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Ahmet İnam ile 
“Ötekini 

Anlamak” 
Sadık Acar

1947 Sandıklı doğumlu olan Prof. Dr. 
Ahmet İnam, 1971’de ODTÜ Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiş olmasına 
rağmen, tercihini felsefeden yana kullanarak 
1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü’ne doktora 
öğrencisi olarak girmiştir. Aynı yıllarda, 
İstanbul Üniversitesi’nde Latince ve 
Grekçe derslerini takip etmiş, 1980 yılında 
yardımcı dalı Eski Yunan Edebiyatı, ana 
dalı Sistematik Felsefe ve Mantık olmak 
üzere, doktora sınavlarını başarıyla vererek 
“Edmund Husserl’de Mantığın Yeri” başlıklı 
çalışmasıyla doktora tezini tamamlamıştır. 
1980’de Beşeri Bilimler Bölümü’ne 
asistan olarak giren İnam, aynı bölümde 
sırasıyla Kasım 1980’de öğretim görevlisi, 
Temmuz 1981’de yardımcı doçent ve Ekim 
1983’de Sistematik Felsefe ve Mantık Ana 
Bilim Dalı’nda doçent olmuştur. Nisan 
1989’da profesörlüğe atanarak 1994–2000 
tarihleri arasında Felsefe Bölüm Başkanlığı 
yapmıştır. 

Türkiye’de birçok akademik dergide yayın 
kurulu üyeliği, danışmanlık ve hakemlik 
görevi üstlenen İnam, uluslararası akademik 

derneklerde de görev almıştır. Prof. Dr. 
Ahmet İnam, mantıktan bilim felsefesine, 
teknolojiden kültür felsefesine kadar uzanan 
geniş bir ufuk içinde giderek estetik ve 
etik sorunlarla ilgilenmeye başlamış, bu 
çalışmaları da onu “Gönül Felsefesi” adını 
verdiği ve ölümüne kadar sürdüreceğini 
söylediği bir felsefi yaşantılar alanına 
götürmüştür. Sn. İnam, Haziran 2003 
tarihinde başladığı ODTÜ Felsefe Bölüm 
Başkanlığı görevini hâlen sürdürmektedir.

“Ötekini Anlamak” başlığıyla Şubat ayı 
içerisinde bizlerle birlikte olan Prof. Dr. 
Ahmet İnam, insanın dünyaya geldiği andan 
itibaren karşılaştığı ilişki ağlarının, onu tüm 
yaşantısı içerisinde zorunlu olarak birtakım 
“bağlara” sevk ettiğini ve her insanın 
bu “bağlar” içinde kendi “beri-alanı”nı 
oluşturduğunu belirterek, bu beri-alanının 
zamanla insanın kendilik algısında tek bir 
gerçeklik zannına dönüşebildiğini ifade etti. 

İnsanın kurduğu bağları, bir düşünme 
modeli olarak 7 temel kavram (özerklik, 
hazır olma, gönüllü olma, harekete geçme, 
bağı kurma, paylaşma, iktidar) üzerinden 
anlamaya ve açıklamaya çalıştığını 
söyleyen İnam, “Benim öte anlayışım 
alelade dünyanın ötesidir,” diyerek “öteki” 
kavramını alışılagelmiş anlamlarının 
dışında, insanın kendi farkındalığına giden 
bir imkân olarak ele aldı. Kişinin kendi 
beri-alanına uygulayacağı fenomenolojinin 
onun “kendi ötesini” yaratacağını ve bu 
beri-dünya’nın basıncı karşısında kişinin 
kaçışının yalnızca kendi ötesiyle mümkün 
olacağını vurguladı. 

İnam, insanın tek gerçekliğinden 
bahsedilemeyeceğini, beri-dünyaya çakılıp 
kalmış gözleri ve ruhları öteye açabilecek 
tavırları, düşünceleri, hayat tarzlarını 
gösterebilmenin önemli olduğunu, bu 
konuda hakimlerin ve bilginlerin önemli 
görevler üstlenebileceğini belirtti. İnsanın 
ötekisini bulabilmesi için, onu öteki olarak 
görebilen, bir anlamda onu yutmayan, 
manipüle etmeye çalışmayan ve onun 
varlığına saygı duyan öteye gidip gelmişlere 
ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bunun bu 
topraklarda Yunuslar, Mevlanalar tarafından 
başarılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet 
İnam, bitimli insan mevcudiyetinde “öte”nin 
bitimsiz bir imkân olarak her an mümkün 
olduğunu, “yaşamın koşuşturması içinde 
hepimizin beri-lenmiş olmamıza rağmen, 
şimdi önemli olanın nasıl öte-leneceğimizi 
düşünmemiz gerektiği” olduğunu vurguladı.
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Miryam ve 
Meryem...
İzzet Erş

“Ey Harun’un kız kardeşi!” [1]

Kur’an-ı Kerim’de, peygamberlerin 
anılmaları yapısal olarak Tora’ya 
göre farklılıklar göstermektedir. Tora, 
peygamberlerin hayatlarını ayrıntılarıyla 
aktarırken, Kur’an, Tora’da geçen 
öncelikli peygamberlerin hayatlarından 
önemli kıssalarını anmaktadır. Bu 
öncelik ve önemlilik üstünlükten ziyade, 
Kur’an’ın kendi tipolojisi ve erekselliği 
bağlamında kurulmuş bütünsel bir dizgeyi 
göstermektedir. Bu dizgede adı Kitapta 
anılan tek kadın Meryem’dir.

Ancak Kur’an-ı Kerim iki farklı 
Meryem’den bahsetmektedir. Bunlardan 
biri Harun ve Musa’nın kardeşleri Meryem, 
diğeri ise İsa’nın annesi Meryem’dir [2]. 
Kur’anî anlatım bu iki farklı Meryem’i tek 
bir Meryem gibi ifade etmektedir. İsa’nın 
annesi Meryem’in Cebrail vasıtasıyla 
gebe kaldığının anlatıldığı ayetlerde [3] 
Meryem’e hitaben “Ey Harun’un kız 
kardeşi” [4] ifadesi kullanılmıştır. Bu 
bahis açık olarak iki Meryem’in aynı kişi 
olduğunu ifade etmektedir. Kronolojik 
olarak tutarsızlık gösteren bu ifade Kur’an 
tipolojisi bağlamında kavramsal bir zemine 
oturmaktadır.

Meryem ismi Tanah’da Miryam (מרים) 
şeklinde anılmaktadır [5]. Miryam, Tora’da 
ilk olarak Musa’nın doğumunun anlatıldığı 
Çıkış Kitabında, Firavunun İbrani erkek 
çocuklarının öldürülmesini emrettiği 
bahiste, kardeşi Musa’yı bir sepet içinde 
nehre bırakırken görülmektedir. Daha sonra 
sepetin nehirde ilerleyişini gizlice takip 
ederek Firavun’un kızının bebeği bulmasına 
ve onu evlatlık olarak saraya almasına tanık 
olur. Miryam, prensese yaklaşıp ona bir süt 
anne bulunması önerir ve bunu Musa’nın öz 
annesi Yoheved’in yapabileceğini belirtir. 
Prensesin bu öneriye sıcak bakmasıyla Musa 
öz annesi tarafından emzirilerek yetişir. [6]

Tora anlatımında Miryam, Musa’nın 
Kızıldeniz’i ayırması ve kavmini denizin 
içinden geçirmesi sırasında söylediği şarkı 

[1]  Meryem Sûresi 19/28
[2]  Musa ile Harun’un kardeşi olan Meryem’den iki 
ayette söz edilmektedir. (Meryem 27-28, Kassas 11-13 
ve Tahrim 12)
[3]  Meryem Sûresi 19/16-35
[4]  Meryem Sûresi 19/28
[5]  “Miryam” ve “Meryem” isimlerindeki farklılık 
sadece telaffuzla ilgilidir. Yazımsal olarak her iki 
isim de İbranice (Mem, Reş, Yod, Mem) harflerinden 
meydana gelmektedir.
[6]  Çıkış 2:1-10

ve Musa’nın Tsipporah ile evliliğine karşı 
çıktığı bölümlerde ön planda görünmektedir.
Tora bağlamıyla incelendiğinde İbranî 
Amram’ın (עמרם) [7] üç çocuğu olur; 
Miryam (מרים), Harun (אהרן) ve Musa (משה). 

Harun, İsrailoğulları’nın dinî önderidir. 
Kahinlik (Kohenlik) mertebesine atanan 
ilk İbranidir [8]. Kohenlik, Tora’nın 
eskatolojisini oluşturarak, geleceğe dönük 
bağlarını kuran bir müessesedir. Aynı 
zamanda kâhinlik olgusu Tora’da öne çıkan 
ilahi söylem bağlamında ümittir.

Musa ise dinî bir önder değildir. Ağabeyi 
Harun’dan farklı olarak o İsrailoğulları’nın 
yasa koyucusudur. Kavmin bir millet 
olmasını ve Tanrısal yasanın önünde boyun 
eğmesini sağlayan ve kavminin de kendisinin 
bu yönüne biat ettiği bir nevi devlet adamıdır. 
Tora’nın kendisine bildirilmiş olmasının 
belirleyici nedeni açık değildir. Ancak 
gelenek bu ayrıcalığı kendisindeki alçak 
gönüllülüğe [9] ve Tanrının yasasına olan 
sarsılmaz imanına bağlamaktadır.

Miryam ise dişil ilkedir. Dinin ve yasanın 
zeminindeki manevi yapıyı temsil eder. 
Miryam geleneği taşıyandır. Törel yapının 
ardındaki gizil fakat etkin güçtür. 

Bâtınî bir yorum;

Amram ismi İbranice “Yüce Halk” anlamına 
gelir [10]. Amram’ın isminde yücelen halk 
onun bizzat kendi halkıdır. Yüce olan bu 
halk Amram’ın isminde gizlidir. Amram 
ismi “Ayn”, “Mem”, “Reş” ve “Mem” 
harflerinden oluşur. Birinci Mem; Musa’yı, 
Reş; Harun’u ve sondaki Mem; Miryam’ı 
gösterir. Bu ismin başındaki Ayn (ע) harfi 
ise kardeş olarak beliren ilkelerin birliğini 
göstermektedir. 

