivmelenmiştir 

(2011: 339). 

 

Dilin ana gelişim unsuru ister genetik ister kültürel kodlar içersin, bir gerçek 

vardır ki insan dili, dünyanın karmaşıklığı ile başa çıkabilmek için sofistike 

bir yöntem olarak keşfetmiştir (bk. Binnig vd. 2002: 44). Nitekim, dildeki 

gramatik ya da sözlüksel parçalar birleşerek soyut veya somut birtakım anlam 

kümeleri oluşturmaktadır. Sözgelimi hâlihazırda kullanılan iki sözcüğün yeni 

bir söz kümesi oluşturması, algılanan terminolojinin veya yeni bağlamın özel 

bir anlamı olması gerektiğini göstermektedir (Tall, 2013: 2). Bu nedenle, 

kelimelerin birleşebilir olması ve bu sayede farklı çağrışım dünyalarının iç içe 

geçmesi, modern insanın imgesel düşünce tarzının temellerini atan İnanç 

Devrimi'nin yapı taşlarını oluşturmuştur. Nitekim ilkel topluluklarda 

gözlemlendiği gibi İnanç Devrimi'nin bir çıktısı olan ritüel, kelime ve 

eylemlerden oluşan karmaşık bir olgudur (bk. Tambiah, 1968: 175). 

Ritüellerle birlikte çeşitlenen insan davranışlarına dair bu karmaşık sistem, 

dilin insan bilincinde oluşturduğu sonsuz düşünce ağıyla birlikte insan 

davranışlarının daha da kompleks bir yapı haline gelmesine neden olmuştur. 

Buna uygun olarak hayvan modelleri ampirik olarak analiz edildiğinde, 

hayvanlar için davranış şekilleri ile ilgili  belirli bir algoritma oluşturmayı 

sağlayabilecek bulguların, insanlar için tahmin edilemeyecek derecede 

yetersiz kaldığı görülmektedir (bk. Shanks vd. 2009). Çünkü insanoğlu doğa 

ile kurduğu iletişimi dil ve dilin bir getirisi olan soyut düşünebilme yetisi 

vasıtasıyla büyük oranda dönüştürmüş, kendisine doğanın dışında yeni bir 

benlik algısı inşa etmiştir. Bu durumun bir göstergesi olarak, insanların 

çoğunluğu kendilerini doğanın bir parçası olarak görmelerine rağmen (% 

76.9), bu kişilerden doğal ortamı tanımlamaları istendiğinde doğal ortamın 

“büyük ölçüde herhangi bir insan müdahalesinden yoksun yer” olarak ifade 

edildiği görülmektedir (Vining vd. 2008: 1). 

 

Dilin Metaforik Ruhu: Ses 

 

Dil, her ne kadar karmaşık bilişsel süreçlerin bir ürünü olsa da, aslında dile 

gerçek bir kimlik ve metaforik bir ruh veren unsur "ses"tir. Çünkü ses dilin 

diğer öznelerle yani dünya ile organik bağlantısını kurarak dili bireye özgü bir 

araç olmaktan kurtarır. Bir nevi düşünceye renk, koku ve tat verir. Nitekim 

insanoğlu, konuşma esnasında sadece seçtiği kelimelerle değil, aynı zamanda 
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ürettiği ses kalıpları ve onları üreten hareketlerle de iletişim kurar. 

Konuşmanın doğal ritimlerinden, bir ünsüzün kesin zamanlama özelliklerine 

kadar, bu modeller bireyin günlük iletişimini yönlendirir (Kraus ve Slater, 

2016). Bu yönüyle sesin çok boyutluluğuyla çeşitlenen dilsel ögelerin gücü, 

toplumsal kurumların ve hegemonyanın anlamsal bütünlüğünü sağlayan 

vesayet odakları ile yakın bir ilişki içerisindedir (Kılıç, 2019: 105). 

 

Söz Diziminin Dilin İletişim Yeteneğiyle Bağlantısı Nedir? 
 

İnsan dili, doğal ortamdaki ilgili nesneleri ayırt etmek için bireye algısal bir 

mekanizma sağlar. Bu mekanizma, dil kullanıcıları tarafından paylaşılması 

gereken iki bileşenden yani biçim ve anlamlardan oluşur. Tam bu noktada söz 

dizimi dilin biçim varlığının en büyük bileşenidir (Hutchins ve Hazlehurst, 

1995: 157). Nitekim nöroloji alanında yapılan elektrofizyolojik saptamalar, 

söz dizimsel süreçlerinin bir cümle içinde dil bilgisel ve anlamsal ilişkilerin 

verilmesinden önce geldiğini göstermiştir (Friederici, 2011: 1357). 

 

Burada tartışılması gereken bir diğer mevzu söz diziminin sınırlarıdır. Bu 

konuda Chomsky, söz diziminin “insanlığın hapishanesi” olduğunu söyler. 

Yani eğer dünya üzerinde herhangi bir iş, oluş ya da eylem yaşama 

geçirilmişse bu muhakkak dil algoritmaları içerisinde üretilmiş, daha sonra 

icra aşamasına geçilmiştir. Nitekim insanların düşünme sınırları dilin onlara 

müsaade ettiği kadardır. Birey o güne kadar hiç kimsenin algılamadığı yeni 

bir düşünce ürettiğinde, bunu da yine dil vasıtasıyla gerçekleştirdiği için dil 

dairesinin dışına hiçbir zaman çıkılamayacaktır. Yani bireye ait söz dizimsel 

bilgi, o kişinin iletişim yeteneğinin sınırlarını belirleyen ana unsurdur. 

 

Dilin İnsan Soyuna Özgü İşlevleri Nelerdir? 
 

Dil, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde zihinsel algoritmanın ve düşünce 

yetisinin gelişmesine katkı sağlayarak, ı̇nsanı diğer varlıklardan ayıran en 

temel boyuta hizmet eder. Daha bilimsel bir ifadeyle dil, ergenlik dönemine 

kadar insana yeni “seçim biçimleri” keşfetmesi yolunda bilişsel bir altyapı 

oluşturur. Ergenlik dönemine gelindiğinde dilsel yetkinliğin iyice artmasıyla 

birey, ayrıntılı sesletim davranışları geliştirerek geniş bir dilsel dağarcık 

edinir. Bu dönemde bireyin dili problem çözme basamaklarında kullanma 

becerisi artar. Böylelikle eylemsel ve pragmatik beceriler dil bilimsel bilgi ve 

süreçlerle birleşir; dil, kur yapma ve cinsiyetler arası rekabet gibi karmaşık 

davranışlarda kullanılan etkili bir araç hâline gelir (Locke ve Bogin, 2006: 

259). 
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Beyin Anatomisinin Düşünme ve Dil Üzerindeki Etkisi Nelerdir? Dilin 

Nörolojik Temelleri Nelerdir? 

 
Nörolojik çalışmalar, davranış şekillerinin birbirleri ile bağlantısı hususunda 

önemli bulgulara ulaşmıştır. Örneğin madde bağımlılıkları, davranışsal 

bağımlılıklar, normatif kompulsif davranışlar ve âşık olmak arasındaki 

sinirsel ve davranışsal paralellikler saptanmıştır (Lewis, 2017: 7). Özellikle 

Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve şizofreni altta yatan nöronal 

patoloji ile birlikte bir nöromodülasyon bozukluğu içerir (Finkel, 2000: 577). 

Bu açıdan bakıldığında düşünme ve ifade etmenin beyin işlev ve anatomisiyle 

yakın bir ilişki içerisinde olduğu açıktır. Nitekim Friederici, dilsel yeti ile 

beyin yapısı arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetlemektedir (2011: 1357): 

 

Dili işleme yetisi, insan türünün bir özelliğidir. Dilin 

işlenmesiyle alakalı nörobiyolojik temelli bilgiler ise son 

yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Nitekim insan beynindeki 

belirli dil işlevlerini desteklemek için sol ve sağ yarım 
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küredeki farklı beyin bölgeleri tanımlanmıştır. Yapılan 

bilimsel araştırmalarda açık bir sol lateralizasyona sahip 

temporal korteks ve alt frontal kortekste bulunan ağların söz 

dizimsel süreçleri desteklediği, daha az lateralize temporo-

frontal ağların ise anlamsal süreçleri desteklediği 

gösterilmiştir. Bu ağlar hem işlevsel hem de yapısal bağlantı 

verileri ile de doğrulanmıştır. 

 

Her ne kadar farklı dil yetileri için beynin farklı bölümleri ön plana çıksa da 

aslında bu bölümler arasında iş birliği ve etkileşim mevcuttur. Nitekim işitsel 

cümle kavraması sırasında söz dizimsel ve prozodik (vurgu ve tonlama gibi 

ses bilgisel ögeleri ait olan) bilgi arasında gözlemlenen etkileşim, beynin iki 

yarım küresi arasındaki dinamik etkileşimleri göstermektedir (Friederici ve 

Alter, 2004: 267). Çünkü konuşulan dil anlam ve zaman boyutları içinde farklı 

alt süreçlerin koordinasyonunu gerektirmektedir (Friederici ve Alter, 2004: 

267). 

 

Dillerde Kelimeler Neye Göre Belirlenir: Niçin Elmaya Armut Değil 

“Elmaya Elma Denmiştir” Problemi 
 

Dillerin ilk çıkış aşamasında bazı seslerin nörolinguistik çağrışımları kelime 

türetmede etkili olmuş olsa da kelime üretiminin büyük bir hızla artması -en 

azından basit mantıkla bakıldığında- kelimelerin büyük oranda anlam-ses 

ilişkisini örnekleyemediği gerçeğini doğurmuştur. Daha öz bir anlatımla, 

kelimeler ve onları oluşturan sesler arasındaki tartışmalı ve çoğunlukla 

kanıtlanamayacak bu ilişki, en gelişmiş bilgisayar algoritmalarıyla bile 

çözümlenmesi imkânsıza yakın bir olgudur. Bu durum termodinamiğin ikinci 

yasasına benzeterek anlatılabilir. Bu yasaya göre sistemler büyüdükçe ve 

geliştikçe, daha karmaşık yapılar meydana çıkar ve yeni hiyerarşik seviyeler 

üretilir (Schneider ve Kay, 1994: 25). Bu bilgiyi verdikten sonra örnek olarak 

“mama” kelimesini düşünelim. Bu kelime Farsçadan Estoncaya, Estoncadan 

Arapçaya, Arapçadan Zulucaya kadar neredeyse birbiriyle alakalı olan ya da 

olmayan tüm dillerde “anne, annem, yemek” gibi birbiriyle alakalı anlam 

şemalarına sahiptir. Nitekim oral dönemdeki bir bebek için annesi 

“beslendiği” bir unsurdur. Hâl böyle iken bu kelimeyi oluşturan seslerin 

kelimenin tam anlamıyla alakasız olmadığı açıktır. Bu durumun sebebi, /b/ ve 

/m/ gibi dudak ünsüzlerinin kranial VII adı verilen sinirle bağlantılı olmasıdır 

(bk. Granacher, 2007: 140). Nitekim bu sinirin hasar alması durumunda tat 

duygusunda ciddi bozulmaların meydana geldiği bilinmektedir (Merskin, 

2007: 591). Belki de dillerdeki ilk kelimeler bu gibi temel birkaç sözde 

rastlanan mantıklarla türetilmiş olmakla birlikte, bugün için üretilen kelime 
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sayısının artması, dillerin başka dillerden ve coğrafyalardan etkilenmeleri ve 

dillere ait ilk gelişim katmanının binlerce yıl önce gerçekleşmesi nedenleriyle 

artık kelimelerin büyük çoğunluğu için (bazı yansıma sesler hariç) ses-anlam 

ilişkisinden bahsetmek imkânsızdır. 
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ÖLÜ RUHLAR ORMANI 

ROMANINA GENEL BAKIŞ* 

Seda Nur KURT 

 

ransız gerilim yazarı Jean- Christophe Grangé’nin “Kötülüğün 

Kaynağı” üçlemesinin Şeytan Yemini ve Siyah Kan’dan sonra üçüncü 

kitabı olan Ölü Ruhlar Ormanı üçlemenin diğer kitapları gibi bağımsız 

                                                           
* Künye: Kurt, S. Nur (2020). “Ölü Ruhlar Ormanı Romanına Genel Bakış”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 22-25. 
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bir konuyu ele almakta ve üçlemenin ortak sorusu olan “İnsan neden kötülük 

yapar, neden öldürür?” sorusunun cevabını bulmaya çalışmaktadır.  

Yazar, Ölü Ruhlar Ormanı’nda Arjantin'deki diktatörlük döneminde işlenen 

suçlara dair bir öyküyü anlatmakta. 2010 yılında İstanbul’a gelişinde Sabah 

gazetesine verdiği röportajda neden bu konuyu seçtiğini şu şekilde 

açıklamıştır: “Hikâyeler yazarken, elbette geçmişten besleniyorsunuz. Bana 

da şiddet dolu bir geçmiş gerekiyordu. Geçmişe döndüğümde, 60'lı ve 70'li 

yıllarda Arjantin'de yaşananlar, bunun için son derece uygundu. Yazarken 

gazetecilik geçmişimdeki araştırmalarımdan da yararlandım.” 

Romanda olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılmakta ve romanın başkişisi olarak 

Polonya asıllı Parisli bir sorgu yargıcı olan Jeanne Korowa karşımıza 

çıkmaktadır. Roman boyunca Korowa karakteriyle beraber detaylıca tarif 

edilmiş Paris sokaklarında gezilmekte ve aylığını ucu ucuna yetiren bir 

hâkimin hayatına başka bir yol çizmek için kendi davası bile olmayan bir 

davanın peşinden ülkeler arası yolculuğu anlatılmaktadır. Eğitimi, kültürü, 

giyimi ve güzelliğiyle entelektüel bir açıdan ele alınan Korowa’nın gözünden 

roman boyunca David Bowie’nin şarkılarından Nietzsche’nin romanlarına, 

Yunan mitolojisinin Gorgon’undan İncil’den alıntılara, Jean Renoir’in 

filmlerinden Klimt’in resim sergisine, Baudelaire’in şiirlerinden İtalyan 

komedi karakteri Pierrot’a doğru sanatsal yönden desteklenen olaylar silsilesi 

romandaki gerilimi dengelemektedir. 

Roman başında işinden çok kendisini terk eden sevgilisi Thomas’ı düşünen, 

depresyon tedavisi görmüş ve antidepresan kullanmaya devam eden, Grey’s 

Anatomy gibi dizileri izleyerek vaktini geçiren, önüne gelen davalara ilgisizce 

bakan bir hâkim olan Korowa, siyasilerin içinde olduğu büyük bir yolsuzluk 

davasını aldıktan sonra kendini işine vermeye başlar.  Korowa’nın kardeşinin 

küçükken ormanda kaybolmasının saklambaç metaforuyla anlatıldığı ve 

bütün olayın bir-iki-üç şeklinde bilinç akışı yönteminin ustaca kullanılmasıyla 

nakledildiği kısımda Korowa’nın aslında niçin hâkim olduğu anlatılır ve 

Korowa, sorgu hâkimi olarak sıradan davalara bakmanın ona yetmediği bu 

dönemde ondan ayrılan sevgilisinin psikoterapi seanslarını izinsiz bir şekilde 

dinlemesiyle kendini bir seri cinayet davasının içinde bulur. 
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Korowa, yargıçlık okulundan beri arkadaşı olan François Taine’nin etkisiyle 

cinayet mahallerine gayri resmi olarak girip çıkmaktadır. Üç cinayetten sonra 

nihayet Taine’nin de öldürülmesiyle dava onun için daha da kişiselleşmiştir. 

Bu noktada çalışma hayatında 

kadınlara fırsat eşitliği 

sunulmadığını özetler olaylar 

silsilesinin ardından Korowa açığa 

alınmış ve iznini kullanarak davanın 

peşini gizlice takip etmeye 

başlamıştır. Cinayetler devam 

ettikçe olaylar otizm, piromani, 

kanibalizm, insanın evrimi, 

paleontoloji, heykelcilik, genetik 

analiz gibi konularda oldukça 

detaylı bilgiler verilen alanlara 

doğru evirilmiştir. Korowa 

Managua, Arjantin ve Manes 

ormanına yolculuğa çıkmıştır. 

Özellikle doğmamış insanların 

yaşadığı algısıyla gizemli bir hâle 

büründürülen Manes ormanı 

çevresinde kaotik gerilim sağlanmış 

ve orman bazen Cro Magnon denilen modern insanın atasını barındıran bir 

yer olarak bazen de Arjantin iç savaşında işkenceyle öldürülen yeni doğum 

yapmış kadınların ruhlarının yaşadığı yer olarak tasvir edilmiştir. Yamyamlık 

ve insan türünün ters yönde gelişiminin detaylıca aktarıldığı yolculuk sonunda 

katilin yol boyunca ona eşlik eden ve aslında onu bu cinayetlere bağlayan ses 

kaydının sahibi psikiyatr Antoine Féraud olduğu ortaya çıkmıştır.  

Romanda çoklu kişilik bozukluğu teorisi üzerinden kurgulanan seri katile 

Féraud ismi verilerek Sigmund Freud’a açıkça anıştırma yapılmıştır. 

Korowa’nın rüyalarının bilinçaltında olup bitenleri açıklama, psikanalizin 

rüyaya verdiği önemi pekiştirme ve olayların seyrini etkileme fonksiyonu 

Freud etkisini artırmaktadır. Sonrasında Sigmund Freud’un Totem ve Tabu 

kitabı, Oedipus ve Elektra kompleksine roman boyunca atıflar yapılarak 

romanda psikanaliz etkisi devam ettirilmiştir. Romanda arkaik konu olarak 
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Arjantin iç savaşı, Latin Amerika’daki yerlilerin asimile edilmesi ve 

askerlerin orantısız şiddetinin ve genelde güçlülerin suçlarının cezasız 

kalmasının yarattığı toplumsal travma kişiler üzerinden verilmeye 

çalışılmıştır. Roman boyunca Korowa’nın benlik algısındaki değişim gözler 

önüne serilmiş ve Korowa katili bulmaya yaklaştıkça kendine olan saygı ve 

sevgisi de artmış ve öz benliğiyle barışmıştır. 

İnsan ruhuna doğru bir yolculuk olarak da nitelendirilebilecek bir roman olan 

Ölü Ruhlar Ormanı’nda Féraud karakteri vasıtasıyla kişiliği oluşturan ana 

etmenlerden kalıtım ve çevrenin üzerinde durulmuştur. Korowa karakteri ile 

kişilik gelişiminin yaşantı yoluyla ömür boyu devam ettiği ve benlik 

bütünlüğünü korumak için ruhsal arınmanın sağlanması gerektiği 

belirtilmiştir. Romanda kahramanları tahlil etmemize yardımcı pek çok alıntı 

vardır. Ingmar Bergman’ın Çığlıklar ve Fısıltılar filminin tanıtım cümlesi 

buna örnektir: “Çocukluğumdan beri insan ruhunun içini hep kırmızı renkli, 

ıslak bir zar gibi hayal etmişimdir.” Bir seri katilin peşi sıra çıkılan 

yolculuğun sonunda İnsan ruhunun derinliklerine ulaşan ve karşımıza şizoid 

bir katil ve nevrotik bir hâkim çıkaran suçlu ve masum kavramlarının 

manasını silikleştirip aklımıza daha insani sorular düşüren Ölü Ruhlar Ormanı 

kötülük üzerine yazılmış bir olumlamadır. 
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RUH-SAT 

(Bir gece yarısı, tren istasyonunun bankında oturan iki kişi, hava soğuk ve 

puslu) 

 

Dilenci: Bu gece yarısında, buz gibi havada ne geziyorsun burada? 

Yusuf Siyah (Cebinden para çıkarır) : Al şu parayı, rahat bırak beni! 

Dilenci: İstemiyorum! Ben prensipleri olan bir dilenciyim, geceleri 

çalışmıyorum… 

Yusuf Siyah: Manevi sömürü de bir dilencilik çeşididir. Yalnız 

kalabileceğimi düşünmüştüm, her neyse…  

(Yusuf Siyah banktan kalkar.) 

Dilenci: Yalnızlık öyle kolay elde edilebilen bir şey olsaydı memleketteki 

milyonlarca banktan gelip de benim uyuyacağım banka oturmazdın. Lütfen 

otur. 
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(Yusuf Siyah kararsızlıkla tekrar oturur.) 

Yusuf Siyah: Bu hayattaki ilk hatam değil affedersin, saatlerdir senin benim 

yanımdan kalkmanı bekliyordum ağlamak için. Meğer sabaha kadar beklesem 

kalkmayacakmışsın! 

Dilenci: Sahip olduğum tek şey alışkanlıklarım. Sabahları herkesten önce 

uyanıp arka taraftaki kahvede kahvecinin bana verdiği zeytin ekmeği yerim, 

çökmemiş çayı içerim. Sonra da dilenmeye başlarım. Akşam yatmak içinse 

altı yıldır bu banka geliyorum. Sağ olsun gar görevlisi bana izin veriyor. 

Alışkanlıklarım olmazsa ne yaparım bilmiyorum.  

Yusuf Siyah: Oysa benim hayatta düzenli olarak yaptığım tek bir 

alışkanlığım bile yok. 

