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“‹lkel” için yap›lan her bir eylem,
“baﬂlang›ç”ta kutsal ve do¤a üstü varl›klar (Tanr›, Tanr›lar, Tanr›’n›n yard›mc›lar›, vs.) taraf›ndan yap›lan “model eylem” ya da “ilk eylem”lerin tekrar›ndan
ibarettir. Onun içindir ki, “ilkel” insan,
her bir eylemini kutsal›n ve yarat›l›ﬂ›n
tekrar› olarak alg›lam›ﬂt›r.1 Türklerin ve
di¤er pek çok dünya milletinin yarat›l›ﬂ
mitolojilerine göre2, “baﬂlang›ç”ta Tanr›
taraf›ndan yap›lan eylemlerin baﬂ›nda,
kendisine baﬂ kald›ran ﬂeytan (Erlik) ile
ona uyarak yasak meyveyi yiyen Âdem
(Törüngey) ve Havva (Eje)’y› cezaland›rmak gelmektedir (Erlik sonsuza dek ka-
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ranl›klar ülkesine/yer alt›na hapsedilirken Eje ve Törüngey de geçici bir süre
için Tanr› mekân›ndan ç›kar›larak yer
yüzüne indirilmektedir/düﬂürülmektedir).3 ‹lk insanlar taraf›ndan iﬂlenen “ilk
suç” ve Tanr› taraf›ndan verilen “ilk ceza”, “ilkel”in düﬂüncesinde bir modeli
oluﬂturmuﬂ4, her bir suç ve sonras›nda
verilen her bir ceza, “baﬂlang›ç”taki “ilk
suç”u ve “ilk cezaland›rma”y› tekrarlama anlam›na gelmiﬂtir. Türk mitolojisindeki ifadesiyle ilk suç, Erlik için sonsuz,
Törüngey ve Eje için ise geçici bir düﬂüﬂü, gurbeti, hapsi, mahrumiyeti ve ölümlülü¤ü getirmiﬂtir. K›sacas›, insan için
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yarat›ld›¤› mekân olan Tanr› mekân›,
yani, cennet, aray›p yeniden bulmak isteyece¤i “kay›p cennet”e dönüﬂmüﬂtür.
Altay Türkleri aras›ndan W. Radloff
taraf›ndan derlenen ve yabanc› kültürlerin etkisinde kald›¤› anlaﬂ›lan yarat›l›ﬂ
efsanesinde (‹nan 1986: 14-19), Tanr›
mekân›nda yarat›lan Törüngey (Âdem)
ile Eje (Hava)’yi baﬂtan ç›kar›p dokuz
dall› kutsal a¤ac›n dört dal›ndaki yasaklanm›ﬂ meyveleri5 yedirerek ilk günah›
iﬂleten Erlik, Kuday (Tanr›) taraf›ndan
üç kat yerin alt›ndaki ay ve güneﬂi olmayan karanl›k bir dünyaya gönderilir.
E¤er Tanr›’ya karﬂ› düﬂmanl›k beslemez,
insanlara fenal›k etmezse tekrar Tanr›’n›n yan›na gidebilecektir. Eje ile Törüngey de yasaklanm›ﬂ meyveyi yedikleri ve Tanr›’ya âsi olduklar› için Tanr› mekân›ndan, yani cennetten ç›kar›lm›ﬂlar,
çeﬂitli haklardan (Ölümsüzlük, Tanr› taraf›ndan beslenme, vs.) mahrum edilip
çeﬂitli yükümlülüklerle dünyaya gönderilmiﬂ, düﬂürülmüﬂlerdir. Kuday (Tanr›),
yasak meyvenin yenilmesinden sonra diﬂiye (Eje) gebe kalma, çocuk do¤urma ve
do¤um sanc›s› çekme cezas›n› verirken6
erke¤e de (Törüngey) Tanr› gibi olamama (ölümlü bir varl›¤a dönüﬂme), dokuz
k›z ve dokuz o¤ul evlada sahip olma, insanlar› dünyaya getirme cezas› vermiﬂtir. Verilen cezalardan da anlaﬂ›laca¤›
üzere, do¤urganl›k diﬂiye bir ceza olarak
verilmiﬂ, Tanr› kat›nda Tanr› gibi ölümsüz bir varl›k olan insan ölümlü bir varl›k haline dönüﬂtürülmüﬂtür.7 Ayr›ca,
her daim Tanr›’n›n yan›nda olan ve Tanr›’y› görebilen insan, hem çal›ﬂmak zorunda b›rak›lm›ﬂ, hem yükümlü k›l›nm›ﬂ, hem de Tanr›’n›n yan›nda olamama
ve onu görememe cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›r. Kuday (Tanr›), insanlara ﬂöyle hitap
etmiﬂtir: “Bundan sonra size yemek vermiyece¤im. Kendinizi kendi gücünüzle
kazanarak besleyiniz. Sizinle konuﬂm›yaca¤›m. Size Maytere’yi gönderece¤im”
(‹nan 1986: 16).
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Eje ile Törüngey’in çeﬂitli haklardan mahrum kalmalar› ve dünyaya gönderilmeleri/düﬂürülmeleri geçicidir. ﬁayet, gönderildikleri dünyada iyi kullar
olarak hayat sürerler ve Erlik’in hilelerine aldan›p yoldan ç›kmazlarda tekrar
Tanr› kat›na ç›k›p mahrum kald›klar›
tanr›sal özelliklere sahip olabileceklerdir. Erlik ise baﬂlang›çta geçici bir ﬂekilde yerin alt›na, yani, karanl›klar ülkesine at›lm›ﬂt›r. Fakat, ileride Tanr›’n›n aff›na mazhar olan Erlik, daha sonra davas›n› sürdürdü¤ü için sonsuza dek karanl›k dünyaya gönderilecektir. Bu ifadelerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, Tanr›,
Erlik’i ebediyen karanl›¤a, ilk insanlar›
ise geçici olarak sürgün, hapis hayat›
(“düﬂkünlük”) yaﬂamaya mahkum etmiﬂtir. E¤er, sürgün ya da bir baﬂka deyiﬂle hapis hayat› iyi bir ﬂekilde geçirilirse sürgün ya da hapis hayat› sona erecek, gerçek mekâna (Tanr› kat›, cennet)
geri dönülebilecektir. Yaﬂanan “düﬂüﬂ”,
sürgün ya da hapis hayat›, nefsin cezaland›r›lmas›, terbiye edilmesi anlam›na
gelmektedir. Nitekim, günümüzde de yasalara ve toplumsal normlara karﬂ› gelenler, han ya da devlet baﬂkan›n›n temsilcisi oldu¤u sözlü ve yaz›l› yasalar taraf›ndan çeﬂitli haklardan mahrum edilerek aile oca¤›ndan, toplumdan, günlük
hayattan soyutlanarak cezaland›r›lmaktad›rlar.