Öyle ki; Yasa (Musa) gelecekle bağları 
kurulmadığında donuk ve amaçsızdır. 
Sadece günlük hayatın idamesini 
sağlayacağından dilsiz ve manevi temeli 
olmadığında Firavunun sarayında yetim olur. 
Din onun aşkınlıkla bağı, töre ise yasanın 
beslendiği kaynak olur.

Yasasız veya en azından yasaya bağlı 
içeriğini yitirmiş bir eskatoloji (Harun) ise 

[7]  Amram (Çıkış 6:18), Kur’an’da İmran (Al-i 
İmran 3/33) ismiyle anılmaktadır. Âl-i İmran (İmran 
ailesi) İsa’nın annesi Meryem’in doğduğu aile olduğu 
gibi; Musa, Harun ve Miryam’ın içinde bulundukları 
aileyi de göstermektedir. Bu yorumdan yola çıkarak 
bazı müfessirler iki farklı İmran olduğunu ifade 
etmektedirler. 
[8]  Kohenlik (כהן) için Çıkış 28:1-4. Tora’da İbrani 
olduğunu gösteren bir kayıt bulunmamasına karşın 
Melkisedek (Tekvin 14:18), adı Kohen olarak geçen ilk 
karakterdir.
[9]  Sayılar 12:3
[10]  Amram: Am-Ram (עמ רם). “Am” kelimesi “Am 
Segulam” “seçilmiş halk”ta olduğu gibi halk/millet 
anlamına gelir. “Ram” ise yükseklik, ululuk anlamına 
gelin bir kelimedir.

zeminsiz beklentilere, tutarsız ümitlere, boş 
hayallere yol açar. Diğer yandan manevi 
temelini kaybeden bir dinin ereğinde ilahilik 
kaygıları da yiter. Altın bir buzağı (ekonomi) 
dinin temeline yerleşir. 

Maneviyat (Miryam) ise yasasız olduğunda 
özsüz, ümitsiz kaldığında boş tekrardır. Bu 
konuyla ilgili olarak yasadan yoksun bir 
hakikatin olamayacağı belirtilir.

Amram’ın üç çocuğu olan bu üç kardeş, 
Amram isminin baş harfi olan Ayn’da birliğe 
gelirler. Bu Ayn harfi Yehoşua (יהושע)’dır. 
Yehoşua [11] ismi “Yah Kurtarıcımızdır” 
[12] anlamına gelir. Genel bir bilgi olarak 
Yeşu, Musa’dan sonra yasanın koruyucusu 
ve İsrailoğulları’nın önderi konumuna 
gelmiştir. Oysa Tanah’ın Yeşu Kitabında 
bu şahsiyetin Harun’un ve Miryam’ın, yani 
dinin ve maneviyatın da varisi olduğuna 
işaret eden ayetler bulunmaktadır. [13]

* * *

İncil’in Meryem’i

Tora’da Amram’ın çocukları olarak işaret 
edilen üçlü dizge, İncil metninde Zekeriya, 
Yusuf ve Meryem olarak yorumlanabilir.

Meryem, İsevi hakikatin dişil ilkesidir. 
İncil içinde öne çıkan bütün Meryemler 
bu hakikatin farklı mertebelerdeki 
yansımalarıdır [14]. Yine de konu bağlamında 
öne çıkan Meryem, İsa’nın kendisinden 
doğduğu Meryem’dir. Kur’an bu Meryem’i 
“İsa bin Meryem” olarak anar.

Zekeriya bir din adamıdır. “Zeker” (İbr. 
Zackor) kelimesi anmak, hatırlamak 
anlamına gelir ve bu anma dinin kendisidir 
[15]. Tora, Sebt gününün hatırlanmasını 
ve tutulmasını emreder. Zekeriya’nın 
karısı Elisabet’in isminin anlamı “Sebt 
gününün İlahı” anlamını taşımaktadır. 
Kur’an da Zekeriya ismini zikr kavramı ile 
ilişkilendirir [16]. Ayrıca Luka Zekeriya’nın 

[11]  Tanah’a göre Yeşu, Musa’nın ölümünden sonra 
İsrailoğulları’nın önderi konumuna gelmiştir. Kendisi 
ile ilgili kayıtlar Çıkış, Sayılar ve Yeşu kitabında 
anlatılır. Tora’da adının Efraim kabilesinden Nun oğlu 
Hoşea olduğu ve Musa’nın ona Yeşu olarak hitap ettiği 
belirtilir.
[12]  Yehoşua (יהושע) Yah (יה) ismi Tanrının kudretine 
işaret eden bir isimdir. Şua (שע) ise kurtuluş anlamına 
gelen İbranice bir kelimedir. Kur’anî kullanımda Yeşu 
olarak geçer.
[13]  Musa’nın varisi ve şeriatın koruyucusu (Yeşu 
1:1-9, 22:5-6). Harun’un varisi ve kahinlerin başı 
(3:6-7, 10-12). Miryam’ın varisi ve Törenin, geleneğin 
koruyucusu (23:8:13)
[14]  İncil’de 6 farklı Meryem’in adı geçmektedir. 
İsa’nın annesi Meryem (Matta 1:18), Marta ve 
Lazarus’un kardeşi Meryem (Luka 10:38), Mecdelli 
Meryem (Luka 8:2), Öteki Meryem (Matta 28:1), 
Markos lakaplı Yuhanna’nın annesi Meryem (Resullerin 
İşleri 12:12) ve Romalı Meryem (Romalılara 16:6)
[15]  “Tutmak” ve “hatırlamak” kavramları için Tesniye 
7. İbr. Şamor (שמר) ve Zackor (זכר).
[16]  Al-i İmran 3/41 “... Rabbini çok zikret ve akşam, 
sabah tesbih et” (... vezkur rabbeke kesîran ve sebbih 
bil aşiyyi vel ibkâr)
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bir kahin olduğunu ve Elisabet’in Harun’un 
kızlarından (soyundan) olduğunu söyler [1].

Meryem’in kocası Yusuf şeriata göre 
yaşayan bir adamdır. İşleri yasaya göredir. 
Ve şeriat altında Meryem’in günahkâr 
olduğunu düşündüğü için ondan yüz 
çevirmiştir.

Bu üçlü içerisinde Amram gibi bir baba 
figürü yoktur. Burada Baba yani ilkelerin 
özeği olarak Cebrail gösterilmiştir. 
Meryem’in rahmine Ruh-ül Kudüs 

[1]  Luka 1:5

tarafından bir çocuk koyulduğunu kendisine 
haber veren, Yusuf’a Meryem’in bir 
günahkâr olmadığını ve gebeliğinin Allah’ın 
takdiri ile olduğunu söyleyen ve Zekeriya’ya 
Yahya’yı müjdeleyen Cebrail’dir [2].

Musa, Harun ve Miryam’ın birliğinden 
Yehoşua’nın doğması gibi, İsa denilen 
Yehoşua da Yusuf, Zekeriya ve Meryem’den 
doğmuştur. Miryam/Meryem her iki 
bahiste de dişil ilkedir ve manevi boyutu 
yansıtmaktadır.

[2]  Rabbin Meleği Cebrail (גבריאל) için: Matta 1:18, 
Matta 1:20, Luka 1:11-19

Sonuç olarak...

Kanaatimce her iki Meryem’in de manevi 
çocuklarının Yehoşua (İsa) olduğu ve her 
ikisinin de Harun’un (hikmet bağlamında 
[3]) kız kardeşi olduğu söylenebilir. Bu bir 
hatadan ziyade tipolojidir. Kur’anî tipoloji 
esasınca Meryemler arasında fark yoktur. 
Zira Kur’an tasavvufi açıdan anakronik bir 
okumaya müsaade eder.

izzeters80@gmail.com

[3]  Süleyman’ın Meselleri 7:5

Bizden Haberler
Selin Erş

• Vakfımızın aktif katılımcılarından 
Sayın Doç. Dr. Haluk Berkmen, 12 Şubat 
2013’teki toplantımızda 
tarih boyunca bilim ve 
sanatta genel bir anlam 
kaybının oluştuğunu 
vurguladığı “Anlam 
Kaybına Uğrayan 
İnsan” başlıklı bir 
konuşma sundu. 
Berkmen, ayrıca 16 
Şubat 2013 Cumartesi 
günü, Feneryolu 
Gönüllüleri Evi’nde, 
kuantum kuramının 
felsefi yorumunun 
zaman, mekân, nesne ve kuvvet gibi 
kavramlarını yeniden tanımladığı “Kuantum ve 
İnsan” konulu bir sunum da gerçekleştirdi. 

• 19 Şubat 2013’teki toplantımızın konuşmacısı 
vakıf katılımcılarımızdan Vatan Özgül’dü. Kendisi 
“Gnostiklere Karşı İktidar Kültürü” başlıklı bir konuşma 
gerçekleştirdi. 

• Sevgili Turgut Özgüney dostumuz 26 Şubat 2013’teki vakıf 
toplantımızda, “Dostoyevski: Hayatı ve Eserleri” başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. 

• Haliç Üniversitesi’nde 
müzik profesörü ve öğretim 
üyesi olarak görev yapmakta 
olan Sayın Erol Deran, 
yeni yayımlanan Müzik ve 
Resimle Geçen 75 Yıl isimli 
albümü vesilesiyle 21 
Şubat 2013 Perşembe 
günü Pan Yayıncılık’ın 
Barbaros Bulvarı’ndaki 
merkezinde okurları ve 
dinleyicileriyle buluştu. 1937’de 
Polatlı`da doğan Deran, 

1957-1961 döneminde İstanbul Radyosu’nda kanun sanatçısı 
olarak görevini sürdürdü. 1975’de açılan ve 1983’de İ.T.Ü.’ye 
bağlanan “Türk Musikisi Devlet Konservatuarı”na öğretim 

görevlisi olarak atandı. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği, Enstrüman 
Yapım Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Temel Bilimler, 
Çalgı Eğitim Bölümü ve Mızraplı Çalgılar Ana Sanat Dalı 
Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kendisi Winsor & Newton 
firmasının düzenlediği “2000 yılında Ülkem” konulu 
evrensel resim yarışmasında sanatçının eseri, 22.000 eser 
arasında ilk 20’ye girmeye hak kazanmıştı.