Dilenci: İnsanlar bizleri yanlış tanıyorlar biliyor musun? Biz dilenciler 

aslında diğer insanları ağırlıklarından kurtarma memurlarıyız. Ceplerinde 

günlerce harcanmayan, çocuklarına bile vermeye kıyamadıkları bozuk 

paralarından kurtulmalarını sağlarız. Sadece bu mu? Bir de vicdan 

ağırlığından kurtarırız onları. Bize iyilik yapmalarının sebebi verdikleri küçük 

paralarla hayatımızı düzene sokmamız falan değildir. Asıl maksatları iyilik 

yaptıklarını zannederek vicdan rahatlığı yaşamaktır. Bilmedikleri şey ise şu: 

Hiçbir ruhsal çöküntü, maddî çözümlerle eski yerine getirilemez! Bizler 

insanların ruhsal çöp toplayıcısı değiliz. Kimsenin enkazının altında kalmak 

istemeyiz… 

Yusuf Siyah: Bu işi bir meslek olarak görüp toplumsal analizini yapmana 

sevindim. Seni uykundan mahrum etmek istemem. 

Dilenci: Hey, bana olan biteni anlatabilirsin. 

Yusuf Siyah: Anlamadım? 

Dilenci: Ruhundaki ur ne ise bana anlatabilirsin. 

Yusuf Siyah: Hayatında ilk defa gördüğün birine her şeyi anlatabilir misin? 
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Dilenci: Onu bir daha görmeyeceksem evet! Tek kullanımlık arkadaşlık 

güzeldir.  

Yusuf Siyah: Bilmece gibi konuşmalar bunlar. 

Dilenci: Bak ismin her ne ise! 

Yusuf Siyah: Yu… 

Dilenci: Duymak istemiyorum! Beni yarın sabah bir daha görmeyeceksin! 

Buralardan biri olmadığına eminim. Seni daha önce hiç görmedim. Bana 

anlatabilirsin, seni dinlerim.  

Yusuf Siyah: Haklısın buralardan değilim. Aslına bakarsan hangi durakta 

indiğimin bile farkında değilim. Kaçıyordum, sana yakalandım! 

Dilenci: Evime gelen sensin. Kimden kaçıyorsun? 

Yusuf Siyah: Bilmiyorum! Belki de kendimden. Bu yüzden yalnız 

kalamıyorum sanırım… 

Dilenci: Evet, seni dinliyorum... 

Yusuf Siyah: Pekâlâ… Güzel bir işim var. 

Dilenci: Orası belli kıyafetinden... 

Yusuf Siyah: Bak kıyafet falan benim umurumda değil tamam mı? 

Üzerimdeki takım elbise benim ruhumu beyazlara boyamıyor. 

Dilenci: Bana ver o zaman!  

(Yusuf Siyah şaşırır.) 

Dilenci: Şaka yapıyorum! Senin gibi takım elbise giyinirsem beni işimden 

kovarlar dostum! 

Yusuf Siyah: Ne yaptıysam kendimi anlatamıyorum! İşimde, evimde, 

hayatın içinde benim sorunum bu. 
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Dilenci: Belki de onlar seni anlamıyorlardır. 

Yusuf Siyah: Tüm şehir sarhoşsa senin ayık olman işe yaramıyor… 

Dilenci: Biraz daha ayrıntıya inersen durumu daha iyi anlayabiliriz. 

Yusuf Siyah: Patronuma kendimi bir türlü anlatamıyorum. İş yerindeki 

herkesten daha iyi çalıştığıma eminim fakat senelerdir bir türlü hak ettiğim 

yere gelemedim. 

Dilenci: Senden daha çok hak edenler olamaz mı? 

Yusuf Siyah: Olamaz!  

(Yusuf Siyah bu esnada sesini biraz fazla yükselttiğini anladı.) 

Yusuf Siyah: Çok özür dilerim!  

Dilenci: Biliyor musun, bizim dilencilerin arasındaki durum da sizin 

dünyanıza benziyor. Ne kadar rezilce insanlara duygu sömürüsü yapıp 

kendinden vazgeçip küçülürsen insanlar o kadar çok acıyor sana. Akşam 

olunca bir bakmışsın sana acıyarak para veren adamın bir haftada kazandığını 

bir günde kazanmışsın. Tek sorun kişiliğini ayaklar altına alarak.  

Yusuf Siyah: Sen nasıl birisin peki? 

Dilenci: Ben de sana benziyorum. Kişiliğim zedelenmesin diye yalnızca karın 

tokluğuna çalışıyorum. Kendime bir yer belirledim. Yalnızca orada 

oturuyorum sessizce. Gelen geçen kendi vicdan yüküne göre bir şeyler 

bırakıyor işte. 

Yusuf Siyah: Ben de kişiliğimi, ruhumu koruduğum için daha öncesinde üç 

farklı işten kovuldum. Üstelik oralarda da en iyi performans gösteren kişi 

bendim. Neler olduğunu anlayamıyorum. Nerede hata yapıyorum? 

(O esnada bir yük treni gürültüyle geçer.) 

Dilenci: Senin hatan tam olarak şu: (Eliyle ileriyi göstererek) Şu tarafa giden 

bir trenin içinde ters tarafa yürüyerek doğruya ulaşmaya çalışıyorsun… 
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Yusuf Siyah: Üstelik her adımımda esas doğrudan daha da çok 

uzaklaşıyorum. 

Dilenci: En acısı da bu zaten... O esnada entrikalar, yalanlar, dalkavukluklar 

giriyor devreye. Sen bir yabancı gibi kalıyorsun trende. Biletsiz bir yabancı… 

Yusuf Siyah: Seninle karşılaşmamız tesadüf olamaz, gerçekten sorunumu 

anladığını düşünüyorum. Bana yardım edebilir misin?  

Dilenci: Yatacak yeri bile olmayan bir adamdan mı yardım istiyorsun? 

Yusuf Siyah: Ruhunu iyi tanıyan ve onu özgür tutan bir adamdan yardım 

istiyorum. 

Dilenci: Yapabileceğin iki şey var. 

Yusuf Siyah: Evet, nedir onlar? 

Dilenci: Hayatın içinde kazanmanın tek ruhsatı ruhunu satmaktır… 

Yusuf Siyah: Ruh satmak mı?  

Dilenci: Kişiliğinden vazgeçmezsen, kişilik vermezler bu hayatta. Kendini 

kaybetmen gerekiyor. 

Yusuf Siyah: Bunu diğerleri de yapıyor! Ben bu değilim! Ruhumu satamam! 

Bunu asla yapmam! 

(Dilenci ani bir hareketle ayağa kalkar ve yürümeye başlar.) 

Yusuf Siyah: Hey! Nereye gidiyorsun? Burası senin evin! Hem ikinci şeyi 

söylemedin! 

Dilenci: Seni tanımak güzeldi dostum fakat şimdi gitmem gerekiyor! Bu 

geceyi benim bankımda geçirmene izin veriyorum! 

Yusuf Siyah: Çok teşekkür ediyorum ama bana yapmam gereken şu ikinci 

şeyi söyler misin? 
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Dilenci: Eğer ruhunu satmak istemiyorsan yapabileceğin tek bir şey var: 

Trenden inmek… 

(Yusuf Siyah giden adamın ardından öylece bakakaldı. Sahnenin kenarında 

ise iki adam daha belirdi.) 

Adam: İşte bu adam Bekçi Hüseyin! 

Bekçi Hüseyin: Ne olmuş ona? 

Adam: On dakikadır kendi kendine konuşuyor bu bankta! Kimse olmadığı 

hâlde, deli mi acaba? 

Bekçi Hüseyin: Yok yok deli falan değil! Garibanın biridir! Altı sene önce 

bir trenle buraya geldi! Kasabalı ona ekmek, su verir. Geceleri de bu bankta 

yatıyor. 

Adam: Ben niye hiç görmedim onca zamandır yahu? 

Bekçi Hüseyin: Etrafına dikkatli bakmadığındandır! İsmi Yusuf Siyah, 

unutma! Bir daha da elin garibine deli deme!  

(Yusuf Siyah banka uzanıp uykusuna dalmıştır.) 

Tolga ALVER 
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CORONA SONRASI  

DÜNYA RUHU* 

Mehmet TUĞCU 

020 yılı insanları hiç beklenmedik felaketlerle karşı karşıya getirdi. 

Yangınlar, deprem, sığınmacılar, Suriye’de yitirilen çocuklar derken 

dünya bir sürprizle daha karşılaştı: Coronavirus. Çin’de başladı ve 

bizlere sanki Çin’de kalacakmış gibi geldi. Ancak hızlı bir yolculuğa çıkarak 

Asya’yı, Avrupa’yı, Atlantik’i geçerek Amerika kıtasına hatta Avustralya ve 

Yeni Zelanda’ya ulaştı. 

 

Corona adını verdiler “taç” şeklinden dolayı. Binlerce ölüme neden oldu hâlâ 

da olmakta… Başlangıçta özellikle bizler önemsemedik, diğer salgınlar gibi 

çok etkin olmadığını düşündük ve günlük yaşantımıza devam ettik. Ta ki 

ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 16 Mart Pazartesi gününe kadar… Bu 

                                                           
* Künye: Tuğcu, Mehmet (2020). “Corona Sonrası Dünya Ruhu”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 32-34. 

2 
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tarihten itibaren tüm dünya ile birlikte bizim de birinci gündemimiz bu salgın 

ve hayatımıza getirdiği kısıtlamalar ve değişimler oldu. COVID-19 dünya 

genelinde toplumların alışkanlıklarını kayda değer biçimde değiştirdi ve bu 

olağanüstü durum, en azından bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. 

Bugüne kadar pek çok kişi için tabu sayılabilecek uygulamalar, zorunluluk 

icabı kullanılmaya başlandı. Dünyanın dört bir yanında insanlar, bu zoraki 

değişimin hayatlarını bundan sonra geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirme 

ihtimalini tartışıyor. Uzaktan çalışmak ve uzaktan eğitim ilerleyen 

dönemlerde normalimiz haline gelebilir mi? Salgın vesilesiyle haberdar 

olduğumuz teknolojiler 

hayatımızda kalıcı olarak 

yer etmeyi başaracak mı? 

Evde vakit geçirdiğimiz 

dönemde edindiğimiz yeni 

alışkanlıklar, virüs tehlikesi 

geçtikten sonra da 

hayatımızda kalacak mı? 

Evden çalışma ve bununla 

beraber gelen yeni rutinler, 

coronavirüs salgınının 

neden olduğu zorunlu 

yalıtılmışlık hali geçtikten 

sonra da bu sektörlerde 

varlığını hissettirecek mi? Bunlar şimdiden kafalarımızda oluşan sorulardan 

birkaç tanesi... 

İnsanlar geçmişte değişik şekillerde felaketler yaşamıştır. Her felaket sonucu 

yaratıcılığını kullanarak ortaya koyduğu çözüm yolları da bulmuştur. Bu 

durum akla: “Bir adım geri gitmeden öne atılım yapamazsın.” sözünü 

getiriyor. Yeni ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri teknolojinin daha da ileri 

gitmesi için yeni bir ortam oluşturuyor. Tüm bunların yanında dijital çağa 

geçişin ve bu çağa ayak uydurmanın kaçınılmaz oluşunun konuşulduğu 

günümüzde dünyayı yöneten üst akıl tarafından para birimlerinin değerinin 

kaybettirilip, sanal paraların (bitcoin tarzı) piyasalara hâkim olacağı 

söylemleri ise her geçen gün artıyor. Bunun yanında Covid-19 tarzı virüs ve 
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bakterilerden insanları koruyacağı gerekçesi ile insanlara çip takılması ve 

insanlığı birer robota dönüştürme yönündeki söylemleri de hayretle izliyoruz. 

90 sonrası hızla küreselleşen ve küçük bir köy haline gelen dünya, gözle 

görülemeyecek kadar küçük olan virüs ile bu olguyu geride bıraktı. 

Coronavirüs ile yıkılan küreselleşme yerini hayatın her alanında varlığını 

hissettiren “Dijitalleşme”ye bıraktı. Hayatımızın her alanında varlığını 

hissettiğimiz, teknoloji ve dijitalleşme en ücra köşelere kadar ulaşıp bundan 

sonrası için de birçok sektörde “home ofis” çalışma artacak gibi görünüyor.  

Büyük şehirlerde bugüne kadar dört duvar arasında sıkışan son yaşadığımız 

pandemi döneminde ise bu dört duvar arasındaki dijital dünyaya sıkışan 

insanoğlu 1950’lerde köylerden kentlere başlayan göçü geriye çevirecek gibi 

de gözüküyor. Teknolojinin girmek için sınır tanımadığı dünyamızda her 

insan doğal yaşamın, doğanın, yeşilliğin, ormanın, gökyüzünün, su sesinin 

önemini de daha iyi kavradı ve kavramaya da devam etmekte… Bu virüs bir 

kez daha gösterdi ki çok yemek değil, sağlıklı ve doğal yemek önemli olan… 

Bu nedenle yıllardır köylere-kırsala geri dönüş ne zaman başlar, söylemlerinin 

yerini bulacağı bir dönemi yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreci sağlıklı bir 

şekilde inşallah geride bırakacağız fakat etkilerini ve değişimlerini aynı anda 

bırakamayacağız. İşlerimizin çoğunu bu dönemde kolaylığına alıştığımız 

“Dijital” dünyada çözerken üretimin ve doğal yaşamın kıymetini bir kez daha 

anlamış olan bizler onlara daha sıkı sarılacağız. Kimilerine göre dijital 

dünyanın kölesi olacakken kimilerine göre de doğal yaşamı dijital dünyada 

pazarlayacağız. Üreterek kazanmak, yenidünya düzeninde il olarak, ülke 

olarak ben de söz sahibi olmak istiyorum demek için güzel bir dönem… 

Gelin karanlık gibi gözüken bu günleri aydınlık yarınlarımız için fırsata 

çevirelim ve “Diji-Doğal” düzene “Merhaba!” diyelim… 
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SÜRGÜN RUHU: AHISKA* 

Seda Nur KURT 

“Ahıska bir gül idi, gitti. 

Bir ehl-i dil idi, gitti. 

Söyleyin Sultan Mahmud’a: 

İstanbul kilidi gitti…” 

14 KASIM 1944 AHISKA (GÜRCİSTAN) 

Askerler kapıda. Stalin emir verdi, diyorlar. Üç saat içinde hazır olun, ama 

nereye? Öz yurdumdan öte nereye, niçin? Oğlum Ruslar için askerde, 

komşum Ruslar için cephede ölmüş. Burada Türk, Kürt, Ermeni, Gürcü 

beraber yaşamaktayız; biz sürgünüz sadece… Kıpçak atalarımızdan beri öz 

yurdumuz Ahıska… Üç saatte terk ettiğimiz, tren vagonlarında balık istifi 

                                                           
* Künye: Kurt, S. Nur (2020). “Sürgün Ruhu Ahıska”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 35-42. 



BETİK   Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 1 S a y f a  | 36 

 
Rusya’ya, Özbekistan’a, Kırgızistan’a, Kazakistan’a, Azerbaycan’a 

gönderildiğimiz ve sürgün yolunda canımızı teslim ettiğimiz… Bir sürgünün 

ruhu kaç nesil takip eder hayatı? “Adım adım ben de gezdim torunlariminen 

dünyayi, heçbiri Ahıska’da degüldi.” 

Bir aylık tren yolculuğunda çok kayıplar verdik. Yaşayanlarımız farklı farklı 

yerlere dağıldı. Biz de Fergana’nın Mindon köyüne yerleştik.  Burada herkes 

pamuk tarımı yapıyor. Bütün şehir bembeyaz pamuk tarlalarıyla çevrili… 

“Ahlım fikrim vagonlarda galan dostlarımda... Bize Allah gün verdi de 

ölmeduğ, sağ salam enduğ o insanluğ dışı vagonlardan? Onlar da enebildi 

mi?”Biz de pamukla uğraşmaya başladık. Çocuklarımız kışın okulda eğitim 

görüp güzün pamuk tarlasında bize yardım ediyor.  

Çocukların üniversite çağı geldi. Artık şehre göç etme vakti. Oğullarım 

mühendis olacak, kızlarım muhasebeci. Dünyanın neresindeyse ekmeğimiz 

orada doymanın yolunu biliriz. Fergana’da yıllardır vatanımızda gibiydik ama 

Ruslar gene rahat vermemeye başladı. Gençler artık bize düşman gibi 

bakmakta. Yolda rahat yürüyemez olduk.  

“Gök bayrağı vatana asmadan 

Düşmanların tamamını atmadan 

Azap tanlarını atmadan 

Bana öldü demeyin ey insanlar 

Ben ölmedim, ölmem, yok ölmem” 

1-5 HAZİRAN 1989 FERGANA(ÖZBEKİSTAN) 

Kaç sürgüne daha dayanır kalbim? Eskisi kadar genç değilim. Fergana yolları 

Rus ellerinden farksız. Öz soydaşımla aramızda aşılmaz yollar… Stalin 

zulmünden ağır bu zulüm… Kim başlattı, ilk taşı atan kim? Bugün küçük 

oğlum eve gelmedi. Sormaya korkuyorum, hâli nicedir? Ölmüş mü çoktan 

yoksa can mı çekişmektedir? Deli deli akan Karadeniz, seni Türklerden 

temizlemek içinse tüm bu kıyım yemin olsun bin yıl daha öldürseniz gene 

Türk’ü cihandan silemeyeceksiniz! 

Bir kez daha evimizi, toprağımızı, hayatımızı bırakıp yeniden başlamak için 

bu kez Rusya’ya sürgün geldik. Her şeyimize el koyup, bize Orlov şehrinin 

Kramskoy ilçesinde küçük bir apartman binasını gösterip burada yaşayın, 

dediler. Kramskoy ormanlık bir ilçe. Şehrin her tarafı yemyeşil ve 

yakınlarında bir sürü küçük göller var. Torunlarım daha ilk günden ormana 

gidip mantar ve böğürtlen toplamaya başladılar. Avuç dolusu böğürtlenle 

üstleri başları böğürtlen rengine bulanmış, ekşimiş dudaklarını büze büze eve 
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adım attıklarında içimdeki tüm sıkıntıları bir anlığına unutuyorum. Büyük 

oğlumu Semerkant’ta bıraktım. Kardeşim Sibirya’daki kamplarda ölmüş, 

cesedini bile göremedim. Gelinim altı aylık hamile. Oğullarıma uzun süre 

işlerini vermediler. Rus’un üniversite okumuşu o zamanlar çok yoktu. İki 

oğlum mühendis, yavaş yavaş düzenimizi kurmaktayız. Eylül ayında torunum 

doğdu. Baharın müjdesi gibi apaydınlıktı yüzü, tüm acılara inat sevinçle 

gülümsüyordu. Birden tüm neşemiz o oldu. Adını Bahar koyduk. “Bahçeli bir 

ev yap, oğulcan. İçinde tüm aile, hep birlikte yaşayağ. Bu cihanın hengi iline 

getsağ ruhumuz Ahıska’da, bedenimiz sürgün… Vetenimize hesret de olsağ 

hep birlikte nefes alağ.”.  

Bahar altı yaşına girdi bugün. 

Ağa dedenin hastalığı iyice 

arttı. Müslüman ülkesinde 

yaşamak istiyor artık, hepimiz 

de istiyoruz ama Halit’in işi, 

büyük kızların okulu var. 

Azerbaycan’a gidelim, 

diyoruz. Hepimiz 

gidemiyoruz… Koca ana 

aylar var konuşmadı, ağa 

dedeyi, Bahar’ı, Nermin’i 

alayım… Ya Halit, Alma, 

Gülizar? Halit’in kardeşi, 

yeğenleri var… Gurbet bir 

vakit aman verecek, biz de 

hep beraber yaşayabilecek 

miyiz? Kardeşlerim 

Kazakistan’da, Halit’in 

kardeşi Semerkant’ta, biri 

yanımızda, biri… Müslüman 

yurdunda hep beraber 

yaşamaya ant içtik.  Tez vakit 

onlar da gelecekler. 

Gence’de, Müslüman 

toprağında, yurttaşlarımızla 

yaşayacağız.  
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“Men bu yerde yaşalmadım 

Yaşlığıma toyalmadım 

Vatanıma asret oldum 

Ey güzel Kırım…” 

10 EKİM 1995 GENCE (AZERBAYCAN) 

Gence’nin Goranboy ilçesinde Ruslardan aldığımız kocaman bir bahçe içinde 

iki ev ve bir havuz. Evlerden biri eski ve tek katlı diğerini Halit yeniden 

yaptırmaya başladı ve inşaatı azaldı. Şimdilik aile eski evde. Bahar ve Nermin 

havuza girmek için can atıyor ama ağa dede havuzda daha önce bir Rus kız 

boğuldu, diye kandırıyor onları. Bahar, içini çeke çeke bakıyor havuza ama 

korkusundan bir kere bile giremiyor. Ağa dedenin Müslüman atalarına 

kavuştukça sıhhati iyileşmekte. Koca ananın sessizliği ara ara 

perdelenmekte… Ağa dede bahçeye dut, kiraz, elma, üzüm, nar ekmiş. Bahçe 

baştanbaşa meyve ağaçları ve çiçekler içinde. Gülgez’le koca ana hâsılatı evin 

bodrumuna kurdukları ambara istifleyip kışa kuru meyve hazırlamakta. 