Yarat›l›ﬂ efsanesindeki cezaland›rmay›, do¤rudan “düﬂüﬂ”, “ölüm”, “mahrumiyet”, “hapis”, “sürgün”, “gurbet” ve
“kay›p cennet” kavramlar› ile birlikte yorumlamak gerekmektedir. ‹nsan, iﬂledi¤i bir kabahatten dolay› Türk inan›ﬂ sisteminde gö¤ün yedinci ya da dokuzuncu
kat›nda oldu¤una inan›lan Tanr› kat›ndan (cennet) yere indirilmiﬂ ya da düﬂürülmüﬂ, geçici bir süreli¤ine ölümsüzlük
vasf›n› ve cennetini yitirmiﬂ bir ﬂekilde
gurbete sal›nm›ﬂ, Tanr› kat›ndaki haklardan mahrum kalma anlam›na gelen
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bir hapis hayat›na mahkum edilmiﬂtir.
Bundan dolay›d›r ki, kiﬂio¤lu daha dünya üzerine indi¤i ilk günden itibaren yeniden ölümsüzlük peﬂinde koﬂmuﬂ, tekrar Tanr› kat›na ç›karak ölümsüz ve tanr›sal bir varl›k olabilmek u¤runa, gurbet
ya da hapis hayat›n›n iyi bir ﬂekilde geçmesi için çaba sarf etmiﬂtir.8 Onun içindir ki ölüm, tasavvuf ve Budizm9’de çekilen ac›lar›n son bulmas›, gerçek vatana
dönüﬂ, bedene ve dünyaya hapsedilen
ruhun tahliyesi, yeniden sonsuzlu¤u yakalay›ﬂ, dünya üzerinde yaﬂanan ölümden sonra gerçek anlamda “diriliﬂ” olarak nitelendirilmiﬂtir.
Di¤er yandan ﬁamanizm’de ﬁaman
adaylar› karanl›k bir mekâna hapsedip
kendilerini açl›¤a, karanl›¤a mahkum
ederek sembolik ölümü yaﬂam›ﬂlard›r.
Bu uygulama, gönüllü bir uygulamad›r
ve tasavvuftaki “çile” ile örtüﬂmektedir.
ﬁaman aday›, çeﬂitli rahats›zl›klar yaﬂad›¤› ve kendisini toplumdan soyutlay›p
inzivaya çekildi¤i dönemlerde ya da kendinden geçti¤i anlarda (Sara nöbetleri,
bay›lmalar, vs.) ruhlar taraf›ndan bedeni
parçalanmakta, iç organlar› ç›kar›lmakta ve daha sonra tekrar birleﬂtirilerek
diriltilmektedir. De¤erli araﬂt›r›c› Mircea Eliade, ﬁamanizm adl› çal›ﬂmas›nda, ﬁamanl›¤a geçiﬂte aday›n sembolik
olarak ölüp dirildi¤ine ve ancak bu ölüp
dirilme neticesinde Tanr› ya da ölmüﬂ
büyük ﬁamanlar›n ruhlar› taraf›ndan
seçilen aday›n ﬁamanl›k vasf›na sahip
olabildi¤ine dikkat çekmiﬂtir. Ayr›ca, bir
yaﬂ grubundan ötekine geçebilmek, gizli
cemiyetlere ve kabile üyeli¤ine dahil olabilmek için de ölüp dirilme ritüeli ön plana ç›kar›lm›ﬂ; fakat, buradaki ölüp dirilmeler, bedenin ruhlar taraf›ndan parçalara ayr›larak yeniden birleﬂtirilip diriltilmesinden ziyade, mezarl›klarda yatma ya da ölü gibi hiçbir ﬂey yiyip içmeden kapal› bir mekânda günlerce beklemekten ibarettir. Aday, ölülerin bulun-
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du¤u bir mekânda geceler boyu kalmakta ve ölümü sembolik anlamda yaﬂamaktad›r. S›nav› baﬂar›yla geçen aday, yine
sembolik olarak dirilmekte, eksi kiﬂili¤ini yitirip önceki hayat›na son vererek yeni bir kiﬂilikle gizli cemiyete ya da kabile üyeli¤ine dahil olabilmektedir. Eliade,
bu hususu ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r:
“Gerçekten de, bir yaﬂ grubundan ötekine
geçme ya da bir “gizli derne¤e” kabul
edilme gibi olaylar vesilesiyle yap›lan törenler de, basitçe “aday›n ölüp dirilmesi”
formülüyle özetlenebilecek bir ritüeli gerekli k›lar. En s›k rastlananlar› hat›rlatal›m: a) K›rda veya ormanda (simgesel
olarak öte-dünyada) insanlardan kopuk
ve ölüler gibi “larva halinde” yaﬂama dönemi: ölülerden say›lmalar› dolay›s›yla
adaylara uygulanan çeﬂitli yasaklar (ölü
kimi yemekleri yiyemez, parmaklar›n›
kullanamaz, vb.). b) Hayaletlere özgü so¤uk beyaz benzi ve teni elde etmek için
yüzüm ve vücudun külle veya baz› alkali
maddelerle boyanmas›; cenaze maskelere. c) Tap›nakta veya fetiﬂ evinde simgesel olarak gömülme. d) Simgesel olarak
Yeralt› dünyas›na iniﬂ. e) Hipnotik uyku;
adaya bilincini yitirten içecekler. f) Güç
s›navlar: sopayla dövülme, k›zart›lmak
üzere ayaklar›n ateﬂe tutulmas›, havada
as›l› b›rak›lma, parmaklar›n kesilmesi
ve buna benzer baﬂka ac› verici iﬂlemler.”
(Eliade 1999: 89-90)
ﬁamanl›¤a geçiﬂte, t›pk› bir yaﬂ grubundan di¤erine geçiﬂ ya da gizli bir cemiyete giriﬂ uygulamalar›nda oldu¤u gibi, “oruç”un önemli bir yer iﬂgal etti¤i görülmektedir. Kuzey Amerika K›z›lderilileri aras›nda oruç, hayal görebilmenin
en önemli dayanaklar›ndan birisidir:
“On iki, on üç yaﬂlar›ndaki erkek çocuk
babas› taraf›ndan ›ss›z bir yere b›rak›l›r.