• Seramik sanatçısı dostumuz 
sevgili Seçil Nebioğlu, 13 
Şubat – 6 Mart 2013 tarihleri 
arasında Zeytinburnu Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde 
“Toprakla Şiir Yazmak” 
başlıklı seramik sergisi 
düzenliyor. Seramik sanatını 
tanıtmak adına 30 yılın 

eserlerinden derlediği bu sergi 
vesilesiyle kendisini tebrik 
ediyoruz. 

• Vakıf katılımcılarımızdan 
sevgili dostumuz Kerim Sucu’nın 
kızı Gülnur Gizem Sucu, 
Muhteşem Yüzyıl dizisinin 20 

Şubat 2013’te yayınlanan bölümünde ud performansı ile yer aldı. 
Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

•Vakıf katılımcılarımızdan müzisyen dostumuz sevgili Sinan 
Yasdıman, dünyayı ve ülkemizi gezerek çektiği fotoğraflarını 
Fethiye’deki atölyesinde resimleştirdi ve eserlerini “Foto pentür 

digital ar: Dapp” adlı sergide 
sanatseverlerin beğenisine sundu. 
Sevgili Yasdıman’ın, duvarların 
ve bazı materyallerin yakın 
plan çekimlerinde ortaya çıkan 
bilinmeyen dünyanın gizemini 
gösteren fotoğraf sergisi Galeri 
Binyıl’da 5 Mart 2013 tarihine 
kadar gezilebilir. 

Galeri Binyıl Adres: Ihlamur Yolu Sok. Demirpalas Apt. No:50/3 
Topağacı – Nişantaşı Tel: 0212 240 34 54  - 0532 296 76 42
galeribinyil.com.tr

• Doğumlar, vefatlar, evlilikler, başarılar, etkinlikler, açılan 
sergiler ve vakıf üyelerimizle ilgili diğer her konuda bizi 
lütfen haberdar edin. bulten@anadoluaydinlanma.org
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Soru: İki ayrı ülkede geçen bir çocukluk 
yaşadığınızı bilen biri olarak söyleşimize, 
bu yılın çalışma konusu da olan 
“Uygarlıklar Arasında İnsan” başlığımıza 
uygun bir soruyla başlayalım istiyorum. 
Neler paylaşmak istersiniz bizimle, lise 
öğreniminize kadar olan yıllarda, ilk 
uygarlıklar arası gözlemlerinizden, 
deneyimlerinizden?
 
B: Uygarlığın en önemli göstergesi 
olan irfandan, ikisinin de beşiği olan 
Anadolu’dan ve Anadolu insan(lar)ından 
başlamak gerekir. Yeterince okuyamamış 
fakat Anadolu bilgesi diyebileceğim/iz bir 
annekucağında/ocağında başlamış ve devam 
etmiş dirimsel yanım/sürecim. Bir yandan 
İstanbul’da, dönemin sınırlı olanakları 
içinde yürümeye başlarken, öte yandan da 
İsviçre gibi uygarlığını zirveye taşımış bir 
ülkede ve çok geniş olanakları/koşulları 
içinde devam etmiş bu ilk adımlar.
 
Varoluşumu anımsamaya başladığım 
ve koşuşturmaya başladığım ilk yılların 
ardından, uygarlığın bir numaralı göstergesi 
olan bisikletle devam etti tüm yaşamım. 
Zürih sokaklarında, küçük yaşta, bisiklet 
ehliyeti bile bulunan bir yarış bisikletlisi 
olarak, olanakları çok ileri kapalı/açık 
havuzlarda yüzerek, bilim kulelerinde 
fizik ve kimya gibi bilimsel deneyleri 
gözlemleyerek/öğrenerek, planör uçuşları 
gibi çok çeşitli ve geniş/ileri olanaklardaki 
etkinliklere katılarak/izleyerek, ben 
konforlu koşullarda yaşam 
sürerken; İstanbul’un 
da, Sarayburnu–
Samatya–Florya/
Menekşe arasındaki 
sahillerinde yüzerek, 
Topkapı surlarının 
ve mezarlıklarındaki 
meyve ağaçlarının 
tepelerinde, o 
dönemin arabasız 
sokaklarında bisiklet 
kullanarak, çamurda çivi 
oynayarak, pazarda su satarak 
ve eve, mahalle çeşmelerinden 
su, kömürlükten odun/kömür taşıyarak, 
Türkiye’deki daha farklı koşullar içinde, 
ikiz gibi birlikte yol aldığımız, aramızda 
10 ay fark olan sevgili/değerli kardeşimle 
birlikte, çok renkli ve mutlu geçti tüm 
çocukluğum.
 
İsviçre’de bulunduğumuz çevrede, 
Türkçenin yanı sıra, üç-dört ayrı dilde 
konuşan komşularımızla ve çocuklarıyla 
iletişim kurma aracımız ise okulda 
öğrenmeye başladığım İngilizce ve Türkçe 
üzerinden oldu daha çok. Almancayı 
da kısmen öğreniyor ve kullanıyorduk, 
fakat derslerimdeki yoğunluktan dolayı 

yeni bir şeyler daha öğrenmeye direnç 
gösteriyordum artık ve dolayısıyla öteki 
dillere zihnimi kapatmıştım (Hâlâ da 
konuşmayacağım dili öğrenmeye çaba 
göstermiyorum ve kavram/sözlük çalışması 
ötesinde pek ilgilenmiyorum dillerle artık).
 
Türkiye’de de, derslerimdeki yoğunluktan 
dolayı, sınıfı geçecek kadar öğreniyor, 
fakat bildiklerimi/öğrendiklerimi 
kullanacak kadar da hızlıca sahaya 
çıkıyordum. Yani dünyanın (kültür) 
merkezi olan Sultanahmet’te, eşi bulunmaz 

müzelerimizde (özellikle de okuldan 
kaçtığım sözlü günlerinde pek 

fazla tanıdığın göremeyeceği 
şekilde geçirdiğim 

Arkeoloji Müzesi’nde) 
ve çeşitli ülkelerin 
kültüründen gelen 
kişilerle/turistlerle 
geçiyordu günlerim. 
Dünyadan, daha farklı 
kültürlerden de çok 

daha fazla şey görüyor 
ve duymuş oluyordum.

Soru: Bir ilkokul 
öğretmeninizin, geometri ve 

matematik ile olan bağınızı ne denli güçlü 
kıldığını anımsıyorum konuşmalarımızdan, 
bir de ilk gençliğinizdeki etkinliklerinizin 
içinde otostopla çok uzun yolculuklarınız 
olduğunu. Dil ve felsefeyle olan 
ilişkiniz, bu farklı alanlar gibi görünen 
başlıklardaki ilgilerinizle birlikte mi 
kurulmaya başladı diye merak ediyorum...
 
B: Dil ile olan (daha sonraları da 
yaşamımda bir iş olarak yoğunlaşacağımı 
gördüğüm) yakınlığım, ilkokul 3. sınıfta, 
sevgili babamdan (/dayımdan) almış 
olduğum çok değerli bir hediye olan, 
2 ciltlik kapsamlı bir Türkçe sözlükle 

olmuştur. O yıllarda (ve halen) en yakın 
arkadaşım olmuştur bu sözlük. Günlük 
yaşamda karşılaşmadığımız kavramlara, 
çok farklı diyarlarda, zihinsel yolculuklar 
yapmışımdır bu sayede.
 
Felsefeye olan ilgime doğrudan bağlantısı 
var mıdır tam olarak bilemiyorum, fakat 
daha sonraları çok büyük bir önemi/
bağlantısı olduğunu gördüğüm/öngördüğüm 
bir vesile de, 4. ve 5. sınıflardaki 
öğretmenimizin neredeyse tüm dersleri 
matematik ve geometri üzerine yapmış 
olmasıdır sanırım. Buradaki yoğunluğun, 
felsefede bu derece etkisi olacağını hiç mi 
hiç bil(e)mezdim fakat şimdi, o dönem 
bu yoğunluktan dolayı pek sevmediğim/
iz öğretmenimize ne kadar teşekkür etsek 
azmış diye düşünür dururum.
 
Tüm yaşamımı, ağırlıklı olarak 
şekillendirmiş olduğum sorgulamalarım 
da 13-14 yaşlarımda yoğunlaşmıştı. 
“Melekler Şehri” filmindeki ve dünyaya 
iniş (nüzûl) gibi, bir gün bir duvardan 
atlamış, bir bacağımı kırmış ve alçı içinde, 
tüm yaz tatilimi yatağa/koltuğa bağımlı 
geçirerek, dünyaya düşmüş, çocukluktan 
bu olayla “çıkmıştım” artık. (Tabii tekrar 
içimdeki çocuğun sesini duyana kadar!) 
J 2 aylık esaretim sırasında –yine de, 
tek ayakla zıplayarak yapabileceğim 
yaramazlıklarımdan geri kalmadan– 
yaşamımızdaki en önemli, olmazsa olmaz ve 
ayrılmaz iki ayrı kavram/değer gibi görünse 
de, tek bir kavram/değer olan SAĞLIK-
ÖZGÜRLÜK üzerine yoğunlaşarak, tüm 
geleceği/mi, ne yapmayacaklarım(ız)ın 
bilgisi/gücü (ihtiyâr/ım/ız) üzerinden ciddi 
oranda belirlemeye başlamıştım.