Rusya’dan gelen değerli eşyalar, koltuklar, evin tüm gıdası hepsi ambarda… 

Bahar, neşeli kız. Sabahları herkesten evvel kalkıp ağız dolusu söylediği 

şarkılarla önce evi sonra mahalleyi uyandırır. Bahçede, tarlada nerede bir uğur 

böceği görse heyecanla peşinden gider. Sabahtan akşama değin bahçede, 

sokakta, elma ağacı tepesinde… Töt Manya Bahar’ı deli Bahar, diye neşeyle 

kovalarken Nikolay da ardı sıra eline kurabiyeler tutuşturur. Goranboy’da 

küçük bir kasaba. Komşular Rus, Azeri, Ahıskalı… Gülgez’in en sevdiği 

komşusu Manya, bayramlarında birbirlerine yemek ikram etmekteler. 

Bahar’ın şen şakrak halleri, komşularıyla aralarındaki sevgi bağı Gülgez’in 

günlerini eylese de… İki kızı dizinin dibinde Gülgez’in ikisi Rusya’da… 

Kalbini parça parça bölmüşler, her parçası başka başka yerlerde atar; Rusya, 

Kazakistan, Özbekistan, Ahıska… Ah, Ahıska… 

O gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Sağanak halinde süren yağmur 

gittikçe şiddetini artırdı ve iki gün içinde şehri sel aldı. Sel beraberinde 

ambardaki tahılı, kuru meyveleri de götürdü. Rusya’dan getirilen değerleri 

eşyaların kimi kırıldı kimi zarar gördü. Üstelik küçük ve köhne olan ev dahi 

sular altında kaldı .Komşuların yardımıyla ev sulardan temizlendi, sel altında 

kalan kap kaçak yıkandı.. Gülgez Halit’e haber gönderdi. Gelmişken 

çocuklarını da getirsin, hasret gidersinler istedi. Bahçedeki kiraz ağaçlarında 

dahi heyecanlı bekleyiş gözlenmekteydi. Nihayet araba bahçeye park 

ettiğinde içinden yalnız Halit çıkmıştı. Pasaport işlemlerinde sorun olmuş ve 

kızlar gelememişti. Oysa Gülgez kızlarına en sevdikleri yemekleri yapmış, 

üzerine en güzel elbisesini giymiş oysa Bahar bütün gün evden çıkmamış, 
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havuzun kenarında neşeyle oynamıştı. Halit kısa sürede selden zarar gören 

yerleri onarmış, evin düzenini sağlayıp Rusya’ya dönmüştü. Komşuları ilk 

kez o gün Bahar’ın evden çıkmadığını fark etti. Ablalarını beklediği onca 

günün sonunda karşısında sadece babasını bulmuş o da sanki rüya gibi 

görünüp kaybolmuştu. Bahar çocuk kalbinin ilk hayal kırıklığıyla yastığını 

ıslattığı o akşam rüyasında tüm ailesini beraber görmüştü.“Ben hiç Ahıska’da 

yaşamadım. Hep başka iller il oldu bana, kalbimde hep görmediğim vatanım. 

Hem vatanıma hem babama hem ablalarıma ağlarım. Büyük büyük 

mutluluklar istemedim hayattan. Anneme naz etmedim, babama dudak 

bükmedim. Çocuk olacak yaşta büyümenin sorumluluğuna erdim. Sadece 

Allah’ım bu gece gözümü kapattığımda bütün ailem aynı evde uyuyor olsun 

istemiştim.”.Bahar, gözlerini büyük bir neşeyle ovuşturup güne her zamanki 

şen hâliyle başlayacakken kalbinde özlemi taşıması ağır bir yük gibi 

duyumsamıştı. İçindeki acının annesinin şefkatli kollarında geçeceğine inanıp 

usul usul annesinin odasından içeri süzüldü. 

Evlerinden tren garı yürüme yarım saat mesafede. Bahar ve Nermin neredeyse 

her gün tren raylarına gidip ray boyu koşu yarışı yapıyorlar. Garın arkası göz 

alabildiğine bembeyaz pamuk tarlası…  Akşam yedide tarla başında 

hareketlenme olurdu. Pamuk toplama görevlileri gelip o gün toplanan bütün 

pamuğu kamyonlara doldurup giderlerdi. Bahar bembeyaz tarladan gözlerini 

alamazdı. Bir yandan da kamyona istiflenen pamuk demetinin üstüne atlayıp 

Goranboy’dan çıkmak, ablalarının yanına gitmek istiyordu.  Bahar, ablalarını 

sadece yaz tatillerinde görüyordu. Uzun süre ablalarının da kuzeni olduğunu 

düşünmüştü. Eski evin duvarında bahçeye bakan küçük bir delik vardı. Bahar 

o delikten hayran hayran bakardı. Bahar’ın çocuk gözlerinde delikten görünen 

yer bahçe değil, Rusya! Rusya çok güzel, orada babası, ablaları, amcası, 

kuzenleri var… Deliğe gözlerini iyice yaklaştırmış ve bir an delikten kulağına 

uğultular gelmeye başlamıştı, iyice dinlemiş ve sesi tanımıştı. O an heyecanla 

annesine seslendi: 

- Ana, uğultuyu duyuyor musun bak ablamların sesi geliyor! 

Son mektubun üzerinden altı ay geçmişken Gülgez’in gözü yollarda; yeni 

mektup ha geldi ha gelecek… Kalbi minik bir serçe, aklı çocuklarında… 

Herkes üzerlerine titrer bunu bilir ama ana yüreği işte... Alma narin bir 

ceylandır, iyice zayıflamıştır. Kapının çalan tokmağı, mektup gelmiş olmalı! 

Ağa dede, koca ana, Bahar, Nermin herkes heyecanla mektubu dinlerken 

Gülgez sesli sesli okumakta: “ Muhterem candan aziz olan ve hiçbir zaman 

yaddan çığmayan azizlerimiz. Evvela hal hatrınızı sorup sual ederuğ, sonra 

hasretlüğ selemlerimizi gönderiyeruh..”… Mektubu tekrar tekrar okurken 
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Gülgez’in elinde mektuba iliştirilen fotoğraf, bakıp bakıp ağlar. Bahar, der 

Gülizar’ın saçı dağınık mı, boynunu bükmüş yavrum mutsuz mu yoksa? 

Bahar fotoğrafa bakar sonra annesinin buğulu gözlerine, Bahar’ın tazecik 

kalbi bile annesinin dizinin dibine düşüp düşüp ağlar. Böyle anlarda Gülgez 

sessizce köşesine çekilip Fergana’dan beri yoldaşı olan nakışlı kırmızı 

defterini açar, gönlünden geçenleri yazar da yazar: 

“Pahlavalar bişirdüm, 

Yollarınızı gözledim. 

İki dünyamın iki sebisi, 

Canım kızlarım,  

Hesretiniz yüregime kor…” 

Gence’de günler hasretle geçerken baharın gelişi yaklaşır. 21 Mart’a bir ay 

kala her perşembe meydanlarda kocaman ateşler yakılır. Yaşlı, genç, çocuk 

demeden herkes şenliğe katılır. Ateşten atlanır, toy toylanır, Türk’ün bayramı 

Nevruz coşkuyla kutlanır. Çocukların payına düşen mutluluk her zamanki 

gibi daha çoktur. Çocuklar sokaklarda ellerinde şapkalar neşeyle koşarken 

şapkalarını diledikleri kapıya atarlar ve ev sahibi şapkayı içine şeker koyup 

çocuklara geri verir. Çocuklar ellerinde şapkalı şekerlerle saatlerce güler, 

eğlenir.  

Gence’ye gelmelerinin onuncu senesinde nihayet çocukların okulu bitmiş, 

Halit ve kardeşi işlerini düzene koymuş ve Rusya’dan kesin dönüş zamanı 

gelmişti. Bahar, bayramlık elbisesini giymiş Ahıskalılara özgü elmacık 

kemiklerinden yüzünü dolduran neşeli gülümsemesiyle saatleri saymaktaydı. 

Ağa dede bahçesindeki en olgun meyveleri toplamış, koca ana yıllarca 

çeyizinden çıkarmadığı fistanını giymiş, Nermin Gülgez’le beraber babasının 

ve ablalarının en sevdiği yemekleri türküler eşliğinde hazırlamıştı: 

 

“Armut talda, tal yerde, 

 Bülbül ötmez her yerde. 

 Felek vurdu, ayırdı.  

Her birimiz bir yerde…” 

 

Havuzun başında uğur böceklerinin peşinden yürüyen Bahar, sokak başından 

gelen araba sesiyle irkilir. Beklenen gelmiştir: 

- Ana, koca ana, ağa dede, Nermin koşun; babam, halam, amcam, 

yengem, ablalarım, kuzenlerim geldi!  

- Geldi mi sahi, geldi mi? 
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Yıllar süren hasret biterken iki denizin kavuşması gibi dağılan aile 

kavuşmuştu. Koca ana yıllar sonra ilk defa hayat dolu bir nefes aldı ve 

suskunluğunu unutup konuşmayı yeni öğrenmiş bir çocuk telaşıyla bülbüller 

gibi konuştu. Bahar kollarını açabildiği kadar açmış, babası ve ablalarına 

coşkuyla sarılmıştı. Gülgez seneler sürmüş hasretin nihayetinde gözleri 

sevinçten büyümüş sağa sola koşturup herkese yetecek sevgisini anne 

şefkatiyle dağıttıkça artırıyordu. Ağa dede yorgunluğunu unutmuş, kalbi her 

zamankinden sağlam oğullarını, torunlarını gözlerinin içiyle dolu dolu 

seviyordu. Nermin babasının koltuk altında ablalarının ellerini sıkı sıkı tutup 

aklına gelen tüm soruları sorup merakla cevaplarını dinliyordu. Bütün aile 

Müslüman toprağında beraberdi… 

Gülgez koca bir leğen sütü sobanın üstünde kaynamaya bırakmıştı. Ara ara 

süte bakmakla beraber bir yandan yemek hazırlığındaydı. Nermin sobanın 

yanından geçerken dışarıdan gelen ani sesle irkildi ve kolu süte meyletti. İyice 

kaynamış olan süt Nermin’in ayağına döküldü ve ayağı yandı. Birkaç gün 

sonra komşu kızı Ofelya Nermin’e geçmiş olsun ziyaretine geldi. İki komşu 

kızı sohbet ederken Gülgez elinde nakışı sürgünde geçen hayatını 

düşünüyordu. Yıllar süren hasretlikten sonra nihayet tüm aile beraberlerdi 

ama aklını kurcalayan şeyler vardı. Kızları Rusya’dan geldiğinden beri 

komşuların oğulları tarafından rahatsız edilmekte ve güzellikleri başlarına 

dert olmaktaydı. Büyük kızı Alma kaçırılmaya çalışılmış son anda başka bir 

komşunun haber vermesiyle kaçırma girişimi engellenmişti. Kızlarını 

güvende hissetmiyordu ya gene… Üstüne bir de yıllarca Rus asimilasyonuna 

uğramış Azeri halkın siz Türk müsünüz, soruları… Öz vatanlarından 

sürülmüş, Fergana’dan sürülmüş, Rusya’dan Müslüman toprağı olduğu için 

geldikleri Türk yurdu Azerbaycan’da da zorluklarla karşılaşmışlardı. Ev 

halkının huzuru kaçmıştı ve başka bir Müslüman şehrine, Türkiye’ye, göçme 

kararı aldılar. Evlerini, yurtlarını bir kez daha bırakıp bu sefer ana vatanda 

yurt kuracaklardı. 

21 TEMMUZ 2007 KRASNİ MOST SINIR KAPISI 

Aile Bursa’ya yerleşmiş, sürgün ruhlar yeni Müslüman şehirlerinde 

düzenlerini kurmaya başlamıştı. Türkiye’ye göçmelerinden iki sene sonra 

Bahar ve Gülgez Bahar’ın pasaportunu yeniletmek için Gence’ye gelmişti. On 

sekiz yaşının sınırında Gürcülerin kırmızı köprü dedikleri Azerbaycan 

Gürcistan sınır kapısında annesinin sınırı geçmesinin ardından kendisinin de 

geçeceğini düşünen Bahar, pasaportunda çıkan bir sorun yüzünden sınırın 

diğer ucunda bir başına kalmıştı. Görevliler ne Gülgez’i içeri alıyor ne Bahar’ı 

dışarı bırakıyordu. Polisler işlemleri Gülgez’e tarif ettikten sonra Bahar’ı 
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senin güvenliğini sağlamak bizim işimiz merak etme, diyerek gecenin 

üçünden sabahın dokuzuna kadar bekletmiş bu esnada Gülgez kızına bir an 

önce ulaşmak için koşar adım gittiği yolda çukura düşüp çamur içinde kalmış, 

saatlerce işlemleri bitirmek için uğraşmıştı. 

Bir hafta süren işlemlerin ardından sınırı geçip ana vatana giren Bahar ve 

Gülgez 1944’ten beri süregelen vatansızlıklarının bütün yükü omuzlarında, 

bir gün öz yurtlarına dönme hayali yüreklerinin en temiz köşesinde, 

vatansızlara özgü sessizlikle, evlerinin yolunu tutmuş ve Türklüklerini, 

Müslümanlıklarını altın bir madalyon gibi boyunlarında peşi sıra taşımaya 

devam etmişlerdi.   

 

"Biz, kısık sesleriz minareleri, 

Sen, ezansız bırakma Allah’ım! 

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız; 

  Ve vatansız bırakma Allah’ım!" 
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BİR ŞEHİR RUHU: 

ZONGULDAK* 

İrem HATIL 

Gün batımının en güzel olduğu şehirlerden biri, Zonguldak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeğin şehri… 

Yeşilin ve mavinin şehri… 

Kömürün şehri…. 

Şimdilerde ise 30 büyükşehirin yanındaki ufacık nüfuslu, büyükşehir ruhlu 

“ve Zonguldak” tabiriyle anılan şehir… 

                                                           
* Künye: Hatıl, İrem (2020). “Bir Şehir Ruhu: Zonguldak”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 43-46. 
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Çok da uzak olmayan bir zamanda bu güzel gün batımıyla sosyal medyaya, 

haberlere düşen şehrim, şimdilerde her yerde “30 Büyükşehir ve Zonguldak” 

tabiriyle yasaklar kapsamında… 

Zonguldak; emeğin şehri, madenci şehri, kömürün şehri…  

Türkiye’nin hangi alanda olursa olsun taş kömürü ihtiyacını Zonguldak 

sağlamış ve sağlamaktadır. Uzun Mehmet’in kömürü bulmasıyla başlayan bu 

hikâye, sadece Zonguldaklılara değil, Türkiye’nin birçok yerinden çalışmaya 

gelenlere iş kapısı olmuştur. Yıllardır şehrin en büyük geçim kaynağı olan 

kömür, Zonguldak’a elbette çok fayda sağlamıştır. 1950’lerde, 60’larda, 

70’lerde “Türkiye’nin Almanya’sı” olarak anılmasına ve gelişmişliğin, 

kazancın üst düzeylere çıkmasına katkı sağlamıştır. 

Tabii ki bu emeğin karşısında kazanılan kazancın (ki hiçbir zaman karşılığı 

olmayan bir iştir, madencilik) yararlarının yanında taş kömürü ocaklarının 

madencilere, emekçilere büyük zararları da olmuştur. Grizu patlaması çok sık 

görülmese de bunlardan ilkidir ve ölümcüldür. 20-25 yılda emekli olan taş 

kömürü işçilerinin çoğu, yaş ilerledikçe akciğerlerinden rahatsızlanmaktadır. 

Ya koah olurlar ya akciğerlerine bir tümör gelir, oturur. Peki neden mi? Yerin 

binlerce metre altında ocaklarda o kömürün tozunu yutmaktan, havasını 

solumaktan. Şehrin geçim kaynağı olan kömür; tozunu, dumanını havaya 

bıraktığı gibi emekçinin ciğerine de bırakır. O kömür tozu, havası zamanla 

ciğerde kistleşir, taşlaşır, birike birike zamanla işçiyi akciğerinden hasta eder. 

Bu yüzden, bu şehirde taş kömürü maden işçileri erken emekliliklerine 

rağmen genç ve orta yaşlarında ciğerleri alarm vermeye başlar; solukları 

daralır, nefes alamaz hale gelirler. Sonları benzerdir işçilerin. Onlar işçidir, 

emekçidir, ameledir. Zonguldak’ın onlar için bir de “Amele Birliği Hastanesi” 

vardır, şimdilerde adı “Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları 

Hastanesi”… 

Zonguldak’ta ya sen madencisindir ya baban ya deden ya amcan ya dayın ya 

abin… Belki bu kişilerin hepsi madencidir, tüm akrabaların madencidir. 

Kömüre Vefa, Ocağa Veda 

Münavebeli işçiler geldi 

Mürettep köylerden 

Hürya indiler tirenden 

Önce tike, pul ve kuponlarını aldılar. 

Hodolaları hüriyelerinin içindeydi 

Çoğunun ayağında çarıkları, 
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Yüksekten gelenlerin geyleleri vardı. 

Bıldırlarda ne çarık ne geyle 

Yalın ayak başı kabak. 

Ocakta ateş nefese 

Lağım da kör nefese takılmayanlar 

Ulaşmak için paydosa 

Aşağıdan, yukarıdan 

Varda dediler, Yısa dediler 

Hapçılar, saçcılar, keseneler, götürüler 

Düğmeciler, barutçular, lağımcılar 

Kazmacılar damcılar yedekleriyle 

Kılavuzdan yürüdüler arabeş’e 

Üsküp başından 

Çıktılar baca ağzına. 

Bir kez daha ulaştılar aydınlığa 

Geçmiş olsun. 

Ocağa girenlerde tıs yok 

Uğur ola. 

 

Ekrem Murat Zaman 

 

Biten gece vardiyasının 

ardından baban gelir sabah eve, 

simsiyah… Göz kapaklarına, 

kirpik diplerine bile oturmuştur 

kömürün tozu, karası. Yıkansa 

bile o kirpik dipleri kömür 

tozundan siyahtır, sürmeli 

zannedersin madenci gözlerini. 

Eve girmez çünkü kirlidir. Kirli 

iş kıyafetlerini hep aynı yere 

asar, önce temizlenir sonra eve 

girer. Oysa onunki kirlilik 

değildir; emeğidir, gece 

boyunca kazdığı kömürün, 

hakkıyla kazandığı paranın 

“kara” görünümlü, “bembeyaz” 

emeğidir. Ne demiş Orhan Veli: 
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Siyah akar Zonguldak'ın deresi 

Yüz karası değil, kömür karası 

Böyle kazanılır ekmek parası 

 

Zonguldak’ın ruhunda ne vardır? Emek vardır, çalışmak vardır. 

 

Zonguldak’ın kaderinde ne vardır? Erken yaşta ciğer hastaları, hava kirliliği, 

maden, kömür vardır. 

İşte bu yüzden tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını önlemleri kapsamında, 

ülkemizde büyükşehirlere kafa tutuyor küçücük Zonguldak. Yorgun ciğerleri 

olan şehrimiz daha da önem arz ediyor şimdilerde. İşte bu yüzden “30 

Büyükşehir ve Zonguldak” … 

 

Ne demişlerdi Zonguldak için “Büyükşehir olmanın nimetlerinden 

faydalanamayıp salgın anında büyükşehir gibi davranması beklenen 

Zonguldak… Çünkü neden? Çünkü madencilik. Çünkü yeraltında harap 

düşen akciğer... Ve buna bağlı olarak artan kanser. Matruşka bebeği gibi 

dramın içinden dram çıkıyor.” 
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-Ruhlarla Dans- 

KARLA GELEN IŞIK 

 

Özgün Çizim 1
* 

Kuyunun dibinde çığlıklar atan insanlar  

Ellerini kaldırmış yakarıyorlar 

                                                           
* Işık ve Ruh: Bu resim Fırat TOY tarafından çizilmiş özgün bir çalışmadır. 
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Kar yağıyor üzerlerine 

Etrafını çevreleyen kuyunun kayalarından 

Kanlar sızar 

Kanlar… 

Kuyuyu doldurur... 

Masalar kurulmuş yukarda... 

Uçuşan kırmızı gözlü ruhlar 

Kartlarını atıyorlar... 

Gökyüzünde karların arasından 

Kafasını uzatmış biri 

Kanatlarını çırparak 

Bir ip sallandırmış kuyuya 

Bir melek 

İpi tutanı çekip çıkarmak için... 

Herkes birbirinin üstüne basarak  

Uzanır ipe 

Parmaklarını sokarlar 

Birbirlerinin gözlerine  

Görmesinler ipi  

Kendinden başka biri diye 

Ezik gözler kanlı gözler 

Çukur kanlı yüzler 

Kayalardan akan kanlar 

Ezilmiş kafalar... 

Yatağında yüz üstü yatarken 

Yorganın üstünden süzülür bir karanlık 

Ayaklarının ucundan başının üstüne kadar 

Bastırır bedenine... 

Üstünde bir ağırlık 

Yüzüstü 

Nefesini tutar 

Gözleri kapalıyken hızla kalkar 

Başını çevirip 

Gözlerini açar 

Kaybolur üstündeki karanlık... 

Karların arasından ipi sallandıran  
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Bakar ona 

O basarak üstüne herkesin  

Tutunur ipe  

Çeker melek onu  

Ayaklarına asılanlar uç uca… 

Gücü taşımaz parmakları  

Onları 

Tekmeler 

Vurur kafalarına, kafalarına… 

Düşer hepsi 

Karlar arasından çıkar yukarıya 

Çığlıklar, çığlıklar arkasında 

Onları bırakır orda 

Yeniden yatağına yatmadan önce  

Işığı açar holdeki 

Odanın kapısını açar  

Uyur yeniden öylece... 