Hayvanlar› uzak tutmas› için küçük bir
ateﬂ vard›r ve çocuk orada oruç tutarak
dua eder. Oruç ruhsal ziyaretçi gelene kadar üç veya daha fazla gün sürer ve inhttp://www.millifolklor.com

san veya hayvan biçiminde görünen ziyaretçi onunla konuﬂarak ona güç verir. Çocu¤un daha sonraki yaﬂam› bu hayalle
belirlenecektir; ona gelen ruh ﬂaman olarak insanlar› sa¤altma gücü verebilir,
hayvanlar› yakalay›p avlama gücü verebilir veya savaﬂç›l›k yetene¤i vermiﬂ olabilir. E¤er kazan›lan yetenekler gencin
arzular›n› tatmin etmezse, tekrar, istedi¤i kadar, oruç tutabilir.” (Campbell 1992:
247-248)
Campbell’in aktard›¤› bilgilerden
de anlaﬂ›laca¤› üzere, “oruç”, nefsi terbiye etmek ve dikkati d›ﬂ dünyadan iç
dünyaya yo¤unlaﬂt›rman›n yan› s›ra,
“baﬂlang›ç”ta çi¤nenen yeme yasa¤›n›
sürdürmek, yeme yasa¤›n›n hiç ama hiç
ihlal edilmedi¤ini bireyin haf›zas›na kaz›mak anlam›na da gelmektedir. “Baﬂlang›ç”taki tanr›sall›¤› ya da ebedili¤i ortadan kald›ran ﬂey, yasaklanan ﬂeyi yemek ya da nefse hakim olamamak oldu¤una göre, iﬂlenen hatay› hiç yaﬂanmam›ﬂ gibi sayarak yeme yasa¤›n› sürdürmek tanr›sall›¤› ya da ebedili¤i sürdürmek ya da yeniden kazanmak anlam›na
gelecektir. Nitekim, s›radan bir insan›
ziyaret edip de çeﬂitli güçler vermeyen
ruhsal ziyaretçi, ancak kutsall›¤›n› inziva ve oruçla yeniden kazanan ﬁaman
aday›n› ziyaret etmekte, ona çeﬂitli güçler bahﬂetmektedir. ‹nziva ve oruç, Tanr›’ya yak›n olmay›, ona yaklaﬂmay› sa¤lamaktad›r ve böylece yeniden kutsallaﬂan kul (ﬁaman aday›) ile kutsall›¤› bahﬂeden Tanr› aras›ndaki diyalog yeniden
baﬂlamaktad›r.
“Baﬂlang›ç” ya da “yarat›l›ﬂ aﬂamas›nda” Tanr› taraf›ndan verilen mahrumiyet ve hapis cezas›, tasavvufta da tekrar Tanr› ile bir olma ad›na, t›pk› ﬁamanizm’de oldu¤u gibi, gönüllü mahrumiyete dönüﬂmüﬂtür. Tasavvufta adaylar
(halvete girecek derviﬂler) “çile”10 kavram› çerçevesinde gönüllü bir ﬂekilde nefsi
terbiye etme, yok etme sürecinden geçi-

rilmiﬂlerdir. Bu da, arzu ve ihtiras›n,
dünyevî arzular›n öldürülmesi, Tanr› yoluna bütün dünyevî arzulardan ar›narak
girilmesi anlam›na gelmektedir. Özellikle de bir ﬂey yiyip içmemek, d›ﬂ dünyayla irtibat› kesmek, konuﬂmamak gibi kurallar, kiﬂinin ölmeden diri diri mezara
girmesi anlam›na gelmektedir. Nitekim,
mezar hayat› yaﬂayan derviﬂ, k›rk günün sonunda “çilehane”den ç›kmakta,
bu ç›k›ﬂ da ar›nm›ﬂ bir ﬂekilde yeniden
do¤uﬂu ifade etmektedir. Burada aslolan, bireyin yeme yasa¤›n› ihlal edilerek
kaybetti¤i tanr›sall›¤›n› gönüllü bir ﬂe-
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vufta derviﬂ, tanr›sallaﬂma yolunda ilk
ad›m›n› “çile” ve çile s›ras›ndaki yeme içme yasa¤› ile atmaktad›r. Bu süreci tamamlayabildi¤i taktirde ölümsüzlü¤ü
yeniden yakalama ve yeniden tanr›sallaﬂabilme yoluna girebilmektedir. Derviﬂ,
“çile” ile bu dünyadaki “ölüm”e ya da ›st›raba bir son vermekte, çile sonras›nda
yeniden hayata (“gerçek ve sonsuz hayat”), yani, Tanr› kat›ndaki yaﬂama kavuﬂmaktad›r. Yani, “ölü” ya da “ölümlü”
bir varl›k aﬂamas›ndan ölümsüz, tanr›sal bir varl›k aﬂamas›na geçmektedir.
Aday, k›rk günlük bir sembolik ölümle,
gurbet, hapis anlam›na gelen dünya hayat›n›, yani, ölüm sürecini tamamlamakta, yeniden dirilerek Tanr› mekân›na
do¤ru ad›m ad›m ilerlemektedir. Bir baﬂka deyiﬂle, cennetten ç›kar›lma ve dünyaya düﬂürülme süreci, sembolik ölümle
tamamlanmakta, verilen ceza çekilip bitirilmekte ve sonuçta birey cezas›n› tamamlam›ﬂ ve “baﬂlang›ç”taki günah› bir
daha iﬂlememek üzere nefsini terbiye etmiﬂ bir ﬂekilde Tanr›’ya do¤ru yükselmektedir.
Orhan Hançerlio¤lu, “çile”nin “ilkel”lerde de yayg›n bir ﬂekilde görüldü¤ünü ifade etmektedir. Hançerlio¤lu,
Avustralya “ilkel”lerinde gençlerin dinsel yaﬂama girebilmek için ormanlara
çekildiklerini, oruç tuttuklar›n› ve hiç
kimseyle konuﬂmad›klar›n› bildirmektedir (Hançerlio¤lu 1993: 105). Bu ifadeler,
bizi do¤rudan tasavvuftaki “çile”ye götürmektedir.
Çilecili¤i (Fr. Ascétisme), bedeni küçümsemeyi ö¤renme yoluyla ruhu yüceltme diye tan›mlayan Hançerlio¤lu,
konu hakk›nda ﬂunlar› yazmaktad›r:
“Bu anlamda her türlü “e¤itim de çile”
niteli¤i taﬂ›r. Örne¤in, “Buda”, eski Hint
geleneklerine uyarak böylesine bir çileyle
kendini e¤itmiﬂtir. H›ristiyanl›kta çilecilik, Âdem’in elma h›rs›zl›¤›ndan ötürü
soyaçekim yoluyla aﬂa¤›lanm›ﬂ insan›n
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kendini cezaland›rmas›n› dile getirir.
Manast›rlar›n kuruluﬂundan önce çöller,
“târiki dünya” (dünyay› b›rakm›ﬂlar) ad›
verilen çilecilerle doluydu. Manast›rlar,
bu bireysel çilecilikleri bir disipline sokmak amac›yla kurulmuﬂtur. ‹slaml›¤›n
bütün tasavvuf tarikatlar›nda çile çekmek, bilgiye ermenin (ermiﬂli¤in) ilk basama¤›d›r. ‹slam inançlar›na göre, bilgisizlerin çilecili¤i tanr›dan gayri her ﬂeyden “vazgeçmek”tir. Hint inançlar›nda
ayn› erek “nirvana”laﬂmakla elde edilir.