Liseyi de özel bir turizm ve otelcilik meslek 
lisesinde okuduğumdan dolayı, doğrudan 
ve ulaşılabilecek en son noktalardan girdim 
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dünya kültürlerine. 
Türkiye’nin en büyük 
iki otelinde birkaç 
yıl yeterince çalışmış 
olmamdan dolayı ve 
otelcilikte ilerlemeyi 
pek düşünmediğimden 
olsa gerek, farklı 
alanlara yönelmem 
gerektiğine karar 
vermiştim. Fakat 
önce Türkiye’mizi, 
Anadolu’muzu 
ve öncelikle tüm 
güneyi iyice gezmeli, 
görmeliydim. Bunun 
için de, benim için en iyi/kısa yöntem/
olanak olarak, otostopla yollarda olmaktı. 
Edirne’den Alanya’ya kadar Türkiye’nin 
tüm Batı ve Güney sahil bölgesini, (araç 
sahibi olmadan) binlerce [6.700] araçla 
yani otostopla, yıllar içinde gezme olanağı 
yarattım kendime. Daha sonraları da bir 
dönem, İstanbul’da ve çeşitli bölgelerde 
rehberlik yapmaya başladım.

Fakat yeni bir alana, gönlümdeki 
aslan olan gazeteciliğe başlama 
kararı da almıştım. Bir yandan, 
haberciliğe başlayıp bir yandan 
da kendimi donatmak üzere 
fotoğrafçılık ve sinema kursu 
gibi çok çeşitli kurslara katıldım.
 
Soru: Gazeteciliğe başlama 
kararınız ve bu yönde verdiğiniz 
emekler nasıl bir lezzet yarattı 
yaşamınızda? Adınızı B olarak 
değiştirme kararınız da bu 
döneme mi denk geliyor?
 
B: Bu gazetecilik dönemim, beni daha 
farklı bir zihne ve uğraşlara yönlendirdi. 
Yıllar sonra, tekrar, beklemeye almış 
olduğum, daha yoğun okuma-araştırma 
coşkusu sarmıştı benliğimi. Bu doğrultuda 
da, sadece hayal olarak düşünebileceğim 
olanaklarda, akademik bir dünyaya, 
psikoloji ve felsefe alanından giriş yaptım. 
Bu süreçte de, üzerinde yoğunlaştığım alan, 
insan ve kendimi/zi tanıma, araştırma ve 
çabaları üzerine olmuştu. (Tıp okumayı da 
çok istememe karşın koşullar pek olanaklı 
değildi.) Okuma yoğunluğumun iyice 
artmasıyla ve bilgileri/mi/zi paylaşma 
isteğim üzerine de, yayıncılık noktasına 
yönelmiş oldum. Bu doğrultuda da, 
bilgisayarla olan yakınlığım, internetin tüm 
olanakları ve kolaylıkları duruyordu hemen 
önümde.
 
İnsanı/kendini anlama/tanıma çalışmalarım 
sürecinde, dünya vatandaşlığı, insan hakları, 
ortak değerler vb. nice öncelikli konu 
başlıkları içinde, en öncelikli konulardan 

biri olan ad konusu 
da gündemime 
girmişti bu dönem. 
Dünyanın çok çeşitli 
kültürlerinden gelen 
kişilerin, dillerindeki 
seslendiriş 
farklarından dolayı 
çeşitli ilginçlikler 
yaşıyordum. Hem 
bunlara günlük 
hayatta çözüm 
bulmak hem de 
felsefi açıdan 
değerlendirme adına, 
4 yıl boyunca, ad/

ım/ız üzerine düşünür ve araştırır olmuştum 
bir yandan da. Sonunda, zihinsel ve 
fiziksel açıdan çok sıkışmış/zorlu kilit bir 
dönemimde, sanırım yaşamım boyunca 
da zirvede duracak olan biriyle, sonradan 
yazılmış bir söyleşi kitabı üzerinden 
tanışmıştım ve tüm dünyam tamamen 
değişivermişti. Neredeyse o olmuştum 
ve hatta ben oyum bile diyebilirdim. Bir 
aylık, yoğun okuma sürecimde, büyük 

bir aydınlanmanın sunduğu çok önemli 
kararlar aldım. Tüm soru(n)larıma karşılık 
bulabildiğim, değiştirmiş olduğum 
adım, B de, yine bu dönemde, bir hediye 
gibi önüme geliverdi. [Bu konuyla ilgili 
bazı ayrıntılar da, www.KendiniTANI.com/
ad sayfasından okunabilir.]
 
Ayrıca, kendim/zihnim üzerine, 
ne olduklarım/yaptıklarım 
yerine Ne Olmadıklarım, Yapmadıklarım, 
Düşünmediklerim ve  Konuşmadıklarım üst 
başlıklarında dizinlediğim kişisel 
açıklamalarımı da www.KendiniTANI.
com/B sayfasından paylaşmaktayım.
 
Soru: FaRkLaR Kılavuzu/Sözlüğü ve 
Kendini Tanı gibi eşikler (portallar) 
yaratmayı nasıl hayal etmeye başladınız ve 
nasıl gelişti/gelişmekte bugüne kadar bu 
eşiklerdeki çalışmalarınız?
 
B: Birçok durumda olduğu gibi, ya yoğun 
ilgi ya da gereksinim/zorunluluk gibi 

durumlardan başlıyordur sanırım. Benim 
de günlük yaşamım(ız)da denk geldiğim/
iz, okuma ve araştırmalarda buluştuğum/
uz soru ve sorunlara, birer yanıt/çözüm 
bulabilme ümidi ve çabasıyla gelişti sanırım 
tüm süreç.
 
Bugüne kadarki tüm düşünür/filozof, 
bilim insanı ve sanatçıların, apayrı şeyler 
söylemiş ve sunmuş olmalarının yanı 
sıra, üzerinde uzlaştıkları/buluştukları tek 
kavramın “Kendini TANI!” sözü olduğunu 
görüyorum/z. Bu doğrultudaki düşünce ve 
araştırmalarımda, bunu gerçekleştirmeyi 
sağlayabileceğimiz 6 ana konu başlığı/mız 
[Soluk, Beslenme, Psikoloji, Fizyoloji, 
Eşeysellik ve İletişim] hakkındaki 
çalışmaları/mı/zı ve derlediğim bilgileri 
paylaşmak üzere www.KendiniTANI.
com adresini oluşturmuştum.
 
FaRkLaR Kılavuzu/Sözlüğü de, tüm 
çalışmalarımı/zı paylaşmaya, en temel 
gereksinimimiz olan kavramlar, kavramsal 
düşünüş ve eylemlerde bulunmak üzere, 
kişinin ve toplumun biraradalığını 

sağlayabilecek uzlaşım aracı olan 
sözlük çalışmasından geçeceğinin 
düşüncesi ve bu alanda çalışma 
coşkumla/kararımla hızlanmış 
oldu. Tüm ilişkilerimizde, 
çok fazla karıştırıldığını 
gördüğüm 6 durum 
[GENEL ile ÖZEL | BİRİNCİL 
OLAN/LAR ile İKİNCİL 
OLAN/LAR | 
ARAÇ ile AMAÇ | SÜREÇ 
ile SONUÇ | KURAM  ile  

UYGULAMA | KORKU ile KAYGI ] 
üzerine dikkat çekmek 
ve karıştırılmamalarını, kavramlar 
üzerindeki farkındalığımızı artırmaya 
hizmet edebilmek üzere başlatmış oldum 
bu çalışmayı da. Neredeyse, yaşamımızdaki 
her şeyi belirleyen dil ve zihin ilişkimizdeki 
fazlalık/ye(te)rsizlikleriyle de, kendimize ve 
çevremize çok fazla yük yarattığımız, sakız 
gibi kullanılarak, ilişkilerimizin çürümesine 
de neden olan bazı/çoğu söz(cük)lerin, daha 
az kullanılması ve/veya kullanırken daha 
çok dikkat etmemiz gerekenlerine de [zaten, 
aslında, sonuçta, sadece, “hep/hiç”, 
“herkes/hiç kimse”] öncelikle işaret ederek, 
50 alanda, 40.000’e yakın karşılaştırma 
noktasını dizinlemiş oldum/k yıllar içinde. 
“Sözlü kültürün, yazılı kültüre geçtiği 
eşik!..” olarak tanımladığım bu çalışmaya, 
artık herkesin de, gördükleri FaRkLaR’ı/
nı yazabileceği altyapısıyla, www.
FaRkLaR.net | www.FaRkLaRsozluk.com 
adreslerinden erişebileceği bu kavramlara, 
destek ve katılımlarınızı da görmekten çok 
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memnun oluruz.
 
Kendi çözümlerim 
için ve yakın çevreme 
de internet hizmetleri/
danışmanlığı 
sunduğum işlerim 
[www.GosterGe.net] ve sözlük 
konusundaki çalışmalarım hız 
aldıkça, daha geniş/
renkli noktalarda 
da gelişmeler oldu. 
Sözcükleri ve 
kavramları, metin 
olarak yazılı sunmanın 
ötesinde, bir ağaç 
ya da sinir ağı gibi, 
kavramları/sözcükleri, 
görsel olarak tek bir 
pencerede, bir arada 
görme olanağı sunan Görsel Sözlük [www.
Gorselsozluk.net] de çok yakın dönemde 
yayına girdi. Bu sayede de artık herkes, 
kendi düşünce haritasını görsel olarak 
birbirleriyle paylaşma olanağı buluyor.
 
Soru: Bu sitelerdeki çalışmalarınızın 
yanı sıra yoğunlaştığınız başka 
çalışmalarınız, etkinlikleriniz de var mıdır?
 
B: Çeşitli dernek ve vakıflarla, ilişki ve 
işbirliği içinde olmuşumdur her zaman. 
Günlük yaşam(ım/ız)daki konu ve sorunlara, 
en hızlı çözüm bulabileceğim/iz ortamlar, 
sivil toplum kuruluşlarından geçtiğinden ve 
“Çözümün bir parçası değilseniz, sorunun 
bir parçasısınızdır,” düşüncesinden de 
hareketle, önemli sorumluluklar almış; 

zihnimi, zamanımı, enerjimi 
ve olanaklarımı daha çok 
bu yönlerde vakfetmeye 
yönelmişimdir bir yandan da. 