Ettiği 

Duaların ritmiyle... 

Gülten AĞRITMIŞ 
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Özgün Çizim 2* 

 

                                                           
* Ruhun Renkleri: Bu resim Evrim GONCA tarafından çizilmiş özgün bir çalışmadır. 

İnceliklerimin yorgun renkleri 

Bir falez kıyısına vardığı vakit  

Ruhumun köpükleri arasında 

Bir metcezir yaşadı. 

Tuz buz oldum 

Kurudum 

Ay tanığımdır. 

Bu hipnoz anında hangi renklerim 

silindi? 

Bilmiyorum. 

Peşine düşmeyeceğim. 

Yorgunum. 

Kimsesiz bir taş kadar yorgunum. 

 

Etraftaki tuz kokusu inceliklerimi acıtıyor. 

İçimde alüvyal toprakların oluşturduğu  

Delta ovaları… 

Bilmiyorsunuz neden deniz anaları beslediğimi 

Her metcezir ile soldu renklerim 

Şimdi bir ağacın gölgesinde. 

Ruhumun solgun gülümseyişiyle sesleniyorum 

Bilinmezliğin sesini  

Bilinmezliğe hapsetmek için. 

Dilimi anlıyor musunuz? 

Rumeysa KULA KILIÇ 
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RUH ADAM TANITIMI* 

Tolga ALVER 

ağımızın en büyük sorunlarından birisi kuşkusuz ruhsal 

problemlerimiz. Ruhumuzu tanımak, anlamlandırmak ve doğru olan 

şeyleri yapabilme sorunsalı hepimiz için zorlu bir tasavvur süreci. 

Edebiyatımızın bu anlamda ele alınan en önemli eserlerinden birisini sizlere 

anlatmak istiyorum. Ruh Adam…  

                                                           
* Künye: Alver, Tolga (2020). “Ruh Adam Tanıtımı”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 51-57. 

Ç 
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Ruh Adam, Hüseyin Nihâl Atsız’ın 1972 yılında basılan kitabıdır. İçerisinde 

iki farklı kurgu barındıran romanın ilk kurgusu bir Uygur masalını anlatır. 

Roman bu masalla başlar. Mete ordusunda bir yüzbaşı olan Burkay’ın 

Açığma-Kün’e olan aşkı, onu önce evdaşından sonra da kendi canından 

vazgeçirir. Onun için her türlü fedakârlığı yapan evdaşının ahını alan Burkay 

nihayetinde büyük sevgisinin kurbanı olup bir ruha dönüşecektir. Açığma 

Kün’e kavuşan ve onunla evlenen Burkay, ondan “Seni Seviyorum.” 

cümlesini bir kere bile duyamadan acılar içinde ölür. Buna rağmen hâlâ 

sevdiği kadının dolaştığı kırlarda aşkı uğruna dolaşmaktadır…(Çopur, 2012: 

839) Masalı anlatan Ayşe, Selim’e, masaldaki tezin fenalığın ceza görmesi 

üzerine oturtulduğunu söyler. Aslında romanın tezi de budur. Romandaki 

diğer kurgu ise Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra Selim Pusat adlı bir 

yüzbaşının, Cumhuriyet rejimine bağlı olarak şekillendirilen yeni Türk 

ordusunu yetersiz bulması sonucunda ordudan ihraç edilmesi ve Güntülü’ye 

duyduğu aşkın kendisini nasıl tükettiği üzerinedir. (Evis, 2012: 241)  

Ruh Adam, irdelediği bütün 

sosyal, siyasal ve hatta metafizik 

ve felsefî meselelere rağmen bir 

aşk romanıdır (Bekiroğlu, 2000: 

web). Roman toplam 31 

bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümdeki Uygur masalı ve son 

bölüm haricinde Selim Pusat’ın 

hikâyesi bizlere aktarılır. Bu 

hikâyenin ayrıntısına 

odaklanırsak: 

Edebiyat öğretmeni Ayşe Pusat, 3 

yıl evvel eşinin suçu sebebiyle 

uzaklaştırıldığı Kız Lisesine 

tekrar döner. Dindar, sade giyimli 

birisidir. Kocası Selim ise 

fikirlerindeki aşırılıklar sebebiyle 

2 yıl hapse girmiştir. Ayşe Pusat 

ve oğlu Tosun bu süreçte büyük 
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sıkıntılar çekerler. Selim’in olanlar sonrasında insanlara inancı kalmamıştır. 

“İnsanlar mazide ve tarihin yaprakları arasında kaldılar. Bu gördüklerin 

birer karikatürden başka bir şey değildir.” Kendisini eve hapsetmiştir. Eski 

bir yüzbaşı olan Selim Pusat, krallık sistemini savunmaktadır. Bir gün bir 

savaş dersi esnasında albayla bu husus üzerine girdiği tartışma sebebiyle daha 

da üstlerine şikâyet edilerek tutuklanmıştır.“Selim Pusat Meselesi” tüm 

gazeteleri uzun süre meşgul etmiş ve Selim vatan haini ilan edilmiştir. 

Selim’in üzerindeki baskı ordu müfettişi olan generalle görüştükten sonra 

daha da artmış ve hücreye atılmıştır. Mahkemede önce on beş yıla mahkûm 

edilen Selim, Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından vatan haini sıfatından 

kurtulmuş, iki sene hapis yatmış ve görevinden atılmıştır. Yol arkadaşı olan 

Şeref ise sonraki günlerde intihar eder. Şeref’in intiharı Selim’in hayatından 

kopmasına engel olmamıştır. Ayşe’nin mesleğine döndükten sonraki ilk 

dersinde öğrencisi Güntülü’ye kanı çok ısınmıştır. Güntülü öğretmenine 

Fuzuli, Nedim, Namık Kemal’den beyitler okumuş; vezinler, şairler, şiirler, 

ölçüler üzerine inanılmaz bir bilgiler aktarmıştır.  

Selim uzun zamandır bir gazeteye müstear ismiyle askerî makaleler 

yazmaktadır. En sevdiği komutan Mete’dir. Çok fazla içki içmektedir, 

mutsuzdur. “Vaktiyle o kadar canlı olan bu adam artık bir gölge, bir hayal, 

bir ruh gibi dolaşıyordu.” Selim, “Büyük askerler, krallıklarda yetişir.” 

düşüncesindedir.  Askerî lise talebesi olduğu zamanlarda şiir yazarken 

şimdilerde şiirden nefret etmektedir. Selim arada sırada Çamlı Koru’ya 

gitmekte, bazen de arkadaşı Şeref’in mezarını ziyaret etmektedir. Bir gün 

Çamlı Koru’da iken bir kadının sesini işitir, etrafına bakınır ama kimseleri 

göremez. Sonrasında yanında eşinin eski bir öğrencisi olan Leyla Mutlak 

belirir. Leyla, Selim’den kendisini evine bırakması için yardım ister çünkü 

kendisini bir adam rahatsız etmektedir. Selim ise bu kızın sesinin ardındaki 

şiirde aklına düşen ihtimalden korkmaktadır. Selim, hukuk sistemine de 

tarihin doğru yazıldığına da inanmamaktadır. Eşiyle çok yoğun tartışmalara 

girmekte ve Ayşe’ye çoğu zaman kırıcı davranmaktadır. Kulağında ise şu 

mısralar yankılanıyordur: “Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazsın!..” 

Bir gece yine o meçhul kadının sesini duymak için Çamlı Koru’ya gitmiştir. 

Leyla, yine o tahta kanepede oturmaktadır. Ona istemediği hâlde bir yakınlık 

duyan Selim, Leyla’yı evine bırakır ve sonrasında Leyla’yı rahatsız eden 
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kamburun yanına gelir. Kamburun adı Yek’tir. Bir milleti olmadığını 

söyleyen Yek’ten Selim hiç hoşlanmamıştır. 

Ayşe, Selim’in “Işık kızlar” dediği üç kız öğrencisini ve öğretmenleri evine 

davet etmiştir. Selim’e bu ziyaret esnasında Güntülü’nün gözleri bir şeyleri 

hatırlatır. Gelen öğrencilerle hararetli bir tartışmaya girer. Selim, Ayşe ile eski 

öğrencisi Leyla hakkında konuşur. Ona neden prenses denildiğini merak eder. 

İki gece öncesinde başına kanepe attığı Yek’in, evinden sokağa bakarken 

yoldan geçmesine sinirlenip “Alçak!” diye bağırır. Eşi ise sokakta kimseyi 

görememiştir. Eşi onun için endişelenmektedir. Aynı gece yarısı kapı çalınır 

ve Erzurum’dan Yek’ten bir telgraf gelmiştir: “Prenses Leylâ hakikî bir 

prensestir. Fakat asıl adı Leylâ olmayıp Hanzade’dir. Elde edilecek diğer 

malûmat da incelemelerinize medar olmak üzere bildirilecektir. Hürmetler.” 

Selim, koruluğa gittiğinde bu kez eski arkadaşı kurmay yarbay Tahsin’le 

karşılaşır. Tahsin Selim’e Tarihî Evrak Komisyonu’nda askerî evraklarını 

tasnif işini teklif etmiştir. Selim hemen işe başlar. Mesai arkadaşları sekiz 

kişidir, hepsi yaşlı ve dindardır. Selim, masa komşusu olan Alman Yahudisi 

Osman Fişer’i Yek’e çok benzetir. Memleketinde Şarkiyat Profesörü olan 

Fişer, Hitler baskısıyla Müslüman olmuştur. Selim bu adamdan da rahatsız 

olur. Ayşe eşi için Çamlı Koru’da bir piknik düzenler, öğretmen arkadaşlarını 

ve üç öğrencisini de çağırır. Huzur Çayhane’sinde Güntülü’nün bakışları 

Selim’in üzerindedir. Onunla konuşurken o gece Çamlı Koru’daki sesin onun 

sesi olduğunu hatırlar ve Güntülü’nün kendisine bir şiir okumasını ister. 

Güntülü’nün okuduğu şiir Selim’in şiiridir. Güntülü Selim’e iki bin yıl önce 

Mete ordusunda subay olduğunu söylediğinde Selim artık bayılmıştır. 

Sonrasında Çamlı Koru’da sarhoş bir hâlde Leyla ile karşılaşan Selim onun 

evine gider. Leyla Hanzâde kendisinin prenses olma hikâyesini anlatır. Sultan 

Süleyman’ın öldürdüğü oğlu Şehzâde Mustafa’nın gizlenen bir oğlu vardır. 

“Onu mutlak tahta geçireceğiz!” diye ant içtikleri için kendi aralarında adı 

«Mutlak» olarak kalmıştır. İşte Leyla da bu soydan geliyordur yani Şehzade 

Mustafa’nın 11. Kuşaktan torunudur. Leyla taht iddiasında değildir, isteği 

kaybolan hüviyetini rahatça söyleyebilmesidir. Babası öldürülmüştür, İblis 

dediği Yek de bu yüzden Leyla’nın peşindedir. Leyla ise petrol vesikalarını 

saklamıştır. 
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Selim eşine tasavvuf hakkında sorular sormaktadır. Ayşe ona okuması için 

kitaplar verir. Selim sarhoş bir hâlde Çamlı Koru’ya giderken sapa bir yola 

sapar ve bu yolda Nurkan’ın piyanodaki marş seslerine kulak verir. Birden 

sendeler, yere düşer. Kendisini yerden Yek kaldırır. Yek, kendisinin de bir 

asker olduğunu iddia etmektedir. Selim onu kovma emrini verince emre itaat 

edip gözden kaybolur. Başı kanlı eve gelen Selim, eşinin sözlerini 

duymamaktadır, Şeref’in resmine dalıp gitmiştir. Selim’in durumunu kötü 

gören eşi bir doktor çağırır. Gelen kişi Selim Key olduğunu iddia eden Yek’tir 

ve Selim’in ruhî sorununun aşk olduğunu söyler. Üstelik doktorun âşık 

olduğunu söylediği kız Güntülü’dür. Ertesi gün onu muayeneye gelen Doktor 

Binbaşı Cezmi Oğuz, Selim’in eskilerden tanıdığı birisidir. Karaciğerinde 

problem olduğunu söyleyerek Selim’e içkiyi yasaklar. Selim eski dostuyla 

biraz sohbet eder. Cezmi’nin aşkı, şehvet ve ihanet üzerine kurgulaması 

Selim’in dikkatini çeker. Selim 43 yaşındadır, Güntülü ise 18. Kendisine 

söylenen “Günün birinde kendinden yirmi beş yaş küçük bir kızı 

sevebilirsin...” sözüne göre hesap tutuyordur. Geçmiş olsuna gelen üç kız 

kendisini son sınıfın veda töreni için okula davet ederler. Törende Selim önce 

istemsizce Güntülü’nün yanına gider, sonrasında da Güntülü’nün 

konuşmasını alkışlar. Tüm bunlar eşinin de dikkatini çekmiştir. Dönüş 

yolunda kendisini iyi hissetmeyen Selim’e günün özetini eşi söyler: “Seni 

güneş değil, gün çarptı.” 

Eski Türk lehçelerinde Yek, şeytan; Key, iyi demektir. Selim, Yek ile ilgili 

bilgi almak için Leyla’ya gider. Leyla bu görüşmede Selim’in Güntülü’yü 

sevdiğini anlamıştır. Selim’in derdine derman arayacağını söyler. Dermanı ise 

Leyla’nın kendisinde gizlidir: “Müsaade ediyorum. Beni sevebilirsiniz!” 

Selim, Güntülü’nün fotoğrafına bakarken karşısında Şeref’i bulur. Şeref 

arkadaşına bunu yakıştıramaz. Daha evvel de aynısı olmuştur. Her ikisi de 

Mete’nin ordusunda iken Selim bir kıza ok atmadığı için idama mahkûm 

edilmiştir. Selim bu cümleleri duyunca içindeki gizem çözülür gibi olur. Ayşe 

onu eli kanlı bir hâlde bulmuştur. Ayşe eşinin kötü durumu sebebiyle ona bir 

ruh doktoru bulmaya karar verir fakat buna cesaret edemez. Selim iş 

yerindeyken kendisini Leyla arar. Leyla, Selim’in evine gelmek istiyordur. 

Leyla, Selim’in evine Yek’in onu takip etmesinden ötürü habersiz gelmiştir, 

kendisini uykusuz bir muhafız korumaktadır. Ayrıca Leyla’nın bir de silahı 



BETİK   Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 1 S a y f a  | 56 

 
vardı. Leyla, Güntülü’nün fotoğrafını gördüğünde onu kıskandığını söyler. 

Bir aile gezintisinde Selim ve Ayşe Güntülü ile karşılaştılar. Güntülü onları 

evine davet eder, tıbbiyeye başvurduğunu söyler. Sohbet esnasında 

Güntülü’nün “Sizin kadar asker bir askerin askerliği nasıl alınır?” sözleri 

Selim’in eve geldiğinde bile aklından çıkmamıştır. Selim, gerçekten 

Güntülü’yi seviyordur. Selim perhizi bozar ve meyhaneye gider. Ardından 

kendisini Güntülü’nün evinin önünde bulur. Güntülü’nün odasına doğru 

yaklaşırken karşısına çıkan Şeref’le konuşmaya başlamıştır. Konuşma 

bittiğinde kendisini Şeref’in mezarında bulur. Eve döndüğünde sabah olmak 

üzeredir, Şeref’in fotoğrafının yerine gözü yaşlı Şeref’i gören Ayşe 

donakalmıştır. Selim izni esnasında sürekli aşk divanları okumaktadır. Bu 

durum Ayşe’nin de dikkatini çekmiştir. Selim bir aruz şiiri yazıyordur. İzninin 

son günlerinde yatağa düşer. Kendisine bir mektup gelir, Selim mektuptaki 

şiiri okuyunca bu mektubun Güntülü’ye gönderdiği mektup olduğunu anlar. 

İşe başladıktan birkaç gün sonra evlerine kızlar gelir ancak Güntülü yoktur. 

Kızların Selim’in mektubundan ve şiirinden haberleri vardır. Güntülü 

mektubu yırtmanın hakaret olarak sayılacağı düşüncesinden geri 

göndermiştir. Haftalar geçmiş Güntülü henüz akrabalarının yanından 

dönmemiş, Selim ise Ayşe ile artık selamı bile kesmiştir. Bir akşam kapısı 

çalınır ve üniformalı bir adam ona bir celpname getirir. Yasak aşktan büyük 

mahkemeye çağrıldığını söyler. Bu adam Yek’tir. Birlikte çıkarlar ve mahşerî 

bir kalabalığın önünde Tanrı’nın huzuruna gelirler. Cebrail, Mikail ve İsrafil 

de oradadır. Selim Pusat huzurda tüm suçlamaları kabul eder ancak 

kralcılığına dair suçlamayı kabul etmez: “Bütün o muhteşem kralları sen 

yarattın!” Zerdüşt’un, Buda’nın, Hz. Muhammet’in suçlamalarını da kabul 

etmez. Sonrasında krallar gelmeye başlar. Alp Er Tunga sözü Mete’ye bırakır. 

Mete’nin suçlamalarını ise Selim kabul eder. Atila, İstemi Kağan, Alp Arslan, 

Temuçin Cengiz Kaan, Aksak Temur ve diğer tüm krallar Selim’i suçlu bulur. 

Babası ve dedesi de kendisini suçlu bulur. Kendisini haklı bulan kimse yoktur. 

Herkes adalet istemekte, kendisi için yalnızca bir kadın –annesi- merhamet 

diliyordur. Çiçi Yabgu, Kür Şad, Kül-Tegin, Çağrı Beğ, Oruç Reis Selim’in 

kendi adamlarıyla vuruşmasını isterler. Tanrı ise Temüçin Cengiz Kaan’ın 

ordusundaki ünlü kahraman Moğol Kubudak’la vuruşmasını istemiştir. Selim 

kendisini Şeref’in mezarında bulur, mezarına “Arkadaşım Şeref” yazdığı 

tahtada yalnızca Şeref isminin yazılı kaldığını görür. Eşi Selim’in yanına 

gelerek akşam Kubudak ile görüşmesi olduğunu ve bunu bir adamdan haber 
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aldığını söyler. Ayşe’nin tarifine göre bu adam Yek’tir. Çamlı Koru’da 

vuruşacaklardır. Selim’in üzerinde apoleti sökülmüş üniforması, elinde 

kınından sıyrılmış bir kılıç vardır. Kubudak’ın ise zırhı vardır. Aynı zamanda 

Selim’e Yek, Şeref, Leyla’nın nişanlısı da kılıcını çeker. Bu dört kişinin 

ardından kendisine kılıç çeken beşinci kişi ise Harp Akademisi’ndeki 

kendisidir. Kavga başlarken bu beş kişi bir kişiye dönüşür: Kubudak’a. Bir 

darbeyle kendini acılar içinde bulur ve karşısında yine Güntülü vardır. Sekiz 

gün hastanede yatıp eve dönmüştür. Sonrasında Leyla’nın evine gider ama 

onu bulamaz. İlerleyen zamanda Ayşe oğlu Tosun’dan Selim’in gittiğini 

öğrenir: “Selim Pusat’ın duvardaki çerçeveli büyük resminin yalnız çerçevesi 

kalmış, resim yok olmuştu.” 

Son bölümde yine Kız Lisesi’nde bu kez Ülker denilen bir kıza garip sesler 

duyulmaktadır: Bir erkek, «Izdırap çekiyorum; sen de beni seviyor musun?» 

diye ağlıyor, bir kadın da buna «Sus, sus, ben de ızdırap çekiyorum!» diye 

cevap veriyordur. 

Romandaki Selim Pusat, Atsız’ın karakterinden izler taşır. Yine romandaki 

Yek birçok yönden Tutunamayanlar’daki Olric’e benzer. Hemen hemen aynı 

zamanlarda yazılan bu iki roman esasen birçok yönden birbirine 

benzemektedir. Ruh Adam romanının gücü sadece bu yönüyle bile 

anlaşılmaktadır... 
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TÜRK MİTOLOJİSİNDE VE 

İNANÇ SİSTEMİNDE “RUH” * 
 

Feyza ARSLAN 

 

aşamı sağlayan değişik güçlerin tamamından oluşan ruh; içinde güç 

barındıran nen (şey) olarak karşımıza çıkar. Ruh, cisimlere hayat 

veren görünmeyen bir kuvvettir ve az, çok, yaygın, yoğun olabilir. 

Saklı, gizli olabileceği gibi açık, görünür de olabilir. Varlığı cismin ayrı 

üyelerinde veya belirli bir bölgede birikmiş güç şeklinde de görülebilir. Bu 

görünmez elle tutulmaz nen tanımlanırken de bu özellikleri dikkate alınarak 

anlamlandırılmış, adları da ona göre verilmiştir.  
 

Ruhun görünmezliğinin karşıtı olarak 

da yine onun yansıması bedensel 

varlık ortaya çıkmıştır. Beden, içinde 

bulunan bu görünmez gücün etkisi ile 

vardır. Hiçbir ruh bir cismin içinde 

sonsuza kadar kapalı kalmaz. Sonuçta 

ruh bedende var olan gücü alarak 

gittiğinde yani “beden yıkıldığında” 

onu terk eder. Ölümü sağladığı, 

tamamladığı için bize özerk bir 

yapıdaymış gibi görünse de bazı 

durumlar vardır ki ruh beden dışında 

mecburi hallerde biraz vakit 

geçirebilir.  Yine de konumlandığı 

bedene karşı sarsılmaz bağlarla bağlı 

olan ruhun yeniden çağırılması Türk 

şamanlığındaki sağaltım işlemlerinde 

de karşımıza çıkar ki bunu konuyu 

daha sonra ayrıntılı olarak değinmek 

üzere buraya bırakalım. 