Antikça¤ Yunanl›lar›nda Stoac›lar ve Kinikler, kendilerini böylesine çilelerle e¤itirlerdi.” (Hançerlio¤lu 1993: 105)
Hançerlio¤lu’nun ifadelerinden de
anlaﬂ›laca¤› üzere, asl›nda dünyadan geçiﬂ ve bütünüyle öteki dünyaya yöneliﬂ
anlam›na gelen Hristiyanl›ktaki çilecili¤in kökeni, Âdem’in “elma h›rs›zl›¤›”na,
yani, insan›n nefsine sahip olamamas›,
özellikle de “ﬂeytan›n kap›s›” olarak nitelendirilen “diﬂi”ye uymas› düﬂüncesine
dayanmaktad›r.11 Nefsine hakim olamayan, “diﬂi”ye ve dolay›s›yla ﬂeytana uyan
insan›n cennetten ç›kar›lmas›na ve
ölümlü-hastal›kl› bir varl›k haline dönüﬂmesine neden olan ilk günahtan dolay› kendisini cezaland›rmas› ve hatta
aﬂa¤›lamas› anlam›na gelen manast›ra
kapanma ya da inzivaya çekilmede cinsel iliﬂkinin, evlili¤in yasaklanmas› hayli dikkat çekicidir. Çilecilik ya da inzivaya çekilmeyi sadece inanm›ﬂ Hristiyan’›n kendisini gönüllü olarak aﬂa¤›lamak, cezaland›rmak, dünya ve hayattan
mahrum b›rakmak istemesiyle aç›klamak kanaatimizce yeterli olmayacakt›r.
Bu davran›ﬂla “baﬂlang›ç”taki menfur
olayla ilgili haf›zan›n s›f›rlanmaya çal›ﬂ›ld›¤›, olay›n hiç yaﬂanmam›ﬂ ve gerçekleﬂmemiﬂ gibi kabul edilmek istendi¤i
gözlemlenmektedir. K›sacas›, “düﬂüﬂ”ün
getirdi¤i ac› unutulmaya, hatta “düﬂüﬂ”
haf›zalardan ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
http://www.millifolklor.com
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Buraya kadar verilen bilgilerden de
anlaﬂ›laca¤› üzere, “düﬂüﬂ”, “mahrumiyet” ve “hapis”, “baﬂlang›ç”ta kiﬂio¤lunun iste¤i d›ﬂ›nda yaﬂan›rken ﬁamanizm, tasavvuf, Budizm ve Hristiyanl›k’taki “düﬂüﬂ”, “mahrumiyet” ve “hapis” birey taraf›ndan gönüllü bir ﬂekilde
yaﬂanmaktad›r. “Baﬂlang›ç”taki, “düﬂüﬂ”, “mahrumiyet” ve “hapis”, bireyin
tabuyu çi¤nemesi üzerine cezaland›rma
arac› olarak karﬂ›m›za ç›karken ﬁamanizm, tasavvuf ve di¤er dinlerdeki “düﬂüﬂ”, “mahrumiyet” ve “hapis”, bireyin
nefsini cezaland›rmas› ve terbiye etmesinin bir arac› olman›n yan› s›ra, yeniden
tanr›sallaﬂabilmesi ya da kutsallaﬂabilmesinin temel araçlar› olarak görülmüﬂtür. Aﬂa¤›da k›saca ele alaca¤›m›z devlet
sistemleriyle baz› inanç sistemlerindeki
(Alevilik-Bektaﬂilik) “mahrumiyet”, “düﬂüﬂ” ve “hapis” de t›pk› “baﬂlang›ç”taki
gibi, tabu ya da yasalar› çi¤neyen bireyi
kendi iradesinin d›ﬂ›nda cezaland›rmay›,
olgunlaﬂt›rmay›, suç iﬂlemekten uzak
tutmay› ve en önemlisi de suçu iﬂleyeni
zarar gören kurum ya da birey ad›na cezaland›rmay› amaçlamaktad›r. “Baﬂlang›ç”ta bireyi düﬂüren, mahrum b›rakan,
kendi kat›ndan dünya üzerine düﬂüren
güç bizzat Tanr› iken, devlet ve inanç
sistemlerinde bu iﬂi yapan, meﬂruiyetini
ister dinden, ister demokrasiden ve isterse baﬂka bir kaynaktan als›n bizzat
devlet ya da hükümetle dini liderin (pir,
dede) bizzat kendisidir.
Alevilik ve Bektaﬂilikte en büyük
dinî ceza, suç iﬂleyen bireyin “düﬂkün”
ilan edilmesidir. Düﬂkünlük, toplum d›ﬂ›na at›lmak anlam›na gelmektedir ve
bu uygulama ile birey, içinde yaﬂad›¤›
toplumdan uzaklaﬂt›r›lmakta, haklar›ndan mahrum edilmektedir (Düﬂkün
olanlar cem törenlerine kat›lamazlar,
kurban yiyemez ve yediremezler, toplumdan d›ﬂlan›rlar. Ailesi bile o kiﬂiyi bu
yanl›ﬂ davran›ﬂ›ndan dolay› koruyamaz.
http://www.millifolklor.com

Çünkü yanl›ﬂ yapan kiﬂiye sahip ç›kan
da düﬂkün ilan edilir, vs.). Bir nevi hapis
hayat› anlam›na gelen “düﬂkünlük” uygulamas›, Yahudilikten Hristiyanl›¤a
geçmiﬂ olan “aforoz”u akla getirmektedir.12 De¤erli araﬂt›r›c› Orhan Türkdo¤an’›n Alevi Bektaﬂi Kimli¤i-SosyoAntropolojik Araﬂt›rma- adl› çal›ﬂmas›nda yer alan “düﬂkünlük” hakk›ndaki
ﬂu bilgiler, konunun anlaﬂ›lmas› bak›m›ndan hayli önemlidir: “Düﬂkünlük, suçun çeﬂidine göre kategorileﬂir. Cem’e
al›nmazlar, iliﬂkilerde d›ﬂlarlar. Benzeri
töre Bektaﬂilerde de vard›r. Bektaﬂilikte
a¤›r suç denilen Büyük Günah iﬂlemiﬂ
olanlar (ayinlere) al›nmazlar. Bunlar,
daha ziyade; cinayet, zina, livata, h›rs›zl›k ve herhangi bir suçu olmadan kar›s›n› boﬂamak gibi fiillerdir. Bu suçlardan
birini iﬂleyen kimse (ikrar›n› bozmuﬂ) kabul edilir. Yani yoldan ç›km›ﬂ olur. Düﬂkün olanlar, cezal› olduklar› süre içinde
âyin ve erkânlara al›nmazlar. Kimse kendileriyle konuﬂmaz, yan›na varmaz.