 
Gezginler 
Derneği, 
Bisikletliler 
Derneği 
gibi daha 
etkin 

olduğum derneklerin yanı 
sıra, özellikle/öncelikle, 
çocuklar, engelliler ve evsizler 
gibi çaresiz durumda olanlar 
için, bizim de her an, aynı 
durumlara düşebileceğimiz 
düşüncesiyle, olanaklarımız 
yerindeyken, sözlerimizi ve 
yapabileceklerimi/zi öncelikli 

kılarak çalışmalar yürütmeyi tercih ettim 
daha çok.
 
Vakıf katılımcılarımızın da yakından bildiği 
üzere, bu çalışmalarım arasında en yoğun 
olanı ise, Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır! 
Derneği’mizin de yönetiminden biri olarak, 
sigara ile mücadelem/iz üzerine olmuştur. 
Tüm vakıf katılımcılarımızın da bu konudaki 
tutumlarını tekrar tekrar gözden geçirerek ve 
içme “iradeleri” yerine ihtiyârlarını devrede 
tutarak, şu illeti İÇMEMEYİ TERCİH 
EDİYORUM! diyerek yaklaşmalarını 
diliyorum/z (Bu konuda, “zararın 
neresinden dönülürse kârdır” düşünce ve 
önerisiyle, yardımcı olabileceğimiz bir 
şeyler olursa diye bir eşik (portal) olan 
www.BagimliligaHAYIR.org adresimizi de 

paylaşmış olalım).
Soru: Anadolu Aydınlanma Vakfı ile 
nasıl tanıştınız, Vakfın etkinlikleri ve 
yayınları hakkındaki görüşleriniz nelerdir 
diye sorarak tamamlamayı diliyorum 
söyleşimizi...
 
B: Yaşamımda, yine çok önemli/değerli 
bir kitabın çevirmeni ve yazarı olarak ilk 
tanışıklığımın başladığı, çok kısa süre sonra 
da katıldığımız ortak bir eğitimde tanıştığım 
çok sevgili dostum/uz Cengiz Erengil, çeşitli 
soru ve arayışlarıma daha geniş yanıtlar 
bulacağımı belirterek, beni Metin üstadımız 
ve vakıf katılımcılarıyla buluşturdu.
 
2001 yılından beri de vakıf toplantılarına 
düzenli olarak katılmaktayım. Us Düşün ve 
Ötesi dergimizin, 6. 7. ve 10. sayılarındaki 
yazılarımla, elimden geldiğince katkıda 
bulunmaya çalışmıştım. Çok önemli yeri 
olmuş ve çok verimli geçmiş bu yılların 
yaşamıma olan katkılarını anlatmakla 
bitiremem. Pozitivist öğretimlerden, 
yüzümüzü/zihnimizi fazlasıyla Batı’ya 
dönük tutarken, dünyanın incisi olan 
Anadolu’muza, Anadolu Bilgeliği’ne 
dönme ve buradan hareket etme olanağını 
bize sunduğu için, sürekli bir bilinç 
topluluğu yaratma noktasındaki toplantı 
ve yayınlarıyla hizmetlerinden dolayı, 
başta Metin üstadımız olmak üzere, vakıf 
yönetimi, âgâh ve vâkıf olan tüm vakıf 
katılımcılarımıza minnettarlığımı belirterek, 
tüm hizmet ve paylaşımları için yaşamım 
boyunca teşekkürü/mü(/zü) bir borç bilirim.

deniztipigil@gmail.com
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Geniş Tabanlı 
Eğitim Sistemi
 
Bir gün ormandaki hayvanlar 
bir araya gelerek okul açmaya 
karar verirler. Bir tavşan, bir 
kuş, bir sincap, bir balık ve 
yılanbalığı yönetim kurulunu 
oluşturdu. Tavşan, müfredatta 
‘koşmanın’ bulunmasını istedi. 
Kuş, ‘uçmanın’ dâhil olmasını; balık, 
‘yüzmenin’ dâhil olmasını ve sincap da 
‘ağaca tırmanmanın’ mutlaka zorunlu 
dersler arasında olması gerektiğini 
söyledi. Bütün bunları bir araya getirip 
bir müfredat programı yaptılar. Ve 
bütün hayvanların bu dersleri görmesini 
istediler. 
 

Tavşan, koşu dersinde “A” alıyor 
olmasına rağmen, ağaca tırmanmak onun 
için çok ciddi bir sorundu. Sürekli kafa 
üstü düşüyordu. Bir süre sonra beyni 
hasar gördü ve artık eskisi gibi koşamadı. 
Artık koşuda “A” almak yerine, “C” 
alıyordu. Ve tabii, ağaç tırmanmada 
ise her zaman zayıf alıyordu. Kuş, 
uçmada çok başarılıydı; ama sıra toprak 
kazmaya geldiğinde o kadar başarılı 

değildi. Sürekli gagasını ve 
kanatlarını kırıyordu. Bir süre 
sonra, toprak kazma notu 
hâlâ “F” olmasına rağmen, 
uçma notu “C”ye düşmüştü. 
O da ağaca tırmanmakta çok 
zorlanıyordu. Sonuçta, sınıf 
birincisi olan hayvan her şeyi 
yarım yapabilen, geri zekâlı 
yılanbalığı oldu. 
 
Ancak eğitimciler çok 
mutluydu, çünkü herkes bütün 

dersleri görüyordu. Ve buna “geniş tabanlı 
eğitim sistemi” dediler. Buna gülüyoruz 
ama gerçek bu. Sen de bunu yaşadın. 
Biz aslında herkesi başka biri yapmaya 
çalışıyoruz. O yüzden de insanların kendi 
olma potansiyellerini yok ediyoruz. 
 
* Osho’nun Sezgi adlı kitabından.

HAKİKATTEN DAMLALAR / Osho
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Yetkin insanda
düşüncenin gücü,

iradenin ve kalbin gücü
olmalıdır.

Ludwig Feuerbach

Söz ola...BİZİM SAHAF Hazırlayan: Berna Öztan

Hegel 
Terry Pinkard

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları / 
Biyografi Dizisi
772 sayfa 

Modern düşüncenin kurucularından 
biri olan Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770–1831 ), genel olarak 
Prusya mülkiyetçiliğinin dar kafalı 
savunucusu, anlaşılmayacak şekilde ve 
anlaşılmamak için yazmış asık suratlı 
bir felsefeci olarak tanınır. Onun Fransız 
devriminin etkisiyle coşan bir devrimci; 
Alman milliyetçiliğine karşı çıkan bir 
evrenselci; kâğıt oynamayı, arkadaşlarıyla 
tartışmayı, meyhanelerde yarışırcasına 
içmeyi seven ve dolayısıyla birçok 
kez disipline verilen bir öğrenci; dans 
etmekten, kızların çevresinde olmaktan 
hoşlanan neşeli bir genç olabileceği pek 
akla getirilmez. Oysa Hegel, olumlu 
kişisel özellikleri, bilgisi, geniş ufku 
ve büyük ilgi gören dersleri sayesinde 
Hölderlin, Schelling, Goethe, Humboldt, 
Fichte, Novalis, Schlegel kardeşler, 
Mendelssohn gibi isimlerle dostluğunu 
sürdürürken içinde yaşadığı toplumun 
en etkin şahsiyetlerinden biri haline 
gelmiştir. Bir yandan da dönemin siyasi, 
endüstriyel, toplumsal ve bilimsel 
devrimlerinden doğan modernliğin 
kendisini düşüncesinin nesnesi yapan ilk 
büyük filozof olarak önem kazanmıştır. 
Kant felsefesinin olanaklarını geliştirerek 
sağlam, tutarlı ve bütünlüğü olan ideal bir 
sisteme ulaşmayı hedeflemiş, zenginliği, 
kapsamı ve olgunluğu bakımından felsefe 
tarihinin son büyük sistemini yaratarak 
bu amacına nail olmuştur.  (Tanıtım 
Yazısından)

İnsan Tabiatını 
Tanıma
Alfred Adler

Yayınevi: Türkiye İş Bankası Yayınları
291 sayfa

Aynı insanların, aynı eylemlerin, 
aynı olayların, aynı durumların farklı 
şekillerde değerlendirilmesi insan 
dünyasının bir olgusudur.

“İnsan Tabiatını Tanıma” Adler’in 1920 
yılında Viyana Halk Enstitüsü’nde 
verdiği konferanslardan oluşuyor. İlk kez 
Almanca olarak 1927 yılında yayımlanan 
kitap, yıllar önce ülkemizde de Dr. Ayda 
Yörükan’ın çevirisiyle yayımlandı ve 
bugüne dek artan bir ilgiyle okundu. Bu 
yapıtında, insan kişiliğinin gelişmesinde 
aşağılık duygusunun ve bu duyguyu 
gidermek için gösterilen çabaların anlam 
ve önemini anlatan Adler, insanlara 
ve insani sorunlara iyimser bir bakış 
açısıyla yaklaşıyor, insanları birbirine 
bağlayan evrensel bir sosyal duyguya 
vurgu yapıyor. Adler’in yapıtının ana 
fikrini “Kendini tanıma, mutluluğun 
bir yasasıdır” şeklinde özetleyebiliriz. 
Bu kitap psikologlara, psikiyatristlere, 
öğretmenlere, psikolojik rehberlik 
edeceklere, çocuklarıyla ilişkilerde sorun 
yaşayan ebeveynlere yardımcı olma 
amacını taşıyor. (Arka Kapak)

Ey Sevgilim, kaç kez seni çağırdım 
ama sen beni işitmedin, 

Kaç kez kendimi gösterdim 
ama sen bana bakmadın, 

Kaç kez kendimi rayiha kıldım 
ama sen beni koklamadın, 

Kaç kez kendimi gıda kıldım 
ama sen beni tatmadın. 

Nasıl oluyor da dokunduğun şeylerde 
beni hissetmiyorsun... 
Beni nasıl görmüyor, 
nasıl işitmiyorsun... 