 

Türk ve Moğol halklarının inançları 

üzerine eskiden yapılan birçok 

çalışma bize ruh kavramı hakkında 

                                                           
* Künye: Arslan, Feyza (2020). “Türk Mitolojisinde ve İnanç Sisteminde Ruh”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 58-69. 

Y 

Ruhlarla İletişime geçen Sibirya Türklerinden 

bir Hakas şamanı 
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bilgileri ölüm ve ölüm kültü inançlarından kaynaklı verse de en güzel 

tanımlamaları bu kelimenin dil bilimsel karşılıklarını incelediğimizde 

buluyoruz. Eski Türkler “can” ve “ruh” kavramlarını genel olarak “tın” 

(nefes) şeklinde ifade etmiştir. Doğu Türklerinde hâlâ nefes anlamını verirken 

batıya gelindiğinde dilimizle “dinlenmek” sözüne kalmıştır. Kaşgarlı 

Mahmut’un “tın”  sözcüğünün karşılığında nefes tanımlaması bugün de 

yaşayan karşılık olarak görülür. Ölüm hali için “Nefesi söndü.”  cümlesinin 

karşılığında Anadolu’da bazı bölgelerde “Göğsü çöktü, söndü.” cümlesi 

kullanılmaktadır.  Tın ifadesi dışında ruhu tanımlayan “sün” sözü de görülür 

ki tam karşılığı “Ölülerin bedenlerinden ayrılan ruh, çevrede dolaşan gezinen 

ruh.” için kullanılmıştır. Sün yerine karşılık olarak “sür” sözcüğünü de ruh 

tanımına yakın bir yere konuşlandıran bazı araştırmacılar (Radloff, Yudahin) 

bulunduğu gibi sür sözcüğüne anlam olarak “korkunç resim, resim, görünüm” 

tanımlarını yapan Vambery daha aklı yatkın görünmektedir (sür, süret, ruhun 

fotoğrafta hapsedilmesi meselesi). Bugün Moğolistan’da bulunan Cengiz 

Han’ın ruhunu bulunduran sül/sür de “sancak” ile bağlantısı kayda değer bir 

örnek olabilir.  Bazı metinlerde, çeviri yazılarda “yula” ve “tuş” kelimeleri 

de karşımıza çıkar ama bunlardan birincisi alev ve meşale diğeri ise zihin, 

bilgi, oyun, mantık anlamlarına daha yakındır (tuş, düş, düşünmek/yula, 

yalım, yalaz, alav gibi). 

 

 
 

 Ruh tanımlarından konuyu daha fazla dil bilimi dersine çevirmeyecek 

şekilde iki önemli kavram karşımıza çıkar ki bunlar eski Türk mitolojisi ve 

inancı araştırmacıları için en önemli kavramdır. Kaşgarlı Mahmut’un  “Göğüs 
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içinde bulunan nesne.” olarak ifade ettiği “öz” sözcüğü kendi içinde 

tanımlara ayrılır; “kendi, beden, hayat, kişi” karşılıklarını aldığımız “öz”, 

“nefes, ruh, kalp” anlamlarını da verir. Bugün Türkçenin birçok lehçesinde 

de bu veya buna benzer manalarda kullanılmaktadır. Bir cismin en iyi kısmı, 

ilik, iç, esas sözcükleri yerine koyduğumuz öz kelimesi Mersin- Mut 

Yörüklerinde “evin” kelimesi yerine de kullanılır (Büyüsün evini 

olmasın/Büyüsün özü çıkmasın şeklinde). Öz kavramı biraz sonra ayrıntılı 

olarak anlatacağımız “kut” kavramı kadar önemlidir. Öz kardeşim, öz annem 

veya öz konuğum ifadelerinde de gördüğümüz gibi açıkça insanın kendi 

içinden olan, kendinden gelen, ruhunun parçası gibi karşılıkları alırlar. “Öz” 

insanın bizzat kendisidir ve kudretinin kaynağıdır. Örnekleri çoğaltma işini 

dil bilimcilere bırakarak budun bilimciler olarak “ruh”  sözcüğünün en kesin 

ifadesi olan “Kut” kelimesinin tarihsel ve kültürel anlamını inceleyelim. 

 

Kut; birçok eski Türk yazıtında görüldüğü gibi Türkleri ilk yazma 

eserlerinden Kutadgu Bilig’de “Mutluluk getiren bilgi, hükümdara yakışan 

bilgi.” olarak anlaşılıp kabul edilmiştir. Uygur Türkçesinde “mutluluk” 

karşılığı kullanılırken Altaylarda “ruh, hayat, akıl” biçiminde söylenir fakat 

genel eğilim kutun ruh karşılığı olarak kabul görmesidir ki bu Türk dili 

araştırmacıları tarafından pek de onaylanmamaktadır. Kırgızlarda yurtların 

tün açıklığından (tepedeki duman aralığı) içeriye giren görünmez maddeye 

kut denir ki burada kut bize evin, ailenin içinde kaynağını göklerden alan ve 

göğe giden nesne anlamını verir. Buryatlarda gelinin babası yurttaki tün 

açıklığının altına gelerek oturur ve tanrılara yeni kurulan aileye kut vermesi 

için yalvarır (Daha ayrıntılı bilgi için Kazak-Kırgızlarda yurt ve şanırak, 

tünlük biçiminde yayınlanan yayınları incelenebilir).  
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Türklerin Göktürk abecesi ile 

yazılmış kitabı Irk Bitig’de 

Tanrı yolda adamın iki 

yaşındaki oğluna çarpar, 

korkan adama Tanrı 

“Korkma, ona kut 

vereceğim.” der.  Aynı 

kitaptaki bir başka metinde 

“Küçük kuş uçarken yitti, 

küçük geyik koşarken yitti, 

küçük çocuk yürürken yitti.” 

fakat “Üç yıl sonra 

Tengri’nin kutu sayesinde 

hepsi sağ salim birbirine 

kavuştu, birbirini kutladı ve sevindiler.” yazar. Bu metne göre demek ki kut, 

Tanrı’da bulunuyor ve insanlara aktarılabiliyordu. Orhun Yazıtları’nda kağan 

Tanrı buyurduğu için kuta sahip olduğunu ve şansının yaver gittiğini 

söylüyordu. Irk Bitig’de başka bir metinde ise bir adamın Tanrı’ya kut için 

yalvardığını, Tanrı’nın da ona kut verdiğini ve “Otlağında genç hayvanlar 

olsun, ömrün, kendi özün uzun olsun.” dediğini yazar. Kısaca tanım açıktır 

kut yaşamın kaynağı ve vazgeçilemez dayanağıdır. Abdülkadir İnan’a göre 

“tın” bütün canlılarda varken “süne” yalnızca insanlarda bulunur, kut ise her 

şeyde vardır ve tanrısal güç kaynaklıdır. Bulunduğu her nesne, varlık kutsiyet 

kazanır. “Tın” vücuttan ayrıldığında ölüm gerçekleşirken “kut” ayrıldığında 

ölüm gerçekleşmez. “Sür” ise insan uyurken dahi ayrılıp dışarıda dolaşabilir. 

 

Hakaslarda “kut” şans, mutluluk, yaşam gücü demektir. Yakutlar, Altay 

Tatarları ve Volga Çuvaşlarında yeni doğan çocuğa süt gölünden  “kut” 

getirilmesi söz konusudur, süt alması için göle elçiler yollanır. Burada kut 

yaşam kaynağı olarak anne sütünde kendini gösterir. Kut sütte olduğu gibi 

özellikle kanda da ikamet eder. Cengiz Han doğduğunda avucunda bir kan 

pıhtısı ile dünyaya gelmiştir ki bunun kendinden önceki bütün Tatar-Moğol 

düşmanlarının kutlarını elinde tuttuğu anlamını taşıdığı iddia edilir. Hanedan 

kanının dökülmesinin yasaklanması da kurban edilen hayvanlarının kanını 

dökülmesinin yasaklanması da bu açıklamaya uygun düşer. Kutsal olan ne 

hanedan üyesi ne hayvandır. Kutsal yalnızca kanın doğrudan kendisidir fakat 

aynı zamanda bazı düşmanlar öldürülürken de benzer bir uygulamaya 

gidilmesi söz konusu olmuştur. 1258 yılında halifenin Moğollar tarafından 

kansız bir şekilde ancak hakir görülerek öldürülmesi de ucu açık bırakılabilir 

bir örnektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi kutu tin ve süneden ayıran temel 

özellik alınıp verilebilmesi, aktarılabilmesidir. Kaşgarlı Mahmut’ta 

Eski Türklerdeki “kut” anlayışı ile ilgili bilgiler 

veren “Irk Bitig” Göktürk abecesiyle 

yazılmıştır. 
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belirtildiğine göre “kut”u hak edebilmek gerekliydi. Aynı durum Kutadgu 

Bilig’de hükümdarın adaletten sapması halinde başına gelecekler içinde de 

ayrıntı ile anlatılır. Örneğin eğer konuk ağırlarsanız kut da beraberinde gelir, 

büyüklere saygı da aynı şekilde kut almanın bir diğer yoludur. İşleri iyi 

gitmeyen birinden kut alınmıştır. Devleti iyi yönetmeyen hükümdar “kut” 

yitirmiştir. Bütün bunlardan da anlıyoruz ki “kut” ruhun özü, yaşamın 

kaynağı ve tanrısaldır. Varlıların davranışlarına bağlıdır ve ayrıldığında 

yaşam gücü de onunla beraber tükenmiş olur fakat tekrar aynı varlığa 

verilebildiği gibi ondan alınıp başka birine de verilebilir. Bu tamamen tanrının 

takdiri ve varlığın çabasına bağlıdır. Kut olduğu düşünülen “nen”lere zarar 

vermek en basit tabir ile “yasak” tır. Kut konusu başlı başına ayrı bir makale 

konusu olarak günümüzdeki yansımaları ile değerlendirilebilecek bir 

konudur. Bu nedenle daha fazla ayrıntı vermeden Türklerde Ruh ve onun 

yolculuğunu derinlemesine irdelemeye devam edebiliriz. 

 

Ruh, yukarıda da belirttiğimiz gibi bulunduğu bedene güç veren yaşam 

kaynağı idi ve ayrılması halinde ölüm gerçekleşmekteydi. Gerek eski gerekse 

günümüzdeki Türk inanışlarında ruh bedenin bazı kısımlarında bulunabilirdi 

(Burada hem insan hem hayvan bedeni kastedilmektedir). Kandaki varlığına 

“kut” kavramını anlatırken değinmiştik. Özellikle hanedan üyeleri ve 

tanrılara verilen kurbanlardaki kısıtlamalar bize bunu göstermektedir. Aynı 

adet Herodot’a göre İskitlerde de vardı ve yakın tarihimizde de Osmanlı 

Devleti’nde de olduğu kaynaklarda yazmaktadır. Çin kaynaklarında Türklerin 

kurban törenlerinden bahsederken hayvanın kanının asla yere akıtılmadığı ve 

aynı şekilde kemiklerinin kırılmadığı anlatılmaktadır. İbni Fadlan 

seyahatnamesinde öldürülen hayvanların kanının akmamasına özen 

gösterildiği yazmaktadır. Arkeolojik bulgulara dayanarak Türkistan 

coğrafyasındaki kurganlarda (Pazırık vb.) ölen kişi ile birlikte defnedilenlerin 

(kadın veya at) bedenlerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı bunların 

zehir ile kurban edildiği düşüncesini doğurmuştur. Türklerin yemek için 

hayvan öldürdüklerinde dahi kemiklerine zarar vermediklerini bilmekteyiz. 

Çağdaş Şamanist Sibirya Türk halkalarında ve Anadolu’daki bazı Alevi 

topluluklarında da benzer uygulama mevcuttur.  Bu kemikler belki içlerinde 

ruh barındırdıkları için yeniden dünyaya dönebilsinler diye yakılarak 

dumanları göğe veya gökte oturan Tanrı’ya gönderilir. Kemiklerle ilgili bu 

düşüncenin yanında ruhun kafatasında oturduğu biçimindeki inanış da 

kaynaklarda geçmektedir. Bir daha ahiretteki yeni yaşamında karşılaşılmak 

istenmeyen düşmanların kafaları kesilir, bazı durumlarda ise kafatası uygun 

bir şekilde deri veya altınla kaplanarak ant kâsesi haline getirilirdi. Bu şekilde 

bu kişiye tamamen sahip olunur, ruhu ele geçirilirdi. Mete Han, MÖ 201-202 

yıllarında öldürdüğü Yüe-çi şefinin başından böyle bir kase yaptırmıştı. 
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Ebu’l-Gazi Bahadır Han’ın tarihinde de Tayang Han’ın öldürdüğü Ong 

Han’ın kafatasını gümüşle doldurttuğu anlatılır. Aynı insanlarda olduğu gibi 

hayvanların da kafatasları ruh içermektedir. Kurbanlık koçların ya da avlanan 

geyik, yabani koyun gibi hayvanların kafataslarının hane girişinde kapı üstüne 

asılması geleneği çok yaygındır ki genel anlamda bu kafataslarına hayvanın 

ruhunun hane içindekileri koruduğu bir nazarlık vasfı kazandırılmıştır. 

 

Altay-Türk topluluklarında saçlar da ruhun ikametgâhı idi. Cenaze 

merasimlerinde ölüye kendi ruhlarından hizmet için bir parça vermek 

isteyenler saçlarını kazıtır veya örgülerini keserek mezara atarlardı. Şaman 

kadınlarının geçmişte ruhlarından eksiltmemek için saçlarını kesmemesi veya 

bugün bütün Türk coğrafyasında kırsal yerlerde kesilen saçların atılmak 

yerine muhakkak ateşte yakılması yine Türkiye’de cenazeden sonra veya 

kırkıncı günde saç sakalın kesilmesi insanın ruhunu barındıran bu üyelerin 

bedenden ayrılarak ruhun bir parçasını da aldıklarına örnek teşkil etmektedir. 

Ruhların göksel kaynaklı olduklarını bilmekle beraber tam olarak doğumdan 

önce neredeler bilmiyoruz. Dede Korkut’ta da bahsedilen “kuş gibi canı” 

ifadesinden yola çıkarsak kuş şeklinde bulunuyordu demek de zorlama bir 

ifade olur fakat buna dair inanışlar da yok değildir.  

 
Jean Paul Roux ruhları daha kolay anlaşılabilmesi için aşağıdaki şekilde 

sınıflandırmıştır: 

Ruh-yaşamsal güç: Uzun yaşam desteği, Tanrı’dan gelir. 

Bitkisel-ruh: Plasenta ile ilgilidir, doğumsaldır (Bkz. Umay kültü). 

Kan- ruh 

İskelet (süne-süyek) ruh: Yeryüzünde süreklidir (Bkz. Şamanist Türklerde 

yeniden doğuş.) 

Kafatası-ruh: Akıl gücü ve zekâ (tus). 

Saç-ruh  

Nefes-ruh: Sürekli hareket halinde olan (tin). 

Yüz-Ruh: Görünüm, gölge (sür-gölge yakalama bkz. Bulgarlarda Kurban, 

Beşevliev). 

Kişilik-ruh: Öz benlik, bedeni tamamen kaplar. 

Alev-ruh: Özün dış görünümü (yula). 

 

Gök-tanrı-ruhlar ve Ruhların Özellikleri 
 

Türk inanç sisteminin en belirgin özelliklerinden biri ruh inancıdır ve bu 

inanca göre görünen, görünmeyen bütün canlı âleminin ruhları vardır.   Ebedi 
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ve ezelli göğün hâkimi Tanrı ve semada bulunan iyi ve ışıklı ruhlar ilk sırada 

yer alır ve kozmogonide en yüksek güç kaynağı olan Tanrı, bütün bu ruhların 

hâkimidir. Ancak bu sistemde bir hiyerarşi yoktur. Orta dünya ruhları başta 

Yer-su koruyucuları ile beraber gök ruhlarına yardım ederler. Bu ruhlar astral 

kültleri de içerisinde barındıran zoomorfik görünümlü kısmen de 

antropomorflaşmış ruhlardır.  Orhun-Yenisey yazıtlarında “Iduk, Yer-sub” 

olarak geçer. Bunlar apayrı bir olgudur.  Bunlar iye ruhlardır ve ırmak, orman, 

dağ, yağmur gibi hadiselerin ruhlarıdır. İye olmaya çok yakın ancak sadece 

bulundukları yerlerle sınırlı olan ev, eşik, bahçe gibi ilkel ruhlar da vardır ki 

kızdırıldıklarında kötü ruhlara dönüşebilirler. “damdabaca” adı verilen bu 

varlıklar durumları itibarı ile yer-su iyelerinden ayrılırlar (Burada iye 

kavramını sahiplik ruhu olarak kullanmaktayız). Diğer bir kategori de yer altı 

ruhlarıdır. Bunlar esasen kötü ruhlar olup hastalık, sıkıntı, ölüm gibi 

kötülüklerin kaynağıdırlar. Bunlar demonojik varlıklardır ve korudukları 

yerin zarar görmesi sonucu kötüleşmişlerdir. Bu ruhlar günümüzde batıl inanç 

olarak adlandırılmışlar, sınıflandırılamamışlardır. Yer altı ruhları mitolojiye 

göre kişi yaratıldığında onu kirleten bu nedenle ölümü simgeleyen Erlik’in 

emrindedir.  Asıl olarak Türk mitolojik sisteminde en önemli yere sahip olan 

ruhlar atalar ruhlarıdır. Ecdat ve Ata-baba kültü gerçekte bu dünya ve öteki 

dünya ile ilgilidir. Ayrı kurban törenleri vardır. Ecdat ruhu belirsiz bir ilk atayı 

simgelerken ata-baba ruhları ölen kahramanlar ve büyük aile fertlerini de 

içerir. Ecdat ruhu inanışı İslamiyet’ten sonra da “gaip erenler” veya 

“evliyalar” olarak belirmiştir. Eski kaynaklarda Türklerin sonbaharda Gök 

Tanrı’ya ve ecdat ruhlarına kurban töreni düzenledikleri yazmaktadır. Ata 

ruhları kahramanlık ve koruyuculuk hikâyeleri içerisinde oluşur; çobanların 

koruyucusu, demircilerin atası gibi. Gök Tanrı inancı etkisi azalıp şamanlık 

etkisi ile değişikliklere maruz kalsa da bu kült şaman kamlamalarından 

bağımsız olarak aile reisinin yaptığı törenlerde kendini belirginleştirir. 

 

Şaman, ruh âleminin dilinden anlayan kişidir. Şaman fiziksel bedenini bu 

dünyada bırakabilirken ruhunu uzak metafizik âlemlere göçürebilir, diğer 

ruhlar ve tanrılarla bu anlamda bağlantı kurabilir.  Şamanların bu ruhsal 

yolculukları bizlere Türk inancında başlangıçta Gök Tanrı tarafından var 

edilen ve sonradan yaratılan ruhları, onların sistemini anlamamamıza 

yardımcı olmaktadır. Yukarıda bahsedilen kategorilere göre bakıldığında 

Türk şaman mitolojik sisteminde ruhlar (Altay, Hakas, Kumandin, Şor,  Sayan 

ve Tuva Türkleri) ikiye ayrılır: 

 

1. Tösler: İlkin, asıl anlamında başlangıçta olanlar. 

2. Yayan-neme: Yeraltı ruhları yani sonradan yaratılmış 

körmöslerdir (gözün görmediği). 
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Hem tösler hem de yayan-nemeler iki gruba ayrılır: 

 

1. Aru tös, aru neme (temiz ve iyi ruhlar). 

2. Kara tös, kara neme (kötü ruhlar). 

 

 Tös, literatürde “ongon” olarak da kullanılır. Türk dini mitolojik 

sisteminde genel olarak Gök Tanrı’nın antropomorflaşmasından söz 

edilemez. Yani gök ay ve yıldızlar olarak değil genel anlamı ile aynı yer-su 

kültünde olduğu gibi kabul edilmiş, aynı zamanda yaşamın temel kaynağı 

olmuştur. Bu nedenle Türklerde soyut bir kavram olan tanrının tasviri 

bulunmamaktadır. Yine de buna ters düşer şekilde bazı kaynaklarda gökte 

oturan ejderha veya insan ejderha biçeminde gösterildiği yazılır (Çin etkisinde 

inşa edilmiş Kansu’daki Gök tapınağı). Ongon sembolik olarak varlığın 

dayanağını temsil eder ve tapınılacak bir put değil ongon kılınmış bir hayvanı 

bir ruhun dayanağı temsili olarak kabul etmek demektir. Bu ongonlar 

hayatlarını kısıtlayan, onları korkutan veya saygı göstermeleri gereken her 

şeye karşı birer semboldür. Tarihi kaynakların çoğunda Türk boylarının 

ongonları anlatılırken bunların temsil ettikleri ruh ve anlamlar tafsilatı ile 

açıklanmıştır. Orta asır seyahatnamelerinde (Ebu Dulaf, İbni Fadlan vb.) 

