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M. YILMAZ, Babasız Doğma Fenomeni Kutsal ve Sanat İlişkisine Yönelik

Bir Yorumlama. Temmuz 2020, Literatürk Academia Yayınları, 112 Sayfa,

ISBN: 9786053372813. 

Gülsün ACAR 

Eser İçindekiler, Önsöz ve Prof. Dr. Selçuk Mülayim’in Takdim yazısıyla başlamaktadır. Akabinde 

yazar kitabın hangi konu ve içerikten müteşekkil olduğunu, kitabın sınırlarını Başlarken (17-21) 

başlıklı bölümde çizmektedir. On bölümden oluşan eserde, anlatımın seyri ile alakalı toplamda on 

sekiz adet görsel kullanılmıştır. Kitapta, çalışmanın odaklandığı tema kutsal doğumların sanat ile 

olan ilişkisi olduğu için yazar bütün kültürler üzerinden bu konuyu irdelemek yerine gökyüzü-

yeryüzü özelinde seçme örnekler üzerinden bir değerlendirmeye gitmiştir.   

Başlangıç olarak Kutsal ve Sanat başlığı altında (22-25) kutsalın tanımı ilk sanat eserleri ile olan 

ilişkisine bağlı olarak yapılmış, kutsalın ve sanatın birbirleriyle olan ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. 

Sanatın en eski izlerini Paleolitik Çağ mağara resimlerine kadar götürüldüğü zikredilirken; kutsalın 

bilinçdışımızla alakalı, yaratıcı-tanrı odaklı sezgisel bir farkındalığın idrak edilmesi kabulünden 

ötürü soyut bir faaliyet olan bu idrakin somutlaşmasının nesneler üzerinden olacağını ifade eden 

yazar, hakkında pek çok farklı görüşler olan mağara tasvirlerini inançla ilişkili olarak açıklama 

yoluna gitmiştir. Hayal edilişinden meydana gelişine kadar sanat eserinin oluşum süreci İmgeden 

Nesneye bölümünde (26-28), imge-simge / sembol-nesne odaklı olarak açıklanmış ve kutsal ile 

sanat arasındaki bağlantı, sanat eserinin oluşum süreciyle ilişkili olarak gerekçelendirilmeye 

çalışılmıştır. Frazer ve Durkheim gibi düşünürler üzerinden sembolik ve simgesel anlayışın 

temelindeki kültür anlatılmaktadır. İnsanlığın beş duyu organından birine dokunmayan şeyin 

algısal boşluk yarattığı yaklaşımı üzerinden, tanrının ancak semboller vasıtasıyla anlaşılabilir 

olacağını söyleyen P. Tillich gibi araştırmacılar da bu alanda zikredilenler arasındadır.   

Kutsalın ve sanatın arasındaki birbirleriyle olan ilişki oldukça yüzeysel bir anlatımla geçildikten 

sonra Gökyüzü ve Kutsallık başlığıyla (29-35) gökyüzünün kutsallığı üzerinde durulmuş; insan 

anatomisinin değişimi ile gökyüzü arasında bir bağın olup olmadığı Gökyüzü ve İnsan Anatomisi 

bölümünde (37-40) sorgulanmıştır.  Gökyüzü ve kutsallık arsıdaki bağıntıyı, yoğun bir sembolizme 

sahip olan Göbeklitepe hakkında yorumlar yapan araştırmacılar üzerinden açıklayan müellif, 

kutsallık ve gökyüzü arasındaki o yoğun ve geniş ilintiyi bir iki örnekle oldukça sığ denecek bir 

ölçekte anlatmıştır.  

Kutsala, sanata, gökyüzüne ve insana dair yapılan bu genel değerlendirmelerin ve tespitlerin 

ardından, söz konusu fenomene ilişkin örneklere yer verilmiştir. Seçme örneklerin yer aldığı bu 

kısmın akabinde, önce babasız doğma fenomeninin din ve devlet ile olan ilişkisine, daha sonra 

mimarlık üzerindeki biçimlendirici ve yönlendirici misyonuna değinilmiştir. Fenomene İlişkin 

Örnekler başlığı altında  (37-55) Hindistan’daki Brahma (yaratıcı), Vişnu (koruyucu) ve Şiva’dan 
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(yok edici), Budizm’in koruyucusu Budda’dan; İran Mitolojisi’ndeki Zerdüşt’ten ve Sümer 

Mitolojisi’ndeki tanrı ve tanrıçalardan örnekler verilmiştir. Babasız doğma fenomeninin en önemli 

ve tanınan figürü Hz. İsa ile Mısır ve antik Hellas’taki modeller de anlatıma dâhil edilmiştir. Seçme 

örneklerin yer aldığı bu kısmın akabinde, önce babasız doğma fenomeninin din ve devlet olgusu 

ile olan bağına (57-67), daha sonra mimarlık üzerindeki biçimlendirici ve yönlendirici misyonuna 

değinilmiştir (69-75).    