Ben tatlı olan her şeyden 
daha tatlıyım, 

Arzulanır olan her şeyden 
daha arzulanırım, 

Güzel olan her şeyden 
daha güzelim, 

Ben Cemil ve Melih’im, 
Sev beni ve başka hiçbir şeyi sevme, 

iste beni, 
Bütün endişelerden geç, 

ta ki yegâne endişen kalayım.

Muhyiddin İbn-ül Arabî,
Kitab-üt Tecelliyat

İÇTEN DOĞUŞLAR
Muhyiddin İbn-ül Arabî 
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Tasavvuf 
Geleneğinde
Akl-ı Meaş ve 
Akl-ı Mead
Çağrı Dörter

1
Tohum her ne kadar her meyvenin içinde 
varsa da, meyveden dışarı çıkıp ereğine 
varması için önce uygun bir toprağa 
düşmesi, sonra uygun şartlarda filizlenmesi, 
ardından uygun şartlarda büyümesi gerekir 
ki sonunda kendini ağaç olarak tekrar 
bulabilsin. Elbette bu süreçte dış kabuğun 
yerini, koruduğu özün açığa çıkan ifadesine 
bırakması gerekecektir.

Ancak çoğu meyve düştüğü yerde çürür. 
Kimini hayvanlar yer, kimini toprak 
sahipleri... Kimi toplanıp satılırken, kimi 
dibine düştüğü ağaca tekrar gübre olur. Bir 
fidan, onu doğuran ağacın dibi bir yana, 
gölgesinde dahi büyüyemez. Sanıldığından 
ince bir iştir, tohumun, önünde uzanan 
kıldan ince kılıçtan keskin köprüden geçip 
içindeki ağaca varması...

Beşerde “arayış”ın oluşabilmesi, tohumun 
filizlenme devresine denk gelir. Bütün 
beşeriyet aynı potansiyele sahip olsa da 
geçtikleri âlemler, devrettikleri birikimler 
ve içinde bulundukları yaşamın dinamikleri 
uygun şekilde bir araya gelmeden bu 
“sorgulama”nın başlaması mümkün olmaz. 
“Sorgulama”nın henüz açığa çıkmadığı 
bir yaşamda ise yapılacak tüm yatırımlar 
–doğal olarak– sadece dış kabuğa yönelik 
olacaktır. Her ne kadar “kabuk”, “içindeki 
öz”ü korumak, onun yetişmesine zemin 
hazırlamak ve doğru zamanda aradan 
çıkarak onu özgür bırakmak için varsa 
da, çoğu zaman o “öz”ü içinden bırakmaz 
ve gelişmesine izin vermez. Bu aşırı 
korumacılık, “öz”ün, onu koruyan “kabuk”la 
birlikte ağır ağır çürümesiyle son bulur.

“Yere göğe teklif edilen ancak cahil 
olmasıyla birlikte beşere teslim edilen 
emanet”, beşerin kendisine dahi kapalıdır. 
Ne taşıdığını bilmez. Beşer için “emanet”in 
ne olduğunun keşfi, bir ucu kendinde 
bulunan ipi evrenin merkezine kadar takip 
etmesiyle mümkün olabilir. Ancak, “O çok 
cahil, çok zalimdir” ifadesi, bunun o kadar 
kolay olmayabileceğini gösterir. Cehaleti 
ve sonuç olarak zulmü, başta kendisinedir. 
Her seferinde kendi taşıdığı odunlarla 
kendini yakan beşer, göklerde ayrıca ateş 
yakılmasına gerek kalmayacak şekilde kendi 
hesabını her gün ve her saniye görür. Kendi 
huy ve yaklaşımlarından kaynaklanan tüm 
sıkıntılar için ötekileri suçlayan ve bu huy, 
inanç ve davranışları üzerinden sürekli 

sıkıntı çekmesine rağmen, kendini ve doğru 
bildiğini sandıklarını sorgulamayı aklına 
getiremeyen beşerin bu hali için tasavvuf 
geleneğinde “gözleri ve kulakları mühürlü” 
tabiri kullanılır. Bu mühürler açılmadan 
ne görmesi, ne gördüğünü tanıması ne 
de kendi hakikatine ait sözleri anlaması 
mümkün olacaktır. Erenlerin ereni ile aynı 
evde yaşasa dahi ne tanıyabilir onu ne de 
lisan-ı hal ile yapılan o daimi davete cevap 
verebilir.

Kendi hakikatiyle ilgili bir sorgulaması 
olmaksızın “derin bir uyku” olarak tabir 
edilen şekilde varlığını sürdüren ve dünyada 
en yaygın halde bulunan bu akıl tipine 
tasavvuf geleneğinde “Akl-ı Meaş” adı 
verilir.

Nice badireler atlatmış, nice aşamalardan 
geçmiş ve tüm varlıkların koştuğu ama pek 
azının dâhil olduğu, “farkında olduğunun 
farkında olması” ile diğerlerinden ayrılan 
“beşeriyet âlemi”ne “insan” olabilme 
potansiyeli (tohumu) ile doğmuştur. 
Ancak “akl-ı meaş” bu potansiyelin 
gerçekleştirilmesi ile ilgili herhangi bir 
yönelime sahip olmadığından, beşeriyet 
âleminin renkleri ve çekim odaklarına 
kapılır, kurbanını onlara verir ve yatırımını 
sadece o âleme yapar. Enerjisini beden 
ve bedensel tatminler yolunda harcamayı 
tercih ederek “insan tohumu” yerine, 
“tohumun kabuğu”nu beslediği bu alanda, 
“sorgulama” sürecine girmedikçe, içindeki 
“insan” potansiyel olarak kalacak ve 
çoğunlukla doğamadan devredecektir. 
Kabuğa yapılan yatırım ve güçlendirme 
çalışmalarının sürekliliği, bir noktada 
kabuğu, o yaşam süresi içinde artık özü 
tarafından kırılması olanaksız bir hale 
getirecektir. İşte “insanın kırkına gelmesi” 
budur. Bu sembolik aktarım, nasıl insan 
fiziksel olarak belirli bir yaştan sonra 
belirli sporlar için eğitilemeyecek duruma 
geliyorsa, nefsini katılaştırma sürecinin 
belirli bir aşamasından sonra, esnekliğini 
kaybeden o nefsin artık dönüştürülmesi ve 
saflaştırılmasının da aynı derecede zor hale 
geleceğine işaret etmektedir. 

Kimi otuz yaşında gelir kırkına, kimi 
altmış... Kimi içine doğar kırkının, kimi 
hiç görmez kırkını... “Kırkına gelmek” 
kendini ekşitmektir. Bu aşamadan sonra 
“kendi varlığı” ile ilgili her türlü yaklaşım 
veya duyum, beşerin yüzüne de “ekşime” 
olarak vuracak, canını sıkacak ve onu 
uzaklaştıracaktır. Bu nedenle “Sirkeden 
şarap olmaz,” denmiştir. Bu nedenle “Ehli, 
kimseyi söz ile davet etmez,” denmiştir. 
Bu nedenle “Ehli, terk-i dava etmiştir,” 
denmiştir. Bu nedenle “Ehlinin, kimseye 
satacak bir şeyi yoktur,” denmiştir.

Biraz daha hassas olanlar “Nerede o 
Yunus’lar, Mevlana’lar” diye yakınabilir 
arada sırada... Geçmişte de aynı şeyleri 

bizzat Yunus’lara, Mevlana’lara söylemiştir, 
bugün yaptığı gibi... Kıyafetler değişmiş, 
devir değişmiş ancak “hal”ler değişmemiştir. 
Tarihin ve zamanın içinde iz sürerken, yanı 
başındakini ıskalama hali, ebedi ve ezeli bir 
haldir.

Öte yandan da, yaratılışın yasaları işlemeye 
devam etmektedir. Mekanizması, bir bilme–
anlama–olma varlığı olan insana, yürümek 
üzere yaratıldığı yol üzere yürümeye 
karar verene kadar onay vermez. Ve 
onaylamadığını, yaşamına eşlik eden sürekli 
bir iç sıkıntısıyla ona bildirir. O öyle bir iç 
sıkıntısıdır ki insanoğlunun normlarından 
biri olarak kabul edilmiş ve nedeninin “boş 
oturmak” olduğu gibi bir sonuç çıkarılmıştır. 
Oysa işin gerçeği “boş oturmak” değil, “bir 
an dahi kendisiyle yalnız kalamamak”tır. Bu 
nedenle de “bir an dahi duramamak, nefes 
alamamak”tır. Kimsenin hoşuna gitmez; 
her ne kadar kılları daha az ve duruşu daha 
dik bir bedene sahip olsa da, içinde sürekli 
ağaçlardan ağaçlara atlayan bir maymun 
olduğunu kabul etmek... O maymun, henüz 
ağaçlardan inmemiştir. Ve kolay kolay da 
inmeye niyeti yoktur.

İç sıkıntısını normal kabul etmesi öğretilen 
beşerin bu rahatsızlığı içten içe gittikçe 
artarken, buna çözüm olarak sunulan 
semptomatik haplarla bunların bastırılması 
ve tüm yaşamını bu haplara bağımlı 
olarak yaşaması öğretilir. Bu haplar kimi 
zaman hobiler, kimi zaman geziler, kimi 
zaman tatiller, kimi zaman yeme-içme 
bağımlılıklarıdır. Bunların kendilerinde 
hiçbir kötülük olmamasına rağmen, o 
sıkıntıyı bastırmak üzere alındıkları zaman 
hepsi birer “anti-depresan”dır. Ve bunların 
yetersiz olacağı zamana kadar, hap şeklinde 
olanlara geçilmez. Hayatı boyunca hiç 
durmadan başı ağrıyan ve her gün kısa 
bir süreliğine bu ağrıyı azaltacak haplar 
almaya devam edebilmek için sürekli çaba 
sarf eden birinin, “baş ağrısının durduğu 
bir varoluş” hakkında nasıl bir anlayışı 
olamazsa; bu yönde yaşayan bireylerin de 
bir kez gerçekten durup nefes aldıklarında 
neler yaşayabileceklerini bilmeleri mümkün 
olmamaktadır.