Türklerde put bulunmadığı belirtilmesine rağmen günümüz Şamanik Türk 

topluluklarındaki tös tasvirlerinin kaynağının şamanların etkisinde geliştiği 

açıkça görülmektedir. Fakat yine de özünde ruh barındıran bu tösler için özel 

bir tapınak yapılmamıştır. Türklerde ruhun tek bir parçadan oluşmadığını 

daha önce açıklamıştık. Örneğin Hakas Şamanlarında ruh: Kut yani yaşamın 

kaynağı “hut”; kama tarafından çocuk ayininin yapıldığı esnada tün 

deliğinden gelen gün ışığı biçimindeki “süs” ilk nefes alış, başlangıç olan 

“tın”; canlıların gözlerinde yer alan ve ölünce kaybolan “harah odı” (göz 

ateşi, gözünün feri gitti ifadesindeki gibi); insanın içindeki canın bilince sahip 

olan kısmı “sağıs”  ( akıl, us); insanın ölümünden sonra 40 gün kadar varlığını 

sürdüren “süne”; bir insanın ölümünün ilk yılında yeryüzüne gezen canı alt 

dünyaya geçtiğinde aldığı yeni isim “üzüt” tür. 

 

Genel olarak bakıldığında Sibirya Türk halklarında kişinin en az üç ruhu 

vardır. Bu çoklu ruh anlayışında Altay Şamanları insanın ruhunun bedeni terk 

etmesi halinde ölümün gerçekleştiğine inanmazlar. Bu durumda şamanın bu 

çalınmış ruhu geri getirmesi gerekir. Altay şamanları ruhları şu şekilde tasnif 

ederler: 

 

1.  Tın: Hayvanlarda ve insanlarda mevcut olan nefes. Bu minvalde 

deyimler de vardır; tındı agaş  (canlı ağaç) gibi. 
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2.  Suzı: İnsanın ve hayvanın sağlıklı olmasını sağlayan hayat gücü. 

3.  Kut: Hayat gücü, mutluluk, hayırlılıktır. İnsanın kutu gidebilir bu 

durumda şamanlar onu geri getirir. 

4.  Tüla, Tülup: Bir şeyin özü demektir. Hayvanlarda olmaz yalnız 

insana hastır. Bu ruh hareketli bir ruhtur. Şaman kamlama sırasında bu tülayı 

yakalar ve izleyicilere gösterir. 

5.  Sür: Ölünün kırkıncı gününde şamanın kamlık yaparak evden 

kovduğu ruhtur. Şekil, görünüm anlamına da gelir. Sür hayvanlarda da 

bulunur ve öldükten sonra sahiplerinin yanına gider. 

6.  Süne: Yalnız insanlarda olan bu ruh insanın akıllı kısmıdır. 

Vücuttan çıkarken insan boyutundadır. Öldükten sonra bir müddet etrafta 

inleyerek gezer ve hayattakilerin adını söyler. Adı çağırılan kişinin öleceğine 

inanılır. 

 

Aynı Altaylarda olduğu gibi Yakutlarda da ruh parçalıdır ve üçe ayrılır: 

1. Tın (nefes). 

2. Kut. 

3. Sür. 

 

Bunlardan diğer Sibirya topluluklarında ayrılan kısım kut anlayışıdır hem 

insan hem de hayvanda olan kut üç ana kısımdan oluşur: 

 

1. Buor-kut: Toprak ruhudur, çocuğun doğumundan sonra gelir. 

2. Salkın-kut: Hava ruhudur. Hava elementlerini içerir. 

3. İye-kut: Anadan çocuğa geçer. Ana ruhu oluşturur. 

 

Altaylarda “sür” ise başla ilgilidir. Anne bebeğe hamile kaldığında 

şakağından vücuda girer ve tasvir edilemez. Yine Altay Türklerinde ve birçok 

Sibirya Türk halklarında ölen insanların kullandığı eşyalar onun iyesini, 

ruhunun bir parçasını taşır; bu sebeple ölümden sonra bu eşyalar yakılır veya 

zarar verilirdi ki iyeleri serbest kalsın ve ölene öbür dünyada hizmet edebilsin. 

 

 Şamanların alkışlarında bu ruhlar ve tanrılar panteonunu tespit 

edebildiğimiz gibi günümüzde diğer dinlerden etkilenmiş kısımları ayırt 

etmekte de zorlanmaktayız. Şamanın kamlama esnasındaki uzun ruhsal 

yolculuğu, kendi ruhunu bedenen ayırarak esrik vaziyette çıktığı bu seyahatler 

hastalık haline mi kurban törenine mi veya bir ölüme mi geldiğine göre 

değişim göstermekteydi. Şaman kendi ruhunu kutsal kayın ağacı ruhuna ve 

dağların ruhlarına bağlar ve kaderini de bunlar tayin ederdi. Hayat ağacı ve 

kozmik dağ kültü bu ruhsal seansların en temelini oluştururdu. Günümüzde 

Müslüman baksılar (şamanlar) da işlerine önce kendi ruhlarını bağladıkları 
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dağları ve kendi soy ata ruhlarını sıralayarak başlarlar sonra da yüksek sesle 

bütün büyü ruhların adlarını söylerler.  Şaman öldüğünde ruhu yer altına 

gitmez onu bağladığı dağlarda dolaşır ve kendi neslinden gelecek olan 

şamanın kan koruyucusu olarak hafif yele dönüşür “cel salkın” devam eder. 

Bu sebeple şaman olma törenlerinde müstakbel şamana kendine şamanlık 

bahşedecek olan baba şamanın ruhu rehberlik eder. Her şamanın birbirinden 

farklı ruhları vardır. Genel olarak bütün şamanlar için iki ruh kategorisi 

belirginleşmiştir;  koruyucu ve yardımcı ruhlar kategorisi. Koruyucu ruhlar 

Yüce Tanrı veya ateş iyesi, kutsal dağ iyeleri gibi varlıklardır. Yardımcı ruhlar 

ise ilk olarak şamanın kendi atalarının ruhları yani tösler ve şamanın 

kamlamalarında yanına kattığı şaman davulunda saklı bulunan hizmetkâr 

ruhlardır. Bu ruhların tamamını sıralamasını yapmak sayılarının çokluğu 

sebebi ile pek mümkün görünmemektedir (Bkz. Şaman atalar kültü). 

  

Şaman seyahatlerinde şamanla konuşmak için yeryüzüne inen ve insana 

hastalık gibi musibetler yollayan kötü  “körmös” ruhların varlığını 

görmüştük. Yu-anlar eskiden kötü ruhları kovmak ve ruhun Al Dağlara 

seyahatini kolaylaştırmak için köpek veya at kurban ederlerdi. Bu kötü 

ruhlarla beraber efsanevi ruhlar da bulunmaktaydı. “Elkin veya yelkin”, 

“abaci veya abasi”, “albız”, “hortlak” gibi kişiliği tam belirlenememiş 

ruhlar vardı. Özellikle albız eskiden de günümüzde de alkarısı olarak 

görülmektedir. Ekseriyetle bu ruhların insanların ve hayvanların bedenini terk 

eden ruhlar, tatmin olmamış ölüler, intihar edenler, katiller, törelere göre 

defnedilmeyenler, yakalanması imkânsız eski ölülere ait olan güçler olduğu 

görülmektedir. Ölü geri dönmesin, öldürülen hayvanlar intikam almasın diye 

yapılan bütün ritüeller bizlere bunlardan korunmak için olduklarını kanıtlar 

niteliktedir.  

 

Kutsal kayın ağacında yaprak gibi sallanan ruhlar evin duman boşluğundan 

geçer ve rahimdeki hayatı başlardı. Umay Ana onun etini kanını ve kemiğini 

yapar, dünyaya geldiğinin belirtisi  “tın” ile birlikte, aylı-kündü yerde yaşar 

ve en sonunda tın uzalınca yani nefesi kesilinceye kadar kutlanırdı.  Bu aynı 

zamanda daha ana rahminde iken insana verilen ikiz ruhu Umay hediyesinin 

de sonu olurdu (bkz. Umay Ana ve ikiz inancı).  İnsan son nefesini verir tın 

üzülür, sür ağlar ve kut ise ona eşlik etmek için yanında olur.  

   

Kısaca anlatmaya çalıştığımız ruh inancı, aslına bakılırsa beraberinde ciddi 

bir ölüm ve ölüler kültü kavramlarını da getirmiştir. Uyku halinde, nefes 

yavaşladığında ruh bedenden ayrılır ve gezintiye çıkarken ölüm hali 

gerçekleşmez. Yukarıda da ifade edildiği gibi ölümün tin yani nefes kesilip 

insanın kutu ayrıldığında ölüm tamamlanmış olur. Uykudan uyanıldığında 
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geri dönen bu gezgin ruh artık bedene dönmediğinde ölüm vuku bulmuş 

demektir. Ölüm konusu içerisinde ciddi ritüeller barındırdığı için daha başka 

bir başlık altında incelenmesi gereken bir konudur. Bu nedenle ruhu 

anlatırken Türklerdeki ölümden sonraki yaşam anlayışına değinmemeyi tercih 

ediyoruz. 

 

Ruh aynı zamanda isimle de yaşar. Türklerde kişi ismini kazandığında toplum 

içerisindeki yerini aile içindeki varlığını da kazanmış olur. Annesi, babası, 

giyecek ve yiyeceği olmayan bir öksüzün ismi de yoksa hiç yaşamıyor farz 

edilir ki bu Altay öyküsünde çocuk hepsini sonradan elde edebilirken ismi 

için Tanrı’ya yakarır. Bu isim aynı zamanda onun kutu yani kişiliği hayat 

enerjisidir. Tanrılar ve ruhların isimleri ve önemleri Türk halklarında 

değişiklikler arz eder. Türk inanış sistemine göre ulu bir dağ, ulu bir ağaç ve 

erişilmez gök bunların hepsi kendi içinde tanrılaşmıştır. Bazı durumlarda ise 

buralar tanrı olmasa bile tanrının özünün ruhunun barındığı meskenler 

olagelmiştir. Kimisi insanlara ölüm verir kimisi bereket kimisi hastalık kimisi 

ruh kimisi kadınların ve çocukların koruyucusu kimisi yerin ve suyun efendisi 

olur. İster göksel olsun ister ata-baba ruhları olsun bütün bu tanrı ve ruhlar 

için çeşit çeşit törenler gerçekleştirilirdi. Gök insanı disipline edip yönetirken 

Yer-su ruhları insanı kapsar, anlar ve desteklerdi. 

 

Ruh, Türk şaman inancına göre metafizik bir varlıktır ve bu özelliği dışında 

insanoğlundan bir farklılık göstermez. Ahiret inancına sahip diğer dinlerde bir 

ruhlar âlemi tasviri bulunurken Türk inancında ruhlar mekânsızdır, her yerde 

olabilir. Reenkarnasyon düşüncesine sahip başka dinlerden farklı olarak 

Türklerde yalnızca şamanın ruhu başka bir şamana geçer. Kişilerin ruhları ise 

başkasına geçmez. Sonuç olarak ruh kavramının Türk mitolojisinde geniş bir 

mana kapsadığını, varlığın içinde de dışında da var olduğunu görmüş olduk. 

Aynı sebepten ruhlar çağırıldıklarında gelirler. Zor zamanlarda ruhlar 

sahibine yardım eder, korur ve doğru yolu gösterir. Şamanlığın içerisinde 

ezoterik bilgi ruh inancı etrafında şekillenir. Bu ezoterik kaynağa göre 

ruhların sırrına vakıf olan şamanın kendisi değil ruhudur. 

 

Milli bilinç ve milli ideolojinin ve psikolojinin temel taşı olan mitoloji insan 

düşüncesinin bütün alanlarını da kapsar. Bu bağlamda Türk mitolojisindeki 

ruh düşüncesi her şeyin yapısına işlemiş ve var olduğuna inanılan bir 

düşüncedir. Özetle Türk dini mitolojik sistemindeki ruh inancı fizik ve 

metafizik âlem olarak ikili bölünebilir. Eski Türklerde olduğu gibi İslamiyet’i 

kabul etmiş Türklerde de maddi âlemin dışında görünmeyen bir âlemin varlığı 

inancı kendini göstermektedir. Her şeyin bir ruhu vardır ve ancak kendileri 

görülmek istediklerinde insana görünebilirler. Buna göre her ruh kendisini 
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taşıyan biçimden, örneğin taştan, eşikten, kirişten, sancaktan, insandan 

farklıdır fakat aynı zamanda da bu biçimleri ta kendisidir. Bu biçimin içinde 

yer alabildiği gibi dışına çıkabilir, dolaşabilir.  
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RUH DENİZİNİN KIRINTILARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deniz 

Kurtar bizi 

Sonlandır güzel yüzlü esaretimizi 

Derinliklerine göm zihnimdeki enkazı 

Belki serin sularda huzur bulurum 

Beynimde 

Susmak bilmeyen sesler 

Bağrışan gardiyanlar 

Ölümümüzü bekler 

Çok görürler bize özgür hülyaları 

Ey deniz 

Eğer 

Kaldıysa 

Zihin köşkümüzün yoksul sofrasında birkaç ruh kırıntısı 

Al git onları 

Biz bedeniz 

Sen 
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Rüzgârsız akşamüstlerinde 

İlhamın 

Geceden kalan umudun aydınlığıyla 

Şafak sökerken 

Yaklaşan erimin habercisi 

Gücün yeter senin 

Belki 

Kırmaya 

Yalnız akıl için akıllılaşan aklın lanetini. 

Belki 

Sen de kabul edersin 

Mutluluk vadeden mutsuzluğun davetini 

Ama 

Bir senden ümitvarım 

Ben hâlâ yazabiliyorken 

Kim bilir belki de 

Bu 

Son serzeniş 

Enes KILIÇ 
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RUHUN YALNIZLIĞI* 
EUGENIO BORGNA’NIN ÖNEMLİ SORUSU: RUH NEDEN 

YALNIZ? 

Ensar KILIÇ 

 

ireye ait benlik algısının özü sadece kendisine ait sınırlara sahiptir. Bu 

sınırlar, birey istemedikçe başkasıyla paylaşılamaz. Bazen, birey 

istese bile benliğin sınırlarının aşılması olası değildir. Yani yalnızlık 

dış dünyadan kopuş anlamına gelmez. Yalnızlık, kortekse sahip canlılığın 

düşünsel boyutudur. Yalnızlık, benliktir. Bu açıdan bakıldığında benlik ya da 

diğer bir bakış açısıyla ruh, zaten yalnızlığın hüküm sürdüğü bir boyutun 

eseridir; benlik, kendisine ait “teklik, biriciklik” olmadan var olamaz. İşte, 

bunun için ruh daima bir yalnızlık evreninde yaşar. Yalnızlık evreninde 

yaşayan benlik, dış dünya ile ilişki kurma ve umut etme edimlerini saklı tutar. 

Umudun olduğu bu yalnızlık, insan için tabiidir ve bu yalnızlığın birçok 

hikmeti vardır. Tehlikeli olan dış dünya ile bağlarını koparmak isteyen 

yalnızlıktır. Temelinde bu, yalnızlık değil tecrittir.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

İnsan kendisini keşfetmeye başladığında aslında kendi yalnızlığını keşfeder. 

Çünkü her insan biriciktir. İnsanın tamamen kendisine ait ve kimsenin 

                                                           
* Künye: Kılıç, Ensar (2020). “Ruhun Yalnızlığı - Eugenio Borgna’nın Önemli Sorusu: Ruh Neden Yalnız?”. 

Simit Çay Betik, S. 1, s. 72-74. 
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erişemediği sınırları vardır. Bazen bu sınırlar o denli içkindir ki insan kendi 

benliğini tanımlamakta bile zorluk çekebilir. İşte, bunun için benliğimizin özü 

dış dünya ile izole olmuş ve özgün bir varımsamayı barındıran kapalı bir 

devredir. Bu kapalı devreyi çevreleyen insana ait fenomenler, dış dünya ile ne 

kadar kuvvetli bir ilişki edinirse insanın birlik ve işbirliği yönünde 

geliştireceği muhtelif davranışlar, onu o denli varlığıyla barışık hâle getirir.  

 

Ruh, her zaman paylaşılmayı bekleyen bir yalnızlığın içerisindedir. Yalnızlık 

paylaşıldıkça yani bireye ait benlik algısı paylaşıldıkça, değerli bir yalnızlık 

ortaya çıkar. Değerli yalnızlık birey olmanın özüdür. Çünkü yalnızlık, bireyin 

iç dünyasının yaşamsal boyutu, benliğinin özüdür. Tıpkı dünyadaki yaşamsal 

boyutun zaman olduğu gibi... 

 

Yalnızlık başka, tecrit başka bir şeydir. Başka bir ifadeyle tecrit, kötü 

yalnızlıktır. Sonuç olarak, içsel olanı kaybeden yalnızlık tecride dönüşür. 

Yazarın deyimi ile insan yalnız olmak için yaratılmamıştır ve başkalarının 

kaderleri ile sürekli bir iletişim hâlindedir. Bu nedenle tamamen bireysel bir 

yaşamı tercih ederek insanlarla diyalog kurmayı önemsememe, iş birliğine 

değer vermeme ve sosyal iletişimde bulunmama biçiminde kendini gösteren 

tecrit, bireyin önce kendisine sonra ise başkalarına karşı yabancılaşmasına 

neden olur. Nitekim çağımızda ağır iş baskısı, sevginin reddedilmesi ve 

hastalık gibi nedenlerden dolayı gün geçtikçe insanlık tecride doğru 

sürüklenmektedir. 

 

Yalnızlık başkaları ile olan ilişkileri tanımlayan bir kavramken tecrit içsel bir 

yalıtılmışlık gerektirir. Yalnız olan kişinin içerisinde hâlâ çevresi ile 

etkileşime geçmek için bir istek vardır. Tecrit ise daha önce de belirttiğimiz 

gibi kötü bir yalnızlıktır ve insanın iletişim kabiliyetini köreltir. Tecrit 

halindeki kişiler çıkışsız bir yaşam pratiğinin içerisine hapsolur ve belki de 

bulundukları bu durumdan çıkmak için göstermeleri gereken iradelerini 

kaybederler. Bunun için tecritten kurtulmanın ilk aşaması tecridi yalnızlıkla 

dönüştürmektir. Yani ruhun yalnızlığındaki hikmeti yeniden 

anlamlandırmaktır. 

 

Yalnız bir ruh, kapalı ve kurak değildir. Yalnızlık kendisinden başka olana 

açıktır. İnsanın doğumu ile birlikte oluşturduğu benlik algısı aslında kendi 

içinde değerli bir yalnızlığı barındırırken çevresine karşı iletişim kurma 

kabiliyeti ile birlikte var olmuştur. Bu standart yalnızlık aslında farklı 

öznelere olan özlemi dile getiren ve insanın yaşayış ve iradesinin ortaya 

çıkmasını sağlayan bir gizemin habercisidir. Bu yaklaşımı ele alan yazar, 

tecrit sorununa gerektiğinde mistik, gerektiğinde psikiyatrik yöntemler 
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kullanılarak yaklaşılması gerektiğini düşünmektedir. Çünkü ona göre 

yaşamın varlığı insanlar arasındaki yaşamsal iş birliği ile anlam kazanabilir. 

Nitekim ruhi sorunsalların ortaya çıkışı, manevi dünyayı da sahiplenmemiz 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Borgna’ya göre doğru olsun veya olmasın, 

pozitif düşünce ile çelişsin ya da çelişmesin; insan yaşamında manevi unsurun 

büyük bir rolü vardır. Bu rol aslında bizim benlik algımızın dünya ile sıkı 

sıkıya bağlı olmasını sağlayan keşfedilmemiş bir hazinedir. İşte bunun için 

yazar, yapıtının birçok yerinde Hristiyan aziz ve azize menkıbelerinden tutun 

farklı dini deneyimlere kadar geniş bir yelpazede insanın iç dünyasını anlatan 

derinlikli bir yapı kurmuştur.  

 

Sonuç olarak; benliğin var olduğu öz, tekil bir evrendir. Bu tekillik -yalnızlık- 

insanın biricikliğini sağlayan, hikmetli bir olgudur. Yani yalnızlık insan 

ruhunun tabiatında vardır. Bu açıdan, insanın yaşadığı her türlü yalnızlık kötü 

bir durum olarak düşünülmemelidir. İyi yalnızlık da vardır kötü yalnızlık da, 

önemli olan yalnızlığın birey yaşamındaki konumlandırılış şeklidir. 
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 ÇİÇEKLERİN DİLİ:  

RUHU GÜLÜN* 
 

Nurdan ERDOĞAN 
 

“Gül gül, mektup mektup büyüyen umut…” 

 
 

üneşin batışının denize armağan edildiği kızıl bir İstanbul akşamı. 

Karın sıcaklığının ellerde hissettirdiği bir gönül sızısının dili olmuş 

çiçekler… Beyaz kuğuların sessizliğine bürünmüşken şehir; hava bu 

kadar kirli, insanlar bu kadar telaşlı değildi. Çiçekleri gözyaşlarıyla 

suladıklarından gözyaşlarının dillerini sakladıkları ipek mendilleri vardı 

insanların eskiden. Çiçekler sarmış her yanını şehrin, umutlarını anlatırmış 

insanlar kuşlara. Mektuplara umut olan her harf ayrı bir çığlık olurmuş o 

zamanlar. Aradan zaman geçmiş, nice gül mevsimlerini devşirmiş hayat… 

Kırmızı goncanın kalbinin kanı mürekkep denizinin divitinden dökülmüş; 

öyle bir çiçek mevsimiymiş ki kan damlatırmış İstanbul sokakları. 