Kimseyi de yan›na yaklaﬂt›rmaz. Bulaﬂ›c› hastal›ktan kaç›l›r ve korunur gibi bir
muamele yap›l›r. Bu bir manevi cezaland›rma ﬂeklidir. Düﬂkünlük cezas› affedilen veya sona erenler, aynen eskisi gibi ve
hiçbir ﬂey olmam›ﬂças›na, normal hayata baﬂlarlar. Düﬂkünlükleri sona erenler
tekrar ikrar verir ve yola girerler. K›sacas› düﬂkünlük, bir çeﬂit toplumsal aforoz
anlam›n› taﬂ›r. Alevi cemaat›n›n sakl›l›k/gizlilik kimli¤ini güçlendiren, d›ﬂa
aç›lmas›n› engelleyen önemli bir toplumsal kontrol mekanizmas›d›r. Mürebbi Ali
Taﬂ’a göre: “Düﬂkün, eliyle h›rs›zl›k, diliyle kötü söyleyen ve beline güvenilmeyen kimsedir. Yani EDEB’den yoksun kiﬂidir. Bunlar› alevi erkân› d›ﬂlar...”
(Türkdo¤an 1995: 61)
“Alamutlular için, ister kendi içinden, isterse d›ﬂtan evlenme türünden olsun- Allah’›n emri ve Peygamberin kavli
olmadan-yap›lan evlenmelerde kiﬂiler
düﬂkün olurlar. Daha önce Ortaca alevi-
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lerinde gözledi¤imiz üzre, kiﬂiler kaçt›klar› vakit de toplum d›ﬂ› say›l›rlar. Bu gibilerle iliﬂkiler kesilir, âyn-i Cem’e sokulmaz, kurban eti yiyemez, kurban kesse
bile etini kimse kabul etmez. Kurban› da
zaten kurban say›lmaz. K›z kaç›r›ld›ktan
sonra, düﬂkünlükten kurtar›lmas› için
pirin gelmesini beklemesi gerekir. O halde, düﬂkünlük olgusu, statü bak›m›ndan
en yüksek noktay› iﬂgal eden kimse taraf›ndan ancak kald›r›labilmektedir.13 Mürebbi, baba veya dede gibi “piri” takip
eden temsilciler taraf›ndan bu görev uygulanam›yor. Ayr›ca, iki taraf da kurbanlar›n› getirmek zorundad›r. Bir taraf
sünni de olsa kurban ﬂart. Kurban kesmek, düﬂkünlü¤ün kald›r›lmas›nda
önemli bir basama¤› teﬂkil eder. Yaln›z,
namus, iffet ve benzeri suçlardan kurtulmas› için kiﬂinin yedi y›l beklemesi gerekir.” (Türkdo¤an 1995: 120)
“Düﬂkünlük baz› hallerde yedi y›l
sürer. 7 y›l sonra cezas› biter. E¤er piﬂmanl›k duyar, af dilerse dedeyle beraber
bir kurban keser ve herkese da¤›t›r. Böylece cezas› biter. Ama yine de cemaata
tam kar›ﬂamaz.” (Türkdo¤an 1995: 510)
Yeryüzünde insanlar›n bir araya gelerek meydana getirdikleri en basitinden
en geliﬂmiﬂine bütün devlet sistemlerinde düzenin sa¤lanabilmesi, ayn› kan ve
soydan geliyor olsalar bile insanlar›n huzur ve bar›ﬂ ortam›nda bir arada yaﬂayabilmelerinin sa¤lanabilmesi ad›na, ister
egemen bir güç taraf›ndan konulsun, isterse toplumu oluﬂturan bireylerin alt›na imza att›klar› ya da onaylad›klar›
sözleﬂmeler sonucunda meydana getirilsin, her zaman bir kurallar sistemi tesis
edilmiﬂtir. ‹ster “teba”, ister “ulus” diye
nitelendirilsinler, bir devlet çat›s› alt›nda yaﬂayan bireyler, hem birbirlerine
hem de devlete karﬂ› çeﬂitli sorumluluklar yüklenmiﬂlerdir. Yukar›da da ifade
edildi¤i üzere, biteye yüklenen sorumluluklar, devletin “teba”s›n› ya da
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“ulus”unu oluﬂturan bireylerin kaostan
uzak tutularak temelleri neye dayan›rsa
dayans›n “düzen” ve “nizam” içerisinde
tutulmas›n› amaçlam›ﬂt›r. Bu noktada,
kurallar› ortaya koyan ve denetleyen,
yarg›lama ve cezaland›rma yetkilerini
elinde toplayan “devlet”, meﬂruiyetini
hangi ideoloji ya da düﬂünsel sistemden
al›rsa als›n, kurallara uymayan birey
hakk›nda hüküm verme ve cezaland›rma hakk›n› kendisinde görmüﬂtür. Devletin yönetme erkine dayanarak ilan etti¤i ya da bireylerin uzlaﬂmalar› sonucunda ilan edilen kurallar› çi¤neyenler
(Öldürenler, çalanlar, kargaﬂa ç›karanlar, huzuru bozanlar, yasalar› çi¤neyenler, devlete baﬂ kald›ranlar, vs.), yarg›lama ve hüküm verme yetkisine sahip
“güç” taraf›ndan çeﬂitli cezalara çarpt›r›lm›ﬂt›r. Yarg›lama ve hüküm verme
yetkisini kendisinde toplayan devlet ya
da hükümetin tavr›, devlet ne kadar liberal bir renk taﬂ›rsa taﬂ›s›n, “baﬂlang›ç”ta ortaya konulan modelin tekrar›
anlam›na gelmektedir. Yani, “baﬂlang›ç”taki Tanr›’n›n yerini devlet baﬂkan›,
yasama ve yürütme organlar› alm›ﬂ, verilen kararlar dünya üzerindeki hayat›
düzenlemeye yönelik kararlar olarak görülmüﬂtür. Din ya da töreleri esas alan
devlet yap›lanmalar›nda devlet baﬂkan›,
yönetme erkini do¤rudan Tanr›’dan alan
seçilmiﬂ bir kiﬂi olarak tasavvur edilmiﬂ
ve verece¤i kararlarla Tanr›sal nizam›n
bir benzerini yeryüzünde kurmakla yükümlü tutulmuﬂtur. Din ve törelerin yerine demokrasiyi esas alan “ideal” devlet
biçimlerinde ise devlet baﬂkan›, meﬂruiyetini ulus ya da halk› oluﬂturan bireylerden alm›ﬂt›r ve karar verme aﬂamas›nda halk›n kendisine verdi¤i yetkiyi,
halk ad›na kullanm›ﬂt›r. Fakat, yönetme
ve karar verme yetkisini ister Tanr›’dan
als›n, isterse halktan als›n, bütün yöneticilerin t›pk› “ba¤lang›ç”taki Tanr› gibi
yasalara karﬂ› gelen bireyleri hapsetti¤ihttp://www.millifolklor.com
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ni, en temel haklar›ndan mahrum b›rakt›¤›n›, toplum d›ﬂ›na itti¤ini ve hatta öldürebildi¤ini görmekteyiz. Bu noktada
“hapis”i, devleti yönetenler taraf›ndan
verilen bir kararla bireyin kendi iradesinin d›ﬂ›nda yaﬂad›¤› düﬂüﬂ ve mahrumiyet olarak nitelendirmek gerekmektedir.