Ancak, kurulu çarklara verimli hizmet 
edebilmesi için, beşerin kendi varlığı 
konusunda cahil kalması ve ihtiyacı 
olmayan hapları alabilmek için koşturarak 
bu çarkların dönmesine hizmet etmesi 
gerekmektedir. Üstelik bu hapları alabildiği 
için bir de kendini özgür sanmalıdır 
ki, “çarklardan kurtulmak”, “hayatını 
dönüştürmek” veya “evrilmek” fikri aklının 
ucundan dahi geçmesin.

İhtiyacı varmış görüntüsü çizerek aslında 
“daha fazlası” düşüncesiyle satın aldığı veya 
saray edindiği hiçbir şeyin hayallerinde 
veya vitrinlerde gördüğü parıltısıyla kendi 
dünyasına katılmadığını deneyimlemesine 
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rağmen, varoluşun kendine vermeye 
çalıştığı ince mesaj üzerine düşünmek 
yerine, hayatını yarının çöplerini eline 
alırken hissedeceği anlık tatminler üzerine 
kurmayı ve içindeki doyumsuzluğu bu 
şekilde unutmayı seçen beşerin, sahibinin 
sopaya bağladığı havuçlar peşinde koşarak 
ömrünü tüketirken, kendini havuçları 
alabildiği sürece özgür hisseden bir beygirin 
yaşamını yaşamaktan da şikâyet etmemeyi 
öğrenmesi gerekir.

2
Tohumun filizlenmesi kimi zaman, sonunda 
koca bir hiç olacak hedeflerin peşinde 
kendini kaybetmişçesine koştururken 
düşünmesine yol açan ani ve şaşkınlık 
verici bir olayla başlayabilir. Kimi zaman 
içinde hep o sezgiyi taşıyan birey, belirli bir 
olgunluğa geldiğinde, hayatı boyunca gerçek 
olan soruları aslında sadece çocukken 
sorduğunu ve büyümüş görünürken aslında 
hep yerinde saydığını anlayarak hayatını bu 
anlayışın gösterdiği yön üzerine kurmayı 
seçebilir. Kimi zaman doğduğu andan 
itibaren bu sezgiyi taşıyıp, en ufak fırsatları 
bile bu yönde kullanarak o tohumu ağaç 
yapmaya adayabilir hayatını. Ancak 
eninde sonunda, zamanının 
gelmiş olması gerekir. Zamanı 
gelmeden, diğer tüm şartlar 
uygun dahi olsa, baki kalan 
ve artan iç sıkıntısına rağmen, 
bu yönde bir adım atma iradesini 
kendinde bulamaz. Yanı başında 
alıştığı, bildiği ve güvendiği haplar 
hep daha çekici görünecektir ona.

Ancak, haplarla ilgili önemli 
gerçek, hemen hepsinin bir 
süre sonra eski etkilerini 
kaybetmeye mahkûm 
olmalarıdır. Haplar etkilerini 
kaybettikçe, artan iç 
sıkıntısı yine duyulur hale 
gelecektir. Bundan, ancak 
“daha güçlüsü”yle kurtulmak 
mümkündür. Motosikletle 
2 takla atmışsa, 3. taklayı 
denemelidir. Turistik ülkelerin 
hepsini gezmişse, artık savaşın 
olduğu yerlere gitmelidir. Tek 
hapla eskisi gibi hissetmiyorsa, 
dozu iki katına yükseltmelidir. 
Ve elbette renkli ekranlarda 
“daha fazlası”nı yapma 
bağımlılığı bir “başarı” 
olarak sunulur. Çocuklar 
“uykudan önce”yi 
izledikten sonra 
yatarlarken, 
ebeveynler için 
farklı isimler 
altında “ebedi 
uyku ve onun 
yüceltilmesi” 
vardır. “Kölelik” 

“özgürlük”, “ağaçlararası atlama” ise 
“başarı” ve “dinamizm” olmuştur.

Maddi dünyanın tüm nimetlerine sahip olan 
hemen her bireyin, adeta intihar meyilli veya 
tamamen uyuşturulmuş bir yaşamı seçmesi, 
haplarla nereye kadar gidilebileceğinin 
göstergesidir. Ancak, bu yaşamlara dışarıdan 
bakanlar, o hayatların nasıl sıkıntılı, 
karanlık ve depresif olabileceğini hayal 
dahi edemez ve kısa fragmanlarını görerek 
cennet sandıkları o yaşamları kurabilmek 
için hayatlarını ve enerjilerini o yollarda 
tüketirler.

Yol boyunca hedefe varamamış olmanın 
mutsuzluğu, o hedefe varılana kadar devam 
eder ve yolu da bir sıkıntıya döndürürken, 
bu hedeflere varanları ise başka bir sürpriz 
beklemektedir: Hiçbir şey değişmemiştir. 
Nasıl derler, “Kaybet–Kaybet.” Bir 
“kaybet”, hedef odaklı yaşamak nedeniyle, 
o hedefe varana kadar gerçek anlamıyla tat 
alınamayan yaşam için; öteki “kaybet” ise 
hedefe varmanın kısa esrikliğini takiben 
“Bu muydu?” sorusu için... Aslında “hiçbir 
şey değişmemiş” değildir. Artık kaçacak bir 
yerin kalmaması ve artan iç sıkıntısı hariç, 

hiçbir şey değişmemiştir.

3
Kendi derinliklerinden 

kendine verilen o 
şüphesiz mesaja kulak 
kabartan ve bir şeylerin 
eksik olduğunu 
hisseden bireyler ise, 
sadece yaşamın bu 
dinamiklerini görmekle 
kalmaz, bu iç meseleyi 
halletmeden kendine 
rahat verilmeyeceğini 

de kavrarlar. O varlıksal 
sıkıntı, sonunda ölümün 

olduğu bu yaşamın ne 
olduğu üzerine gerçek bir 
cevap bulmadan, her şeyin 
temelde anlamsız ve her 
eylemin temelde boş 

olacağının sezgisi olarak, 
evini bulana kadar 
varlığını sürdürecektir.

Kıblesini bulan 
bireyin o yönde 
atacağı bir 
adımın bile boşa 
gitmeyeceği 
söylenir. 
Her adım, 
olumsuz 

davranışlarına kaynak olan bir düğümü 
daha çözer ve onu sağaltırken, anlayışının 
genişlemesiyle birlikte huzuru ve tatmini 
de artacak, içsel gökyüzü her yeni 
anlayışın hayata geçirilmesiyle biraz daha 
aydınlanacaktır. Anlayışının kapsamının 
genişlediği, maneviyatının derinleştiği her 
an, o gözlerin arkasında duran varlık daha 
güzel bir hal almaya başlayacak, o gözlerle 
gördükleri de daha başka bir görünüme 
bürünmeye başlayacaktır. İşte “nefes almak” 
böyle bir şeydir. Ve bir kez bu “nefes”in 
ferahlığını duyumsadıktan sonra, daha evvel 
nasıl nefessiz yaşayabildiğine şaşarken aynı 
zamanda ilk defa dışarıdan bakabildiği o 
âlemin karanlığını da görebilmeye başlar. 
Perdeleri kapalı bir ev içinde güneşin 
varlığından habersiz yaşayan birinin, ilk kez 
kapıdan çıkıp gökyüzünü gördükten sonra 
içinden çıktığı kafese bakması gibi... Veya 
bir bebeğin çıkmamak için başta direndiği, 
ancak hayallerinde dahi göremeyeceği o 
âleme çıktıktan bir müddet sonra, daha 
evvelki yaşantısını hayal dahi edemeyeceği 
gibi... Yolcu, o dar ve karanlık hapishanesine 
bir kez daha bakar ve ardından önünde 
uzanan patikada yürümeye başlar.

Hakikat arayışına giren ve bu yönde 
yürümeye karar veren bireyin kendi özüne 
ve köklerine dönmeye başlayan aklına 
tasavvuf geleneğinde “Akl-ı Mead” denir...

Bu akıl, beşerin içindeki “insan” tohumunun 
suyunu sağlamak üzere faaliyet gösterir. 
Faaliyeti, ikinci nefs mertebesi olan “nefs-i 
levvame” (özeleştiri yapabilen, pişmanlık 
hissedebilen, vicdanı uyanan nefs) ile 
başlar. Tüm âlemleri kapsayacak idraki 
doğurmak üzere düzenlemiş, ancak bir 
çocuğun idaresinde sağa sola vurularak 
tüketilen bedenin dümeni, bu aşamada 
olgunluğa yönelmiş bir kaptan tarafından 
teslim alınmıştır. Bu kaptanın nihai hedefi, 
kullandığı muazzam makinenin tam 
kapasitesine yükseltilmesini ve içindeki 
yolcuyu evine ulaştırmasını sağlamaktır.

Bir zaman sonra anlaşılacaktır ki doğmaya 
çalışan ama sürekli boğulan “insan”ın 
doğma çabalarıdır o içsel sıkıntı. Aslında 
gerçek varoluşu hakkında hiçbir şey 
bilmediği bu denizde, ona atılmış tek can 
simididir.

Tasavvuf ve diğer batınî gelenekler, irfan 
öğretileri, bilgelik yolları, dinler, düşünce 
ve felsefe tarihi, insaniyete ait ifade bulmuş 
kadim değerler, keşifler, anlamlar ve 
gelenekte bahsi geçen diğer akıl mertebeleri, 
“akl-ı mead”ın ereğine yolculuğunun 
meyveleridir.

Yararlanılan Kaynaklar:
Metin Bobaroğlu, Batınî Gelenek
Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu
Muhyiddin İbn-i Arabî, Füsus-ul Hikem
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Kara Benekli At
Hazırlayan: Evren Gül

Sibirya Yakut Türkleri’ne ait bir Şaman 
duası

Kara benekli at, sergeye (atın bağlandığı direk). 
Yuvarlak başlı, çatal akağaçlar yere saplanır, çaput 
bağlanır, dokuz kova yağlı kımız konulur. 
 