 

Çiçekler ezelden beri kırık gönüllerin hasretliklerini anlatır. Gözyaşlarıyla 

sulanan çiçek demetleri özenle toplanır; şefkatle sarılır ve bu demete “selam” 

                                                           
* Künye: Erdoğan, Nurdan (2020). “Çiçeklerin Dili: Ruhu Gülün”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 75-77. 
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adı verilirmiş çiçek mevsiminde. Öyle bir hasretlik ki güller dile gelir; öyle 

bir sevgi tutsağı ki menekşeler olurmuş muhakkak bu demetin içinde… 

 

Ahşap evlerin camlarını bekleyen mor menekşe; bin yıllık baba kokusu gibi 

hüzünlü bir sevginin adı olmuş o vakitler. Gözyaşlarıyla haftada bir sulanır ve 

hayatın soğuğuna karşı dimdik dururmuş menekşeler. Onları 

göremediğimizden belki de çocukluğumuza bu hasretlik… Yüreği 

iltihaplananların ilacı, soğuk duvarların gölgesi, en çok sevenlerin dili 

olmuş yoncalar. Nergis ise asırlarca bekleyenlerin çiçeğiymiş. “ Nergis 

çiçeği verdim kalbine, iyi bak gözlerime.” demiş insanlar. Sarı bir gül olursa 

eğer bu çiçek demetinin içinde, aynı cümleleri aynı anda hisseden kardeşlikler 

açar küçük gül yüreklerde. Bir nefeslik zamanın içinde bin yıllık uzaktaki 

kalplerin adıymış beyaz karanfil. Onlara güvercinlerin gözyaşları gereklidir. 

Çünkü uzaklarda her yürek kendi içine ağlar. Kırmızı karanfil, gönüldeki dert 

okyanuslarına çare arayıp bulamayan çaresiz gönüllerin kimsesi: “Yârin 

dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil.” Pembe güller olursa 

demetin içinde derin okyanusların dibinde bulunan inci tanesinin zarifliğini 

anlatırmış. Geri dönülemeyecek anıların keskin sessizliğini anlatan yaprak 

yaprak açan vefakâr gönüllerin sırdaşı ise mavi menekşeler olmuş. Nakış 

nakış gönül kanıyla mendillere işlenen laleler ise en güzel armağanmış en 

derindekine. Akşamüstü serinliğinin altında parlayan ince, narin, kızıl gelin 

yaprakları koklanılmaya hasret bekleyen ama yaşaması için beklemeye esir 

kalan ayrılıkların çiçeği gelincik… İçimize bahar getiren, sıcak ev kokusuna 

hasretliği anlatan sümbül çiçeği ise anneler kadar güzel, anneler kadar sıcak; 

ilk günden tadı damağımızda kalan süt kokusunun yumuşak sessizliğiymiş. 

Yitik anılar mevsiminin sararmış fotoğraflarının kokusuydu ıhlamur çiçeği… 

Yıldızlara umut bağlayan kalplerin eski sevdalarıydı. Bahar ıhlamurlar 

çiçeklendiği için gelirdi o zamanlar… Mezarlarda ceketinin kolu parça parça 

olmuş nasırlaşmış bir ihtiyar gibi olan çocuk yüreklerin kaybettiği bilyeler 

vardır.Yırtık pabuçları kalbinin sıcaklığını üşütmemiş bir kimsesizlik 

çiçeğiymiş zambak…Gidenlerin çiçeği olmuş, gidenler ki görülmemeliydi 

insanlığa; acı gözükmezdi. 

 

Küçücük kalbiyle yitik zamanların yalnızlık kuşu, gam gönüllerinin dert 

ortağı, eski sevdaların onulmaz yarası, gerçekten seven yüreklerin kanıyla 

büyüyen kırmızı gonca yani Fuzûlî çiçeği…  Gözyaşıyla yanan aşkın kalemi 

olup yıldızlar kadar kan akıtmış gönül sayfalarına. 

 

Yürekler kadar çiçek dili varmış eskiden. Anlatacak çok yürek var çiçeklerin 

yüzünden. Hepimiz yürekleri unuttuğumuz için mahzun bir geminin yolcuları 
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olmuşuz. Aslında hepimiz Gülhane Parkı’ndaki ceviz ağacı kadar 

unutulmuşuz. 

 

Kimsenin kimseye gül yüzünden başka bir ruh biriktiremediği, fesleğenlerle 

selam gönderemediği bir zamanın ucundan damıtılmış ruhumuz, yorgunluk 

bahanesiyle tutunmuş hayata. Bütün kaybettiklerimiz, nereye gideceğinden 

emin olamayan güller yüzünden… Ve üstümüz başımız gazel olup da yine de 

bir ıhlamur çiçeğinin hatırına dayanabiliyorsak o şehre gitmemeye veya 

unuttuklarımızdan boğazımıza takılan düğümlere; işte, şimdi bu kadar 

gereksiz sözün yerine bir tek dize gülün ruhunu bağışlayabilir: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“İçinden gül geçerse gül olursun.” (Sadî) 
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TANITIM: “KANUNLARIN 

RUHU ÜZERİNE” * 

Elif SAĞLAM 

 

ontesquieu, 18. yüzyılda Fransa’da yaşamış bir düşünür ve siyaset 

bilimcisidir. Aydınlanma döneminde hukuk, diplomasi ve tarih 

alanlarında incelenebilecek eserler meydana getirmiştir. 

“Kanunların Ruhu Üzerine” adlı eseri yirmi yıllık bir çalışmanın ürünüdür. 

Eser, çok fazla eleştirilince yazar 1750’de “Kanunların Ruhu’nun 

Savunması”nı kaleme alarak eleştirilerdeki iddiaları çürütmeye çalışmıştır. 

“Kanunların Ruhu Üzerine” eserinin bu kadar yankı uyandırmasının ve 

                                                           
* Künye: Sağlam, Elif (2020). “Tanıtım: Kanunların Ruhu Üzerine”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 78-81. 

M 
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içerisindeki fikirlerin hala önem taşımasının en temel sebepleri 

Montequieu’nün “kanun” kavramını her yönüyle incelemesi ve yasama, 

yürütme, yargı kavramlarının ayrı ayrı ele alınması gerektiğini savunmasıdır. 

Çünkü o güne kadar kuvvetler ayrılığı bahsi böylesine önemsenmemiştir.     

Eser; yazar uyarısı, ön söz, altı ana bölüm ve savunma kısımlarından 

oluşmaktadır. Yazar ön söz kısmında kitabı niçin yazdığı sorusunu yanıtlar: 

“Bu kitabı herhangi bir ülkedeki kurulu düzeni mahkûm etmek için yazmadım. 

Her ulus bu kitapta kendi anlayışının nedenlerini bulacak. Bundan da doğal 

olarak şu sonuca ulaşacak: Ancak bir devletin özgün yapısına bir anda nüfuz 

edecek dehaya sahip olma mutluluğuna erişmiş kişilerin, birtakım 

değişiklikler önerme hakkı vardır.” 

Eserde altı ana bölüm kendi içinde “Kitap” adı verilen başlıklara ve “Konu” 

adı verilen alt başlıklara ayrılmıştır. Kitap olarak bakıldığında eserin toplam 

31 kitaptan oluştuğu görülmektedir. İlk bölümde yazar “kanun” sözcüğünün 

ne olduğunu tanımlar. Kanunları doğal ve müspet olarak sınıflandırır. Bu 

grupların oluşumunu anlatır. İnsanların kanunlara niçin uymadığı sorusuna 

cevaplar arar; okuyucuyu da bu konuda düşünmeye iten sorular sorar. 
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Yönetim şekillerini cumhuriyet, monarşi ve istibdat olmak üzere üçe ayırır. 

Aristokrasi ve oligarşinin nasıl oluştuğu vurgulandıktan sonra bu yönetim 

şekillerindeki temel prensipler, kanun çeşitliliğini, bu yönetimlerin bozulma 

sebeplerini, demokrasiyi ele alış şekillerini milletlerin tarihlerinden örnekler 

vererek açıklar. Bu açıklamalarda olması gereken ve olan durumlar ele 

alınmaktadır. “Kanunların Ruhu”nun ikinci bölümünde özgürlük tanımlarına 

yer verilir. Siyasi özgürlüğün devlet ve vatandaş açısından önemi incelenir. 

Fetih, savunma, vergi gibi konuların yönetim anlayışlarına göre çeşitlendiği 

vurgulanmaktadır. Yazar; yasama, yürütme ve yargı kavramlarını devletlerin 

yönetim anlayışlarıyla ilişkilendirerek açıklamış, okuyucuyu da bu konuda 

düşünmeye teşvik etmiştir. 

İnsan, geçmişten günümüze elde ettiği kazanımlarla doğada hükmeden 

konuma erişmiştir. Bilgi birikimi, sanayi, teknoloji ve iletişimin hızla 

gelişmesi yerkürenin insan yaşamı üzerindeki etkisini büyük oranda kırmış 

doğal çevre karşısında edilgen olan kültür etken hale gelmiştir. Kanunlar da 

kültürün bir ürünü olduğuna göre bu dönüşümden ayrı tutulamaz. Kanunların 

ortaya çıkmaya başladığı eski çağlar düşünüldüğünde karşımızda doğanın 

çizdiği sınırlarda yaşam süren insanı buluruz. Bu bağlamda Montesquieu, 

çevresel determinizmin 2  hâkim olduğu dünyanın kanunların ruhunu nasıl 

şekillendirdiğini birçok bölümde belirtmiş olsa da esas olarak üçüncü 

bölümde ele almıştır. Bu bölümde yazar insanların karakterlerini, kanunların 

yumuşaklığını ya da sertliğini devletlerin coğrafi konumuna bağlamaktadır. 

Aynı bölümde yazarın kölelik ile ilgili düşünceleri de yer almaktadır. Kölelik 

eserde üç şekilde incelenmektedir: Sivil, siyasi, aile içi. Ahlak kavramı da 

yine bu bölümde yönetim anlayışları göz önünde bulundurularak 

incelenmiştir. Yazar, eserinde milletlerden örnekler verirken klasik Avrupalı 

kimliğini koruyarak hareket etmiştir. Doğu ile ilgili fikirlerinde de bu 

yansımalar görülmektedir. Barbarlık, yazara göre kalıcıdır ve Avrupa da 

barbar kavimlerin elinden çok çekmiştir. Attila’dan ahlak bölümünde 

olumsuz bir şekilde bahseden yazarımızın Hristiyanlık dışındaki dinlere de 

                                                           
2 Determinizm: Coğrafyada insan davranış ve etkinliklerinin doğal ortam koşulları 

tarafından tayin edildiğine dair düşünce sistemi (İbrahim ATALAY, Doğa Bilimleri 

Sözlüğü, s.114, META yay., 2004). 
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bakış açısı benzer nitelikler taşımaktadır. Yazar üçüncü bölümde ele aldığı 

tüm konuları iklimsel farklılıklara dayandırmıştır. 

Dördüncü bölümde yazar toplumsal hayat, ekonomik girişimler, ticaret, para 

kullanımı, nüfus ve kanun ilişkilerini ayrı ayrı incelemiştir. Nüfus kısmında; 

evlilik, bekârlık, doğum kontrolü, doğumların desteklenmesi gibi konuları 

devletlerin yönetim şekilleriyle ilişkilendirilerek ele alındığı görülmektedir. 

Beşinci bölümde ise kanunlar ve din ilişkisi üzerinde durulmuştur. Yazar bu 

bölümde yaptığı yorumlarda Hristiyanlığın en mükemmel yapı olduğunu 

sürekli vurgulamaktadır. Buna rağmen Spinozacı ve tanrıtanımaz 

eleştirilerine maruz kalmıştır. Montesquieu, bu duruma tepkisini “Savunma” 

kısmında dile getirmiş, eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmiş ve 

eserinin anlaşılmadığını ileri sürmüştür. Son bölümde yazar Romalıların, 

Avrupa’daki eski kavimlerin ve eserin yazıldığı dönemdeki (1748) Fransa’nın 

kanunlarını incelemektedir. Kanunların nasıl evirildiğini, hangi aşamalardan 

geçtiğini eski kanun metinlerinden alıntılar yaparak anlatmıştır. Bu bölümde 

ayrıca kanun koyucunun özellikleri ve kanunlarda bulunması gereken 

nitelikler sıralanmıştır.  

Eser, kanunların ortaya çıkış süreçleriyle ilgilendiği için hukuk tarihi ile ilgili 

araştırmalar adına önemli bir kaynaktır. Eğer alan araştırmacısı değilseniz 

eser size fikir sahibi olmadığınız birçok konudan bahsedecektir. Eseri daha 

iyi anlayabilmek için okuma süreci devam ederken içerikte bahsedilen 

dönemlerle, konularla ve olaylarla ilgili araştırmalar yapmak faydalı 

olacaktır.  
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MADDENİN RUHU* 

Hamit ÖZYURTLU 

 

addeyi oluşturan atomlar evrendeki her şeyi meydana getiren 

küçük taneciklerdir. Atomlar o kadar küçüktür ki dünya 

üzerindeki hiçbir cihaz onları görüntüleme yeteneğine sahip 

                                                           
* Künye: Özyurtlu, Hamit (2020). “Maddenin Ruhu”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 82-85. 

M 
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değildir. Öyle ki en gelişmiş görüntüleme cihazlarıyla bile gözlemlenmesi zor 

olan kromozomların ve organellerin bile milyonlarca atomdan oluştuğu 

düşünülürse atomun ne kadar küçük zerrelerden meydana geldiği daha iyi 

anlaşılacaktır. Atomu oluşturan proton ve nötron gibi parçacıkların da kuark 

gibi daha küçük atom altı taneciklerden oluştuğu bilinmektedir. Hatta yeni 

bilimsel çalışmalardan ortaya çıkan verilere göre kuarkların da daha küçük 

parçacıklardan meydana geldiği tespit edilmiştir.3 

Atom her ne kadar çok küçük olsa da onun bu küçük boyutunun bile büyük 

bir kısmı boşluktan ibarettir. Nitekim atom içerisindeki dolu kısmı oluşturan 

çekirdek, atom bir stadyum olarak tasvir edilirse bu stadyumun içinde bir iğne 

ucu kadar bile yer tutmayacaktır. Bu boşluk elektronların çok hızlı bir şekilde 

hareket ettiği bir bulut olarak tasvir edilebilir. Bu bulutun merkezinde yer alan 

ve çok küçük bir hacim işgal eden çekirdek, proton ve nötron taneciklerinden 

oluşmaktadır. İşte atomun içerisinde hapsolan enerji proton ve nötron 

parçacıklarını bir arada tutan kuvvettir. Atomun çekirdeğinin parçalanması 

durumunda ortaya muazzam bir enerji çıkmaktadır. Bu olaya fisyon 

(bölünme) adı verilir.4 Atom bombasının çalışma prensibi de budur. 

Her elementin çekirdeği parçalanamaz. Uranyum ve toryum gibi radyoaktif 

elementlerin çekirdekleri bölünmeye ve yüksek derecede enerji elde etmeye 

meyillidir. Bu enerji, atom bombası olarak savaşlarda kötü amaçlarla istismar 

edildiği gibi enerji için nükleer santrallerde iyi amaçlarla da 

kullanılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında nükleer santraller bir nevi 

kontrollü ve iyi amaçlı atom bombalarıdır. 

Fisyonun yanında atom çekirdeklerinin birleşmesi sonucunda oluşan 

füzyonlar (birleşme) vardır.5 Füzyon tepkimeleri, iki küçük atom çekirdeğinin 

birleşerek yeni bir çekirdek oluşturmasıdır. Bu birleşmeyle açığa çıkan enerji 

fisyon olayıyla ortaya çıkan enerjinin binlerce kat büyüklüğündedir. Hidrojen 

bombaları bu mantıkla çalışmaktadır. Hidrojen bombalarının açığa çıkardığı 

                                                           
3 Atom çekirdeğinin bileşenleri olan proton ve nötronu oluşturan temel taneciklere 

kuark adı verilir. 
4Fisyon, bir atomun çekirdeğinin iki veya daha fazla daha hafif çekirdeğe ayrıldığı bir 

radyoaktif süreçtir. Fisyon süreci genellikle gama fotonları üretir ve radyoaktif 

bozunumun enerjik standartları tarafından bile çok büyük miktarda enerji açığa çıkarır. 
5 Füzyon, iki küçük atom çekirdeğinin birleşerek daha büyük bir çekirdek oluşturduğu 

radyoaktif sürece verilen addır. 
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enerjinin büyüklüğünü betimlemek gerekirse dünya üzerinde birkaç hidrojen 

bombasının patlatılması bile dünyanın yok olmasıyla sonuçlanabilir. Bu kadar 

küçük taneciklerin bu denli büyük enerji açığa çıkarabilmesi dünyanın 

gelecekteki enerji ihtiyacının karşılanması ve fosil yakıtlara olan 

gereksinimin azaltılması için önemli bir fırsattır. Her ne kadar günümüzde 

füzyon yoluyla enerji elde etmek için çalışmalar yapılsa da bu enerjinin 

kontrollü bir şekilde üretilmesi hususunda ciddi zorluklar yaşanmaktadır. 

Çünkü füzyon sonucunda üretilen enerji çevresindeki her maddeyi 

eritebilecek kadar yüksek ve kontrolsüzdür. Bununla birlikte füzyondaki 

kontrolün manyetizma ile sağlanması yönündeki araştırmalar devam 

etmektedir.   

Evrenin oluşumu 

sırasındaki yoğun enerji 

varlığında hidrojen ve 

helyumun füzyon 

tepkimeleriyle daha büyük 

elementlerin oluşmasını 

sağladığı bilinmektedir. 

Nitekim Güneş içerisinde 

fisyon ve füzyon 

tepkimeleri sürekli 

gerçekleşmektedir. Bu 

tepkimeler sırasında ortaya 

çıkan ısı ve ışınlar 

dünyanın yaşanılabilir bir 

yer olmasını 

sağlamaktadır. Tabii ki bu tepkimeler neticesinde yalnızca insan sağlığı için 

yararlı ışınlar ortaya çıkmamaktadır. Yararlı ışınların yanında ultraviyole ve 

diğer zararlı ışınlar da dünyaya ulaşmaktadır. Ancak dünyayı saran bir 

muhafız ışık kalkanı olan ozan tabakası sayesinde bu zararlı ışınların çoğu 

yeryüzüne ulaşamadan bloke edilmektedir. Sonuç olarak endüstriyel 

faaliyetler ile oluşan zararlı gazlar canlı hayatı için vazgeçilmez olan ozon 

tabakasının her geçen gün incelmesine neden olmaktadır. 
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Evrenin vazgeçilmez bir parçası olan bu ışınlar, insan hayatını yararlı veya 

zararlı birçok etkiyle kuşatmıştır. Bu ışınlar gözümüzün algıladığı görünür 

bölge ışınları, röntgen ve görüntüleme cihazlarında kullanılan X ışınları, 

birçok teknolojik üründe kullanılan morötesi ve kızılötesi ışınlar, radyo 

dalgaları ve nükleer tepkimelerde oluşan gama ışınları gibi çeşitlere 

ayrılmaktadır. Görünür bölge ışınlarından daha yüksek enerjiye sahip 

morötesi, X ve gama ışınları insan vücudunda zararlı etkiler bırakmaktadır. 

Çünkü bu ışınlar taşıdıkları yüksek enerji ile insan vücudundan geçerken 

hücrelere hatta DNA’ya zarar vermekte, bunların yapılarını bozmaktadır. 

Örneğin II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya atılan atom bombası o anda 

binlerce insanı öldürmekle kalmamış, daha sonra açığa çıkan gama ışınları 

nedeniyle birçok insanın DNA yapısı ciddi oranda zarar görmüştür. Neticede 

nesiller sonra dünyaya gelen çocukların bile sakat kalması veya metabolik 

hastalıklarla boğuşması kaçınılmaz olmuştur. Daha düşük enerjiye sahip olan 

ve zararları minimum düzeyde olan radyo dalgaları, mikrodalga fırınlarda 

kullanılan ışınlar ve termal kameralardaki kızılötesi ışınlar insan hayatının 

vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 

Özet olarak, mikro boyuttaki taneciklerin etkileşimleri makro boyuttaki 

büyük enerji olaylarını tetiklemekte, bu durum evrenin karmaşık ve etkileyici 

düzenin tesis edilmesini sağlamaktadır. Gözlemlenebilen maddi dünyanın 

derinliklerinde insan gözüyle hiçbir zaman göremeyeceğimiz gittikçe 

karmaşıklaşan gizemli bir dünya vardır. Belki de maddenin ruhu bu 

karmaşıklıkta gizlidir. 
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RUH FİSYONU 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Özgün Çizim 3
* 

Yalanların kabuğunu soydukça 
elimizde ruhsal gerçekler kalır. 
 

                                                           
* Bu resim Evrim GONCA tarafından çizilmiş özgün bir çalışmadır. 
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RÜYADA UYANAN RUHLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün Çizim 4
* 

 

Kalbin gerçek derin barışı ve tüm ruhun 
huzuru sadece yalnızlıkta bulunur. (Arthur 

Schopenhauer) 

                                                           
* Bu resim Fırat TOY tarafından çizilmiş özgün bir çalışmadır. 
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İSLAM’DA RUH KAVRAMI* 

Ayşenur GÜLŞEN OKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uh, kadim bir kelimedir. Varlığı yaratılışla başlayan bu terim, İslami 

ıstılahta nefis, akıl, ölüm, cisim, tenasüh, ba’s, haşir, idrak, duyu, bezm-

i elest, hayat, ilmü’n-nefs, kalb, hazarat-ı hams kavramlarıyla doğrudan 

ilişkilidir (TDVİA, 2020: web). Ayrıca tasavvuf, kelam, İslam felsefesi ve dinler 

tarihi alanlarının konusudur. Bu nedenle tek bir başlıkta incelenmesi ve kısa 

tanımlara sığdırılması mümkün değildir. 