T›pk› “baﬂlang›ç”taki gibi, devlet baﬂkan› da bireyi geçici bir süreli¤ine ya da
ömür boyu hapsetme yetkisine sahiptir.
Dünya üzerindeki “hapis” de bir düﬂüﬂü,
mahrumiyeti ifade etmektedir. Nitekim
“baﬂlang›ç”ta da insan, Tanr› taraf›ndan
geçici bir süreli¤ine düﬂürülmüﬂ, çeﬂitli
haklardan mahrum b›rak›lm›ﬂt›r. Devlet
de bireyi hapse düﬂürerek çeﬂitli haklardan mahrum b›rakmaktad›r. Dilimizde
yer alan “hapse düﬂmek”, “hapsi boylamak”, “deli¤e t›k›lmak” gibi ifadelerle
hapis hayat›n›n yaﬂand›¤› yer anlam›na
gelen “delik”, “çukur” ve “zindan” kelimeleri, “baﬂlang›ç”taki “düﬂüﬂ”ü akla getirmektedir. Bu ifadelerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, yer yüzündeki insanlar ve
sistemler, cezaland›rmak konusundaki
tav›rlar›yla, ne kadar geliﬂmiﬂ ve de¤iﬂmiﬂ olursa olsunlar, “baﬂlang›ç”taki “model eylem”i tekrarlar bir konumda karﬂ›m›za ç›kmaktad›rlar. Yeryüzünde suç iﬂleyip de bir süreli¤ine deli¤e t›k›lan, çukura ve zindana at›lan, hapsi boylayan
birey haklar›ndan mahrum b›rak›lmakta, aile oca¤›ndan uzaklaﬂt›r›lmakta,
nefsî ve bedenî terbiyeye maruz tutulmakta, yani, yeryüzündeki cennetten bir
süreli¤ine mahrum b›rak›lmakta, cezay›
tamamlay›p çukur, delik, zindan ve hapisten ç›kt›ktan sonra da yeniden yeryüzü cennetine dönebilmektedir.
Buraya kadar yazd›klar›m›zdan ç›kar›labilecek sonuçlar› maddeler halinde s›ralamak gerekirse ﬂunlar› söylemek
mümkündür:
1. Yarat›l›ﬂ mitlerinde anlat›lan ve
“baﬂlang›ç”ta meydana gelen “ilk suç” ve
“ilk ceza”, yeryüzüne düﬂürülüp de zohttp://www.millifolklor.com

runlu bir gurbet ya da hapis hayat› sürmek zorunda kalan kiﬂio¤lu için yeryüzündeki hayatta bir “model”i ya da “davran›ﬂ biçimi”ni oluﬂturmuﬂtur.
2. “Baﬂlang›ç”taki “ilk suç”, “ilk ceza”, “düﬂüﬂ”, zorunlu “mahrumiyet” ve
“hapis” dünya üzerindeki hayatta ﬁamanizm, Budizm, Musevilik, Hr›sitiyanl›k,
‹slam ve tasavvuf gibi dinler ve felsefi
sistemler çerçevesinde, ölümsüzlü¤ü ve
tanr›sall›¤› yeniden kazanmak ad›na,
gönüllü bir mahrumiyet ve hapis hayat›na dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu gönüllü düﬂüﬂ
ve mahrumiyet, bireyin kendisini cezaland›rmak, nefsini terbiye etmek istemesinin yan› s›ra “baﬂlang›ç”ta yaﬂanan
“düﬂüﬂ”ün hiç yaﬂanmad›¤›n› kabul etme
arzusuyla birlikte ele al›nmal›d›r. “Baﬂlang›ç”taki “düﬂüﬂ”ün getirdi¤i piﬂmanl›k ve ac›, bireyin bilinç alt›nda daima
canl› bir ﬂekilde kalm›ﬂ, birey, hissetti¤i
piﬂmanl›k ve aﬂa¤›lanm›ﬂl›ktan “baﬂlang›ç”taki “düﬂüﬂ”e neden olan olaylar› tersine çevirerek kurtulmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bireyin bilinç atl›nda yaﬂata geldi¤i “piﬂmanl›k” ve “aﬂa¤›lanm›ﬂl›k” hissi, onu
zaman zaman dünya ile irtibat› tamamen kesmeye yöneltmiﬂ, üzerinde yaﬂan›lan dünyan›n anlams›zl›¤› ve önemsizli¤i konusunda tehlikeli uç noktalara kadar gitmesine neden olmuﬂtur. Halbuki,
mit, hayata ve dolay›s›yla insana anlam
ve önem kazand›rmak istemiﬂtir.
3. Alevilik-Bektaﬂilik ve dünya üzerindeki devlet sistemlerinde görüldü¤ü
üzere, “baﬂlang›ç”taki “ilk suç” ve “ilk ceza” modeli, zorunlu bir düﬂüﬂ (düﬂkünlük, hapis, mahrumiyet) biçiminde devam ettirilmiﬂtir. “Baﬂlang›ç”taki Tanr›’n›n yerini, dünya üzerinde en yüksek
dinî otorite ile devlet baﬂkan› alm›ﬂt›r.
4. Yarat›l›ﬂ mitlerinde anlat›lan “ilk
suç”, ilk ceza” ve “düﬂüﬂ” ile dünya üzerindeki toplum ve devlet sistemlerindeki
“suç”, “ceza” ve “düﬂüﬂ” aras›ndaki ba¤lant›, kiﬂio¤lunun mutlak bir “düzen”
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ölümlü bir varl›k haline dönüﬂtü¤üne dikkat çekmektedir: “Yasak olan veya olmayan meyvalar, tamam› ile sembolik idi. Bunlar daha ziyade, iyi ile kötü hareketi birbirinden ay›rd edip, iradesini kullanarak kötü ﬂeyleri yapmamas› için verilen bir tenbihten baﬂka bir ﬂey de¤illerdir. Ölümsüz olarak Cennette yaﬂayan ‹nsanl›k, yere inince ölümlü bir varl›k olmuﬂtur. Yine baz› Altay ve yakut Türklerine ait yarat›l›ﬂ destanlar›nda Tanr›, ilk insan›n çamurdan ﬂeklini yapm›ﬂ ve ona ölümsüz bir ruh arama¤a gitmiﬂti. Fakat ﬁeytan’›n gelip de, bu ﬂekilleri muhafazaya
memur edilen köpe¤i kand›rarak bunlar› kirletmesi
üzerine Tanr› çok k›zm›ﬂt›. Tanr› yaratt›¤› bu ilk insanlara birer ruh vermiﬂti ama; ne iﬂleri varsa görsünler diye de onlar› yeryüzüne salm›ﬂt›. Bu yüzden
de ‹nsanl›k, hastal›k ve ölümden kurtulamam›ﬂt›.”