Devletin var ve sürdürülebilir olması dinin kadim meşrulaştırıcı gücüne bağlı olarak tarihi 

süreçte hükümdarların güçle dolu bir karakter olarak görülmesi ve farklı kültürlerdeki kral 

hükümdarın yaratıcının tenasühü olarak, insan-Tanrı ve tanrı vekili sayarak, babasız doğma 

fenomenini devletin varlığı ile gerekçelendirilmektedir. Mezopotamya’dan Mısır’a, Anadolu’dan 

Hellas’a kadar, göğe yükselerek tanrılar ile temasa geçen ve kendisine yönetme hakkı tanınan çok 

sayıda kral figürüne atıf yapıldıktan sonra bu motifin Yahudilik sonrası süreçte peygamberlik 

kurumu dahilinde de görülmeye başlandığını ifade eden edip mitoloji ve inanç arasındaki ilişkiye 

de haklı bir gerekçeyle temas etmektedir. Babasız doğma fenomeninin sanata olan tesirlerini dans 

ve müzik, tiyatro ve diğer sahne sanatlarının doğuşuna etkisinden bahsedilmektedir. Kutsal 

merkezli göğü yere indirme çabasının kanıtını tapınaklarda, kiliselerde, kültür yapılarında, saray 

ve bunlara benzer yapılarındaki büyüklüğünde görülen bu ide tabakası, insan ölçüsünün dışına 

çıkan bir büyüklüğün ve istemin ifadesi olarak yorumlanmaktadır. Babasız Doğma Fenomeni ve 

Mimarlık ilişkisinin izahının ardından, konunun daha iyi kavranabilmesi için Mimarlık, 

Göstergebilim ve Sembolizm ilişkisinden bahsedilmiş (76-87) ve bu anlatılara paralel olarak da 

vakıf kültüründeki örnekler bu konuyla dolaylı olarak ilişkilendirilmeye çalışılmıştır (89-92).  

 Cami, minare, katedral gibi yapılar üzerinden sembolizm ve göstergebilim dolayısıyla, 

doğrudan ilintile dirilebilirken babasız doğma fenomeni konusunun bununla ilişkilendirilip 

ilişkilendirilemeyeceği sorgulanmaktadır. Yüceliği yükseklikle ilişkilendiren bu gösteriş odaklı 

yapıları meydana getiren zihniyetin bu konunun bilinçaltında bıraktığı izlerle alakalı olup olmadığı 

çok doğru bir noktada anlatılmak istenmektedir. İnancın, mimarinin tüm olanaklarıyla bir algı 

yönetimine hizmet ettiği söylenmektedir. Göründüğünün ötesinde anlamlar taşıyan fonksiyonel 

kaygıların dışındaki bir Gotik katedralinin de devasalığını sadece çok fazla inananı içine almasına 

olanak tanımasından ziyade, aynı zamanda göğe öykünmeye çalışan bir yücelik algısı oluşturduğu 

şeklinde anlatılmıştır.    

Vakıf müesseselerinin daha çok yönetici ve çevresi ile bağlantılı olmasından dolayı, hayrın 

ilelebet sürmesi isteği ve hedefine bağlı olarak, vakıf müessesesi babasız doğma fenomeni 

konusuyla dolaylı olarak ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Resmi olarak kabul edilen tüm imar 

faaliyetleri bambaşka amaçları ve fonksiyonları olsa da yapılış amacı olarak sonsuzluğa mimari ile 

karşı koyma girişimi şeklinde yorumlanmıştır.          

 Bir tanrı ve tanrıçadan, soyut-kutsal varlıklardan meydana gelen kutsal bakire doğum olgusu 

fenomene ilişkin örneklere verilen konular arasındadır (93-97).      

Kendi tekâmülümüz dış dünyada gerçekleşen olayların, durumların iç dünyamızdaki 

değişimlere yol açmasına vesile olacak batîndır. Zahiriyi algılama yoluna açılan pencerelerimizin 

artması deskriptif çalışmaların göstergebilime dayandırılmasıyla mümkün görülmektedir. Bu 

anlamda elimizdeki eser bu adımlardan birini teşkil etmektedir fakat içerik ve anlatım, konuyu ele 

alış bakımından eseri yetersiz kılmıştır. “Benim kendi anlam arayışıma bağlı olarak oynadığım bu 

oyunun, muhataplarına bir farkındalık kazandırması ve benzer konularda çalışma yapmak 

isteyenlere vesile olması temennisiyle…” sözleriyle eserini bitiren yazar; farkındalık oluşturmak için 

kaleme aldığı bu çalışmayı ezber bozan sayfalar olarak vadederken; aslında ele alınan bu konu 

teferruatlı ve hassas bir eğilimle yapılsaydı okur ve meraklısı için yeterlilik kazanabilirdi. Her bir 

konu başlığı dibe kazma tekniği ile pek çok kültürdeki örnekler üzerinden çeşitlendirilseydi; işlenen 
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konular kutsal ve sanat ilişkisine yönelik fenomolojik bir denemeden çok aranan sorulara cevap 

olabilecek mahiyette tezahür edebilirdi. 