Sözlükte “Gitmek, geçmek; rüzgârlı olmak; geniş ve ferahlık verici olmak.” 

manalarındaki  revh kökünden isim olan rûh kelimesi terim olarak genellikle 

“Canlılarda hayatı sağlayan unsur.” şeklinde tanımlanmaktadır. Ruh, bir 

anlamda kendisinin bir cüzünü teşkil eden ve devamlılığını sağlayan “nefes” 

manasına da gelir. Farklı tarifleri yapılmakla birlikte ruhun âlimlerin 

çoğunluğunun anlayışı çerçevesinde şöyle tarif edilmesi mümkündür: “Ana 

rahminde oluşması sırasında melek tarafından insanın bedenine üflenen ve 

                                                           
* Künye: Gülşen-Okan, Ayşenur (2020). “İslam’da Ruh Kavramı”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 88-94. 

R  
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ölümü anında insan bedeninden çıkarılan idrak edici ve insanın bilici 

hakikati.” 

İnsan ruhu denilince canlılık, bilinç, akıl, idrak, irade gibi niteliklere sahip bir 

özden söz edilmiş olur. İnsanların hayvanlardan farklı olması ruhlarının değişik 

yaratılmasından kaynaklanır. İnsanlar arasındaki fark da aynı ruh türü içinde 

değişik mertebelerde bulunmalarının sonucudur. Peygamberlerin gayb âleminden 

bilgi almaları yüksek bir ruhi mertebeye sahip kılınmalarıyla irtibatlıdır. Dinî 

literatürde nefis kavramını ruhla eş anlamda kullananlar bulunduğu gibi nefis ve 

ruh arasında fark gözetenler de vardır. Bazı âlimlere göre ruh hem biyolojik 

canlılığı hem de algılayan ve bilen insanî özü ifade ettiği hâlde nefis sadece ikinci 

anlamı içerir. Nefsi ateş ve toprak kaynaklı, ruhu nurani tabiatlı kabul edenler de 

vardır. Nefis kelimesi insanın ruh ve beden bütünlüğüne isim olarak verildiği 

halde ruh bedeni ifade etmek için kullanılmaz (Yavuz, 2018: 197-199). 

İslam dininin kitabı olan Kur’an’da, ruh çeşitli anlamlar içermesine ve yirmi bir 

yerde geçmesine rağmen İslam âlimleri, insan vücudunda bulunan ruhla ilgili 

olarak “Sana ruhtan soruyorlar, de ki: Ruh Rabb’imin ayetlerindendir ve size bu 

hususta az bilgi verilmiştir (İsra 17/65)·” ve “Ona ruhumdan üfledim (Sa’d 

37/72).” ayetlerini merkeze almışlardır. Her ne kadar ayette “Ruh hakkında 

sizlere az bir ilim verilmiştir.” buyrulsa da İslam âlimleri bu hususta fikir ileri 

sürmekten çekinmemişlerdir (Yörük, 1986: 359-381). 

Çeşitli hadislerde ruh kelimesinin yanı sıra onun yerine nefis ve “neseme” 

kelimeleri de kullanılır. İlgili hadislerde belirtildiğine göre ana rahmindeki cenine 

120 günlük teşekkül döneminden sonra Allah’ın gönderdiği bir melek tarafından 

ruh üflenir; ölüm anında da meleklerce ruh bedeninden alınır. Ruhun 

kabzedilmesi hadislerde yaygın bir tabir olarak yer alır. Bu hadislerde 

açıklandığına göre peygamberlerin ruhları kabzedileceği sırada cennetteki yerleri 

kendilerine gösterilir ve dünyada yaşamaya devam etmekle cennetteki 

makamlarını tercih etmek arasında serbest bırakılır. Hz. Âişe, Resûlullah’ın vefat 

hastalığında “Allah’ım, beni refik-i a‘lâya ulaştır!” dediğini duyunca “Onun 

peygamberler ve sıddîklarla birlikte a‘lâ-yiilliyyîne gitmeyi tercih ettiğini 

anladım.” demiştir. Resul-i Ekrem, kendisine salât-u selâm getirene mukabele 

etmek için ruhunun Allah tarafından bedenine iade edildiğini söylemiş, ölürken 

insanın çekilip alınan ruhunu gözüyle izlediğini haber vermiştir. Nitekim bazı 

hadislerde insanın ruhunu meleklerin aldığı, bazılarında da Allah’ın kabzettiği 

bildirilir. 
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Hadislerde ölümden sonra insan ruhunun durumu için verilen bilgileri şöylece 

özetlemek mümkündür: Rahmet melekleri tarafından bedenden alınan müminin 

ruhu semaya yükseltilir, açılan gök kapılarından geçirilerek ilahi rahmet ve 

cennetle müjdelenir. Azap meleklerince kabzedilen kâfirin ruhu ise göğe 

yükseltilince kapılar açılmayıp kabrine iade edilir (Yavuz, 2018: 197-199). 

Ruhun varlığı ve özellikleri bakımından ise ruhun bölünemez, parçalanamaz 

oluşunda, bütün âlimler ittifak etmişler ve ona “bölünmeyen cüz, bölünmeyen 

parça” adını vermişlerdir. Hasan-ı Basrî, EbûHanîfe, Mu‘tezile’denBişr b. 

Mu‘temir ve Muammer b. Abbâd ruhun varlığından söz eden ilk âlimlerdir. 

Kelâmcıların ruhun varlığına ilişkin naklî ve aklî delilleri şöylece özetlenebilir: 

Âyet ve hadislerde ruhun varlığına dair bilgiler mevcuttur. Hz. Peygamber ruh 

hakkındaki soruya onun Allah’ın bir işi (emr) olduğu cevabını vermiştir. 

Kur’an’da bedenin oluşumu belli bir aşamaya gelince başka bir yaratılışa 

kavuşturulduğu bildirilmiş, hadislerde bu yaratılış melek tarafından cenine ruhun 

üflenmesi şeklinde açıklanmış, uyku ve ölüm anında nefislerin bedenden alındığı 

ve bunun meleklerce Allah adına gerçekleştirildiği haber verilmiştir. Kur’an’da 

Allah’ın âdemoğullarının soyunu sırtlarından aldığı ve onlara, “Rabbiniz değil 

miyim?” diye hitap edip “Evet.” (A’râf7/172) cevabını aldığı bildirilmiştir; bu 

ise insanların bedenleriyle değil ruhlarıyla gerçekleşmiş bir olaydır. 

Ruhun varlığına ilişkin akli deliller kısaca şöyledir: Çocukluktan ölüme kadar 

insanın bedeni sürekli değişime uğrarken benlik şuurunun hiçbir değişikliğe 

uğramadan varlığını sürdürmesi insanın bedensel varlığından farklı bir unsurunun 

bulunduğunu gösterir. Ayrıca varlıkları algılama, bilgi üretme ve Allah’a inanıp 

itaat etme kabiliyetinin sadece insanda bulunması da onun diğer canlılardan farklı 

bir unsura sahip olduğunu gösterir. Nitekim riyâzet yoluyla bedenlerini zayıflatan 

bazı insanlarda ruhi güçler gelişebilmekte ve daha ileri düzeyde bir kalbî 

derinleşme ve zihnî yoğunlaşma imkânı ortaya çıkmaktadır. Bu durum sadece 

İslam için geçerli değildir. Diğer din mensuplarında da bu tarz ruhi tecrübelere 

rastlamak mümkündür. 

Kur’an ve sünnetten hareketle âlimler, ruhun özelliklerini şöyle belirlemiştir: 

Ruhun cevheri meleklerin cevheri türünden olup nurani bir özelliğe ve bağımsız 

bir varlığa sahiptir, bedenin şekline bürünüp süratle hareket eder ve uzun 

mesafeleri kısa sürede alır, ilahi marifet ve muhabbet sayesinde gücü artar. Onun 

bedene konulmasının hikmeti imtihana tabi tutulmasıdır. Bedenden çıkarılıp 

alındığında müminin ruhundan güzel koku, kâfirin ruhundan kötü koku yayılır. 
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Allah’a iman ve itaat açısından ruhların özellikleri farklıdır. Bazılarında cismani, 

bazılarında ruhani taraf ağır basar. Bu anlamda en yüksek ruhlu insanlar 

peygamberlerdir, onları sahihlerle âlimlerin ruhları izler. Ruh veya nefis bilmek, 

akıl yürütmek gibi insanî niteliklerin kaynağını teşkil eder, beden ve duyu 

organları ise ruhun vasıtaları konumundadır (Yavuz, 2018: 197-199). 

Ruhun mahiyeti konusunda âlimler arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 

1. Ruhun mahiyetini bilmek mümkün değildir, çünkü ruh Rabb’in emrinden 

olması itibariyle gaybî bir konudur. 

2. Ruh bedenin şekline bürünen ve duyularla algılanamayan madde dışı bir 

varlıktır.  

3. Ruh soyut, kutsal ve basit bir cevher olup bedenin bütününe yayılmıştır. Madde 

türünden bir cisim, cevher veya araz değil tek bir cevherdir, başlı başına vardır, 

zaman ve mekânla sınırlı değildir, duyularla algılanamaz. Allah’ın “Ol.” emriyle 

bedende yaratılmıştır, ruh bedenden alınınca insan ölür. 

4. Ruh latif, nurani ve semavi bir cisimdir, gül suyunun gülün maddesine 

yayıldığı gibi bedene yayılmıştır. Ruh bedene ait bir araz olamaz çünkü araz 

sürekli yok olup yeniden yaratılır. 

5. Ruh bedenin canlı olmasını sağlayan bir arazdır. Onun yansımaları konumunda 

bulunan ilim, irade ve hayat gibi nitelikler bedenden bağımsız bir varlığa sahip 

değildir. Ruhun araz değil latif bir cisim veya soyut bir cevher olduğunu ileri 

sürmek tenâsüh sonucunu doğurur. Çünkü bu durumda ruhun ahrette diriltilecek 

olan yeni bir bedene gireceğini kabul etme mecburiyeti doğar.  Muhammed 

Abduh bu görüşün Batılı materyalist düşünürlerin telakkileriyle örtüştüğüne 

dikkat çeker. 

6. İnsan duyularla algılanan bedenden ibaret olup onda ruh veya nefis diye anılan 

bir unsur mevcut değildir. İnsan nefes almak suretiyle canlı kalan bir varlıktır, 

nesneleri algılayan ve bilen şey onun canlı bünyesidir. Nitekim Kur’an’da 

Allah’ın insanı sperm ile aşılanmış yumurtadan veya topraktan yarattığı 

bildirilmiştir. Eğer insan beden ve ruhtan meydana gelen bir varlık olsaydı verilen 

cevapta buna temas edilirdi. Kur’an’da geçen ruh kavramı ise “melek” yahut 

“vahiy” anlamında kullanılmıştır. Hadislerde ruhun kuş olarak tasvir edilmesi ruh 

inancının Câhiliye Araplarından intikal ettiği düşüncesini hatırlatır.  
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Âlimlerin çoğunluğu ruhun yaratılmış olduğu konusunda ittifak etmiştir. Bazı Şii 

âlimleri ise Kur’an’da Allah’a nispet edilmesi ve onun emrinden biri olduğu 

bilgisinden hareketle ruhun kadim olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre ruh 

Allah’ın zatından ayrılıp insanın bedenine girmiştir. Ruhun bedenden önce veya 

bedenle birlikte yaratıldığına dair görüşler şöyledir:  

Ruhlar bedenlerden önce topluca yaratılmış olup zamanı gelince ait oldukları 

bedenlere gönderilmiştir. Bezm-i elestte âdemoğullarının bedenleri henüz 

yaratılmamışken ruhlarının Âdem’in sırtından çıkarıldığına dair ayetin hadislerde 

yapılan açıklamaları bunu teyit eder. Topluca yaratılan ruhlar “Madde âleminin 

son bulduğu yer.” anlamına gelen berzahta bulunur. Rahimde yaratılan cenin 

ruhun girişine elverişli hale gelince görevli melek tarafından bedene ruh üflenir. 

Muhammed b. Nasr el-Mervezî, İshak b. Râhûye ve İbnHazm bu görüştedir. 

İlgili nasların isabetli yorumu ruhların bedenlerle birlikte vücut bulduğunu 

gösterir. Ana rahminde oluşumunun belli bir aşamaya gelmesinden sonra melek 

tarafından cenine ruh üflenir ve böylece bedenle birlikte yaratılmış olur. Ruhların 

bedenlerden önce yaratıldığına ilişkin rivayetler sahih değildir. Âlimlerin büyük 

çoğunluğu bu görüşte olup önce bedenin, ardından ruhun yaratıldığını 

savunanların görüşü de bu grup içinde mütalaa edilebilir (Yavuz, 2018: 197-199). 

İslam inancına göre ruhlar, bedenlerden ayrıldıktan sonra semaya yönelirler. 

Çünkü onlar ulvi varlıklardır. Onların bazıları günahlardan uzak olduklarından, 

yükselerek feleklerdeki makamlarında sükûn bulurlar ve haşre kadar tam 

olmayan bir lezzetle mütelezziz olurlar. Diğer bir kısmı ise günahlarla kirlenmiş 

olduklarından, meleklerce feleklere yükselmekten alıkonurlar ve böylece ateş 

küresinde malum güne (haşr) kadar tam olmayan bir elem ile müteellim bir halde 

kalırlar. Şunu belirtmek gerekir ki ruh bedenden ayrıldıktan sonra beden ile olan 

irtibatını henüz kesmiş değildir. Zira dünyada yaptığı iyilik veya kötülüğün 

karşılığının bir kısmını burada görecektir. Mutezile’nin çoğu ve Rafızîler ölümün 

hayatı ve idraki olmadığını ve bu sebeple onun ceza veya mükâfat görmesinin 

muhal olduğunu söylemiştir. Hâlbuki Allah'ın, ölünün bütün parçalarında veya 

yanlı bazı parçalarında azabın elemini yahut nimetin lezzetini his ve idrak 

edebilecek kadar bir nevi hayat yaratması mümkündür, Böyle bir nevi hayat 

yaratmak ise ruhun ölünün bedenine iadesini gerektirmez (Yörük, 1986: 359-

381). 

Sonuç olarak ruhun varlığına ve ölümden sonra varlığını sürdürdüğüne dair 

inançların Kur’an ve sahih hadislere dayanan bir temeli bulunmadığına ilişkin 
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tezlerle bu tür inançların felsefe kültürünün İslâm dünyasında yayılmasından 

sonra ortaya çıktığını ileri süren iddialar isabetli görünmemektedir. Çünkü 

Kur’an’da ruh ve nefis kavramlarına açıkça yer verilmiş; insanın yaratılışında 

Allah’a nispet edilen ruhtan bedene üflenildiği, ölümü anında ise ölüm 

meleklerince bedenden çıkarılıp alındığı ve meleklerin hitabını duyduğu, bunun 

çevresindekiler tarafından algılanmadığı bildirilmiştir. Ölüm sırasında kâfirlerle 

fasıkların “Şu an tövbe ettim.” dedikleri ve bunun gayba muttali olduklarına 

işaret ettiği haber verilmiş; vefat ettirilen Hz. Îsâ’nın Allah’ın katına yükseltildiği 

belirtilmiş ve bunun, ölen bedenin ilahi bir sünnet olarak (Abese 80/21) kabre 

konulması sebebiyle ruhunun Allah katına yükseltilmesi anlamına geldiği mi‘rac 

hadislerinde anlatılmıştır. Kütüb-i Sitte’de nakledilen meşhur hadislerde ruhun 

varlığı ve ölümden sonraki durumuna ilişkin açık bilgiler verilerek uçma ve 

dilediği yere gitme özelliği bulunan kuşa benzetilmiş, muteber kaynaklarda 

ashabın da ruhun varlığına ve kulluk derecesine göre ölümden sonra farklı 

konumlarda mevcudiyetini sürdürdüğüne inandığı nakledilmiştir. Bundan dolayı 

ruha dair inançların felsefe kültürünün İslâm dünyasına girmesinden sonra ortaya 

çıktığı iddiası kaynaklardaki bilgilerle örtüşmez. Felsefe kültürünün ruhun 

varlığıyla değil mahiyetiyle ilgili tartışmaları etkilediği söylenebilir. 

Kelâm ilminin teşekkül devrinde âlimlerin ruh meselesini ele alması ve farklı 

görüşler benimsemesi konuyla ilgili nasları yorumlamalarının bir sonucudur. 

Kelamcıların başlangıç döneminde ruhun varlığını büyük bir çoğunlukla kabul 

ettiği, sadece İbnKeysân el-Esam gibi bazılarının onun varlığını reddettiği 

görülür. Âlimlerin çoğunluğunca ruh konusunda yapılan tartışmalar ruhun 

mahiyeti üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak gaybî tarafı öne çıkan bir konu 

olduğundan duyularla algılanan nesnel varlıkların özelliklerinden hareketle 

geliştirilen kanıtların ruhun mahiyetini keşfetmek için yetersiz olduğunu kabul 

etmek gerekir. Bedende yaratılışı ve bedenden çıkarılıp alınmasının meleklerce 

gerçekleştirilmesi ruhun gaybî boyutunu kanıtlayıcı mahiyettedir. Ruhun 

metafizik boyutunu görmezlikten gelmek ve bedenle irtibatı sebebiyle sadece 

beden üzerinden giderek tahliller yapmak gayba iman yönünü ortadan kaldırır. 

Esasen ruhun mahiyetini nihai bir çözüme kavuşturmak mümkün değildir. 

Nitekim Kuran’da insanlara az bilgi verildiği belirtilerek bu gerçeğe işaret 

edilmiştir. Ruhu Âdem’in bedenine üfleme işini gerçekleştiren Cebrail’in aynı 

zamanda ilahi bilgileri peygamberlere ileten bir elçi olması dikkate alındığı 

takdirde başta Nazzâm, Mâtürîdî ve Gazzâlî olmak üzere önde gelen kelamcıların 

ruhu “İnsanın varlık ve olayları algılayıp değerlendiren bir unsuru.” diye 

tanımlamaları isabetli kabul edilebilir. Ruhun latif cisim veya araz olduğunu ileri 
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süren kelamcıların delilleri onu daha çok duyuların algıladığı maddi türden bir 

varlığa indirgemektedir. Hâlbuki ruh Rabb’in emrinden olup gaybî boyutu 

bulunan bir varlıktır (Yavuz, 2018: 197-199). 
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SEVGİSİZLİK ÜLKESİNDE 

RUHSUZ KALMAK* 

 

 

 

 

 

 

 
         Sıla ERBAŞ 

iz hiç özünüzü kaybettiniz mi? Ben kaybettim. Ruhumun karanlık odaları 

da varmış. Orada kendimi tabettirmeye çalıştım. Yandı. Baskül de artık 

beni tam yirmi bir gram eksik ölçüyor. Kaybettim, kaybettim. Hayatım 

parmaklarımın arasından kaydı gitti. Yeniden kazanmaya da çalışmadım. Üstelik 

artık iyi olmayı hayal bile edemiyorum. Kendimi korkunun ve endişenin kollarına 

bıraktım. 

                                                           
* Künye: Erbaş, Sıla (2020). “Sevgisizlik Ülkesinde Ruhsuz Kalmak”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 95-96. 

S 



BETİK   Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 1 S a y f a  | 96 

 
Çokça önceleri her gece düşlerimle sohbet ederdim. Mutlu bir aileye sahip 

olduğumu, eşimin beni çok sevdiğini, bir evladımın olduğunu... Tüm pasta 

mumlarımı mutlu bir aile kurmayı diliyorum diye üfleme kısmından nasıl bu 

zamanlara geldim inanın hiç bilmiyorum. Ama zaman acımasız. Akıp gidiyor 

kum taneleri gibi. Seçimlerimiz takip ediyor sonra bizi. 

O düş gecelerinden, takip eden seçimlere ve acımasız gerçeklere düştüm. Beton 

etkisiyle ilk önce boynum sonra kalbim kırıldı. Çok sevdim, çok sevildim belki. 

Lâkin hep azaldım, hep eksildim. Olgun bir ruh, bir öz bekledim. Benden olan. 

Bana yakın. Beni yol’umda tutan. Onu yol’unda tuttuğum...  

Bize çok şey öğretti büyüklerimiz. İlk önce ruhu doymalı insanın dediler. Önemli 

olan madde değil özdür dediler. Ben onlara inanmıştım. Sanırım bir tek ben 

inanmışım. Şimdi bu iki katlı evde yalnız yaşayan bir kadınım. Cinsiyetsizim 

çizdiğim resimler gibi. Tutunmaya çok çalıştım. Yapamadım. Sanatım beslendi 

belki. Ama ben hiç mutlu olamadım. Çok az şey istediğimi sanmıştım. Hayat bana 

bol para, ün ve maddeye tapan insanlar verdi.  Ben ise doğmamış evladımın 

yokluğunda, bu sevgisizlik ülkesinde hep eksik kaldım. 
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