(Ögel 1989: 475) ‹nsan›n hastal›kl›, zay›f bir varl›k
olmas› hususu, baﬂta Sümer ve Babil yarat›l›ﬂ mitleri olmak üzere “Tevrat”, “‹ncil” ve “Kur’an”da da yer
alm›ﬂt›r. Sümer yarat›l›ﬂ mitinde insan›n hastal›kl›,
çelimsiz ve zavall› bir varl›k olmas› hususu, Hooke
taraf›ndan ﬂu ﬂekilde aktar›lmaktad›r: “Enki insan›n yarat›lmas›n› kutlamak için bir ziyafet verir. Enki ve Ninmah çok ﬂarap içip sarhoﬂ olurlar. Ninmah
“derin sular›n üzerindeki” balç›ktan biraz al›p, birinin k›s›r kad›n, ötekisinin had›m erkek olmas› d›ﬂ›nda ne olduklar› belirsiz alt› farkl› insan yarat›r. Enki had›m›n yazg›s›n›n kral›n önünde [hizmete] durmak oldu¤unu bildirir. Mitos, Enki’nin ise daha baﬂka ﬂeyler yaratt›¤› eylemlerini betimleyen sözlerle sürer. Ak›lca ve bedence çelimsiz bir insan yarat›r ve
Ninmah’tan bu ac›nacak yarat›¤›n durumunu iyileﬂtirecek bir ﬂey yapmas›n› ister; ancak Ninmah hiçbir
ﬂey yapamaz ve böyle bir varl›k yaratt›¤› için Enki’yi
lanetler. “‹nsan” anlam›na gelen ‹brani sözcüklerinden bir “enoﬂ” olup, “zay›f” ya da “hasta” anlam›na
gelen bir sözcük köküdür. ‹nsan›n bu yönü, ‹brani ﬂiirinde s›k s›k vurgulan›r; insan›n tanr›sal amac›n
evrende kendisine vermeyi düﬂündü¤ü yeri dolduramay›ﬂ› yolundaki ‹brani insan anlay›ﬂ›n›n alt›nda,
Sümer mitolojisinde gördü¤ümüz bu ilginç ö¤e yatsa
gerek.” (Hooke 2002: 37).
8
Dünya mitolojilerinde yeniden ölümsüzlü¤ü
yakalama çabalar›nda “âb-› hayat” önemli bir yer iﬂgal etmiﬂtir. Türk mitolojisinde de “Ural Bat›r” destan›, t›pk›, Sümerlerden Babilonya’ya geçmiﬂ olan
“G›lgam›ﬂ” destan› gibi, bütünüyle ölümsüzlü¤ü sa¤layan “tiri h›v”› (hayat p›nar›, dirilik suyu, âb-› hayat) arama üzerine kurulmuﬂtur (“Ural Bat›r” için
bk. Ergun-‹brahimov 1996). Sümerlerden Babilonya’ya geçen “G›lgam›ﬂ”ta G›lgam›ﬂ’›n ölümsüzlü¤ü
yakalam›ﬂ olan Utnapiﬂtim vas›tas›yla denizin dibine dalarak ç›kard›¤› yeniden gençleﬂtirme özelli¤ine
sahip olan bitki, bir y›lan taraf›ndan kaç›r›l›r. Bitkiyi al›p kaçan y›lan, giderken derisini de¤iﬂtirip gerisinde b›rak›r. G›lgam›ﬂ’›n ölümsüzlü¤ü yeniden yakalama giriﬂimleri, di¤er pek çok metinde oldu¤u gibi, bu nedenle baﬂar›s›zl›kla biter (Hooke 2002: 67).
“G›lgam›ﬂ” destan› vas›tas›yla, yasak meyvenin ye-
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nilmesini sa¤layarak ilk insan›n ölümsüz bir varl›ktan ölümlü bir varl›k haline gelmesine neden olan
hileci y›lan› bir kez daha ayn› iﬂlevi yerine getirir bir
ﬂekilde görebilmekteyiz. Y›lan, “G›lgam›ﬂ”ta, insan›n yeniden ölümsüzlü¤ü yakalamas›n› engeller bir
konumda görülmektedir.
9
Budizm ve özellikle de “Nirvana” hakk›nda
bk. Campbell 1993: 253-525; Hançerlio¤lu 1993: 9091, 105, 196, 228, 295, 367.
10
Farsça “k›rk günlük süre” anlam›na gelen
“çihle” kelimesinden gelen “çile” ya da “çille”, genelde “çilehane” ad› verilen bir yere çekilmek, ibadet
için dünyevî iliﬂkileri asgariye indirerek zaman zaman mescitlerde bulunmak anlam›na gelmektedir:“Umumiyetle tekkenin odalar›ndan birinde (çilehâne) olur. ﬁeyh, halvete girecek derviﬂi bu odaya
dua ve fatiha ile sokar ve oradan ayr›l›r. Hücrede
seccade, dayanak ve Kur’an’dan baﬂka bir ﬂey yoktur.
Gündüzleri oruçla geçirilir. ‹ftar ettikleri yiyecek derece derece, tahammüllerine göre, azalt›larak kendilerine getirilir. Derviﬂ zaruret olmad›kça d›ﬂar›ya
ç›kmaz ve kimse ile konuﬂmaz. Gece ve gündüzleri
ibadet, zikir ve tefekkürle geçirir. Geceleri yatarak
de¤il oturarak ve bir ﬂeye dayanarak uyur. K›rk›nc›
gün ﬂeyh derviﬂi çile’den ç›kar›r. O gün kurban kesilir. Derviﬂ y›kanarak, çamaﬂ›r de¤iﬂtirir. Kurban›n
ci¤erinden yer veya etinin suyu ile yap›lan çorbay›
içer. ﬁeyh lüzum görürse derviﬂ üst üste birkaç defa
çile’ye girer. Mevlevîlikte çile r›za kelimesinin ebced
hesab›ndaki tutar› olan “binbir gün” sürer. Derviﬂ bu
süre içinde özellikle mutfak hizmetleri görür, az konuﬂur, sema, ney çalar, mesnevî okur. Bu müddetin
bitiminde üç gün hücrede kapal› olarak kal›r ve “dede” unvan›n› al›rd›. Bektaﬂîlikte de çile hizmetlidir.
Yaln›z muayyen bir zamanla s›n›rl› de¤ildir. Çileyi
tamamlamaya “çile ç›karmak” (veya çekmek), tamamlayana “çilekeﬂ” (çile çeken), tamamlamadan b›rakmaya “çile k›rmak”, b›rakana “çile k›rg›n›” veya
çile-ﬂiken denirdi. Çilek›ran piﬂman olup dergâha
dönse çileye yeniden baﬂlamak zorundayd›. Çile k›rmak çok büyük bir suç kabul edilmiﬂtir. Çileyi k›ran›n manevî bir felakete u¤rayaca¤› umumî inançt›r.
Bektaﬂi gelene¤ine göre di¤er tarikatlerde görülen çile “çile-i zenân” (kad›nlar›n çilesi)d›r. Menkabeye göre bunu Hac› Bektaﬂ Velî söylemiﬂtir. Kendisi “çile-i
merdan”› (erkeklerin çilesi) tercih etmiﬂtir. Buna göre Kilis yak›nlar›nda Davut Peygamber makam›nda
her gün bir s›¤›r yiyip su içmeden ve abdest bozmadan k›rk gün ibadet edip çile çekmiﬂtir.”(Komisyon
1997: 148).
11
“Diﬂi” ya da “kad›n”›n ﬂeytanla s›k› bir iliﬂki
içerisinde oldu¤u inan›ﬂ›, Lebed Tatarlar› aras›ndan
derlenen yarat›l›ﬂ mitinde de kendisini göstermektedir. Bu metne göre, erke¤in yarat›l›ﬂ› Tanr›’ya b›rak›l›rken “diﬂi” ya da “kad›n”›n yarat›l›ﬂ› ﬂeytana b›rak›lm›ﬂt›r. Metinde ayr›ca, ‹branî mitolojisinde oldu¤u gibi, diﬂinin erke¤in kaburga kemi¤inden yarat›ld›¤› inan›ﬂ›na da yer verilmiﬂtir: “... Tanr› önce
yeryüzünde tek baﬂ›na yaﬂayan insan yaratt›. Bu in-
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san erkek idi. Bir gün Tanr›’n›n yaratt›¤› erkek
uyurken ﬂeytan onun gö¤süne bast›. Bunun üzerine
erke¤in kaburgalar›ndan bir kemik ayr›larak yere
düﬂtü. Bu kemik biraz daha uzay›nca, bundan kad›n
meydana geldi.” (Taﬂ 2002: 85)
12
“Din d›ﬂ›na ç›karma... Lânetleme anlam›n›
da kapsayan aforoz, Yahudili¤in ortaya att›¤› dinsel
bir cezaland›rmad›r. Aforoz (Yu. Aphorizein) sözcü¤ünden bozularak afaroz biçiminde yayg›nlaﬂan bu
deyim, Tevrat’a göre büyük günahlarda uygulanan
dinsel bir lânetleme ve topluluk d›ﬂ›na ç›karma iﬂlemini dile getirir. Yahudilik âlemiyle iliﬂkilerin tümüyle kesilmesine ‹brânice Herem (ç›karma), sadece ailesi d›ﬂ›ndakilerle iliﬂkinin kesilmesine Nidui
uygulamalar› bir hayli çeﬂitlenmiﬂtir. Cezaland›r›lan kiﬂiyi sadece kimi ç›karlar›ndan yoksun b›rakan
küçük afaroz, papal›k karar›yla gerçekleﬂen latae
sententiae afaroz, yarg›lanmay› gerektiren ve yarg›
sonunda verilen terendae sententiae afaroz vb. gibi
aforoz çeﬂitleri Protestanl›kta daha da geniﬂlemiﬂtir.
Günah ç›karma hakk›ndan bir y›l yoksun b›rakma,
evlenme âyininden yoksun b›rakma, kilise defterinden silinme gibi Protestan afarozlar› sadece dinsel
alanla s›n›rland›r›lm›ﬂt›r; Katolik afarozlar›nda oldu¤u gibi, yurttaﬂl›k haklar›ndan da yoksun b›rakmay› kapsamaz. Kendileriyle görüﬂülmesi kesinlikle
yasaklanan afarozlulara Lâtince vitandi, kendileriyle görüﬂülebilen afarozlulara tolerati denir. Kilise,
yaﬂayan insanlara uygulad›¤› bu cezaland›rmay›,
ölümden sonra gerçekleﬂecek olan dinsel af ve ba¤›ﬂ
kurumlar›yla çeliﬂkisini düﬂünmeksizin, tanr› ad›na
uygular.” (Hançerlio¤lu 1993: 14-15)
13
Alevilik ve Bektaﬂilikteki “düﬂkünlükten
kurtulma” kavram›, özellikle de düﬂkünlükten kurtulmada en yüksek dinî otoritenin devreye girmesi
nedeniyle Hristiyanl›ktaki “ba¤›ﬂ” sistemini akla getirmektedir. Hançerlio¤lu’nun Hristiyanl›ktaki “ba¤›ﬂ” sistemi hakk›nda verdi¤i bilgiler aras›nda yer
alan ﬂu ifadeler, Hristiyanlardaki “ilk günah” psikolojisini çok güzel bir ﬂekilde aç›klamaktad›r: “...ba¤›ﬂ
(Os. ‹nâyet, Lâ. Gratia) temelde, insan›n do¤uﬂundan bozuk ve günahlarla kirlenmiﬂ oldu¤u dogmas›na dayan›r. Bu do¤uﬂundan günahkârl›k da insan›n
atas› say›lan Âdem’in elma h›rs›zl›¤›ndan ötürüdür.
Günahkâr do¤an insan ne etse bu günah›n lekesinden kurtulamaz; onu ancak tanr›n›n ba¤›ﬂ› kurtarabilir. Özellikle H›ristiyanl›¤›n “Jansenizm” ve “Kayrac›l›k” (Os. ‹nâyeti rabbâniye mesle¤i, Fr. Providentialisme) ö¤retilerine göre insan›n yapabilece¤i tek
ﬂey, tanr›ya ba¤lanmak ve oturup tanr›n›n ba¤›ﬂ›n›
beklemektir. Katolik inançlar›na göre tanr›, insanlar›n kimini ba¤›ﬂlar ve kimini ba¤›ﬂlamaz, neden ba¤›ﬂlad›¤› ve neden ba¤›ﬂlamad›¤› da bilinemez. Çünkü bu ba¤›ﬂ, yaﬂam süresinde olabildi¤i gibi genellikle do¤madan önce gerçekleﬂmiﬂ de olabilir. Kimi
insanlar ba¤›ﬂlanm›ﬂ olarak do¤arlar, zengin ve
mutlu olanlar böyleleridir. Yoksul ve mutsuzlarsa
ba¤›ﬂlanmadan do¤muﬂ olanlard›r. H›ristiyan felsefesinin patristik ve skolastik dönemlerinde hemen
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bütün kilise düﬂünürleri bu usa ayk›r›l›¤a kand›r›c›
bir gerekçe bulmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Önceleri tanr›l›k
bir yetki olan ve insan›n do¤madan önceki –Âdem’in
elma h›rs›zl›¤›ndan soyaçekimle geçen- günah›na yönelen ba¤›ﬂ, daha sonra Katolik kilisesince insan›n
yaﬂam› s›ras›nda iﬂledi¤i günahlara ve yaﬂam› süresinde çekece¤i cezalara yay›lm›ﬂ ve Papa’lar taraf›ndan uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Tanr›l›k ba¤›ﬂ yetkisini ellerine geçiren Papa’lar bu yetkiyi Kardinal’lere
ve Piskos’lara da verebilirler. Papa’n›n ba¤›ﬂ› para
karﬂ›l›¤›nda olur, demek ki bu ba¤›ﬂtan da zenginler
yararlanabilirler...” (Hançerlio¤lu 1993: 73-74)
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