Kutsal toprağımın ruhu, 
Yolculuk günü geldi. 
Kalem kirpikli, 
Ak bıyıklı, 
Bilge akıl hocası, 
Güneş ateşi alevli, 
İlâhi ateş kokulu 
Güneş gibi bey dedeme 
Yalvarmak için geldim. 
Çirkefi, kötülüğü 
Ayın ardına, 
Yıldızların üstüne savdım. 
Yolculuğa çıkan, 
Gezinti yapan 
Keskin dilliye 
Hiçbir şey söylemeyin. 
Hareket edip yürümeye başlıyorum. 
Kem gözlüden hiçbir şey dilemeyin. 
Hangi milletten geldi diye 
Hakkımda kötü düşünmeyin. 
Benim; genç çocuğunuzun, 
Toyuk söyleme, dua etme günü geldi. 
Başka yerden gelmiş, 
Kaba bir insan 
Toyuk söylemeye başlıyor diye, 
Dışlama, bey dedem. 
Senin en küçük oğlun: Benim, 
Şarkı-toyuk söyleme günüm geldi.
Sekiz kenarlı-kıyılı 
Ana yurdumun ruhu, 
Güneş ablamdan 
Güç-kudret isteme günüm geldi. 
Sekiz kenarlı-kıyılı 
Ana yurdumun 
Asıl ruhu, 
Zayıf çocuğun için 
Yalvarıp yakarmaya başlıyorum. 
Ben senin yüksek ensende
Durmak istemeyen 
Hastalıklı insan için 
Hayır duası etmeye başlıyorum. 
Senin üç güzel gümüş çitinden 
Görünmez, kötü ruhlar girdikleri için, 
Senin gösterdiğin aziz kişin 
Hasta olduğundan 
Toyuk söylemeye, dua etmeye başlıyorum. 
Gelecek te de 
Çatal ayaklı insanların 
Hastalıklı olmasın diye 

Hayır duası etmeye başlıyorum. 
Oynak başlı kişin 
Sallanmasın diye 
Toyuk söylemeye başlıyorum.
Burada güneş ablalarımdan 
Güç-kudret vermelerini diliyorum. 
Hanım ablamdan 
Mutluluğu diliyorum. 
Herhangi bir mutluluk 
Koparıp vermek için 
Mutluluğu diliyorum. 
Ben; kara benekli atlı, 
Geçidi açmaya başlıyorum.
Çamurlu yolu açmaya başlıyorum. 
sisli geçitte 
Uçmaya başlıyorum. 
Açık geçidini açıver, 
Aydınlık geçidi göster, 
Mutluluk şarkısını söyleyeyim diye. 
Sekiz kenarlı-kıyılı 
Ana yurdumun adını söyleyip 
Dua etmeye başlıyorum.
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Yayın hayatına Haziran 2010 yılında başlayan 
Düşün-ü-Yorum Bülteni, her ay olmak üzere yılda 
12 sayı yayımlanır.

Bültenin Yayın Amacı:

Anadolu Aydınlanma Vakfı, din, dil, ırk, cinsiyet, 
uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı 
“Sürekli Bilgi Topluluğu” oluşturmak ve aydınlanmayı 
“Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü” doğrultusunda, 
farklı kültürler ile insanlık uygarlığı bağlamında 
ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek 
ve yorumlamak amacıyla kurulmuş, Anadolu 
kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve 
kavramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer 
kültürlerde yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin 
kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve 
düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını 
sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini yeniden 
üretebilme ve gerçekleştirebilmesine katkıda 
bulunabilmeyi hedeflemiştir. 

Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın kurulma amacına 
paralel olarak, bültenimiz de, düşünce ve etkinliklerini 
aylık çıkarılacak bir yazılı organla tüm vakıf üyelerine 
ve katılımcılarına ulaştırmayı hedeflemektedir.

Bültenin Konusu:

Düşün-ü-Yorum bülteni; felsefe, bilim, tasavvuf, sanat, 
edebiyat, sosyal bilimler ve her türlü düşün alanında 
bilimsel ve felsefî ölçütlere göre yazılmış yazıları 
içermektedir. Ayrıca, Anadolu Aydınlanma Vakfı 
üyelerinin birbirlerinden haberdar olması amacıyla, 
haberler ve röportaj bölümleri mevcut içeriğe ek 
olarak hizmet etmektedir.

Bültenin İçeriğinde Yer Alan 
Çalışmalar:

• Felsefe, bilim, tasavvuf, sanat, edebiyat ve her türlü 
düşün alanındaki kavramsal boşluğu dolduracak, 
araştırmaya, incelemeye dayalı özgün yazılar;

• Vakfın ilgi alanındaki konuları zengin bir 
kaynakçaya dayanarak değerlendiren, eleştiren ve bu 
konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan 
araştırma, inceleme ve derleme yazıları.

Yazıların Değerlendirilmesi: 

Gelen yazılar, yayın ilkelerine uygunluğu bakımından 
Yayın Kurulunca incelendikten sonra, uygun 
bulunduğu takdirde, bültenin fiziksel durumuna göre 
sıralamaya konarak yayınlanır.

Yazar(lar) Yayın Kurulunun eleştiri, öneri ve 
düzeltmelerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar 
varsa, gerekçelerini bildirme hakkına sahiptirler. 
Yayıma kabul edilen ve edilmeyen yazıların yazar(lar)
ına bilgi verilir.
Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu 
yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir.

Yazım Dili:

Bültenin yazım dili Türkçe’dir.

Yazım Kuralları:

1- Başlık, ana metin, ara başlıklar ve kaynaklar 
Times New Roman fontuyla ve tek satır aralığı ile 
yazılmalıdır.
2- Metin içinde öne çıkarılmak istenen sözcükler/
tümceler vb. bölümler tırnak içinde vurgulanmalıdır. 
3- Şekil, çizelge ve resimler, 1’den başlayarak 
numaralandırılmalı ve açıklayıcı dipnotlara hemen 
altlarında yer verilmelidir.
4- Kaynak gösterme: Kaynak belirtirken alıntı yapılan 
kişinin yazılı kaynağının belirtilmesi zorunludur. 
Yazılan yazıların bilimsel bir zemine oturması 
açısından kullanılan bütün kaynakçalar ya metin 
içinde kendilerini göstermeli ya da makale sonunda 
ilgili alıntılar belirtilmelidir.
5- Kaynakçaların uluslararası kurallara uygun 
olarak belirtilmesi, hem yazının bilimsel ve felsefî 
ölçütlere uygunluğu hem de bülten okurlarının 
sonraki okumaları ve araştırmalarına yardımcı 
olmak açısından azami önem taşımaktadır. Katılımcı 
yazarlarımızın, kaynakçalarında alıntı yaptıkları kitap, 
yazar, yayınevi, bölüm ve sayfa bilgilerini eksiksiz 
olarak belirtmeleri gerekmektedir.

Yazıların Gönderilmesi:

Gönderimler bulten@anadoluaydinlanma.org ve 
izzeters80@gmail.com adreslerine yapılabilir.

Düşün-ü-Yorum Bülteni
Yayın İlkeleri
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Nasıl Öğrenir ve 
Nasıl Hatırlarız?
Nilgün Çevik Gürel

Günümüzde teknoloji sayesinde bilgiye 
ulaşmak ne kadar kolaylaştıysa bu 
bilgileri öğrenmek, hafızada tutabilmek 
ve hatırlamak isteği de bir o kadar arttı. 
Beyne ne kadar bilgi yüklersek yükleyelim, 
hücreler arasında bağlantılar olmazsa, 
düşünce, yargılama, akıl yürütme gibi 
işlemler yapılamaz. Öğrendiklerimizi 
kullanamamak ya da ihtiyacımız olduğunda 
hatırlayamamak kendimizi yetersiz 
hissetmemize ve değersizlik duygusuna 
kapılmamıza sebep olur. Oysa 
beyin denilen organın tahmin 
edemeyeceğimiz kadar yüksek 
öğrenme ve hafızada tutabilme 
kapasitesi vardır.

İnsan beyni tıpkı bilgisayarda 
olduğu gibi bir programla var 
olmuştur, fakat bu programı nasıl 
kullanacağımıza dair bilgiler 
sonradan kazanılmaktadır. 
Beynin sağ lobu (duygusal alan: 
ritm, hayal kurma, renkler, boyut, 
hacim, müzik gibi fonksiyonları 
olan) ve sol beyin lobu (analitik 
alan: konuşma, matematiksel 
işlemler, diziler, sayılar ve 
analiz gibi mantıklı ve doğrusal 
çalışan); iki lobunu da dengede 
kullanabilmek ve istediğinde birinden 
diğerine geçiş yapabilmek bizi başarıya 
götürür. İki beyin lobunu birbirine corpus 
callosum denilen sinir ağı bağlar. Orta 
beyinde corpus callosum altında olan ve 
her iki lobda da bulunan, hafızanın merkezi 
hippocampus’a istediğimiz zaman bilgileri 
yerleştirebiliriz. Hippocampus, bilgilerin 
kalıcı hafızaya geçip geçmeyeceğine karar 
verir, bu bölgedeki haberleşme noktaları 
yüksek frekanslı elektrik sinyalleriyle 
uyarılınca hücreler arası bağlantılar 
güçlenir. Duyguları harekete geçirmeden 
öğrenilen bilgiler düşük frekanslı elektrik 
oluşturur ve hücreler arasında zayıf bağlar 
kurulur. Öyleyse öğrenmek istediklerimizi 
hafızaya kaydedebilmek ve gerektiğinde 
kullanabilmek için duygularımızı harekete 
geçirmek ve bu duyguları simgesel alanda 
kullanabilmek gerekir. Bilgileri kolay 
öğrenebilmek ve hafızada tutabilmek için 
birçok öğrenme tekniği vardır. Bunlardan 
bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Nefes: Daha önce de belirttiğim gibi her 
iki beyin lobunu da dengeli kullanmak 
gerekir. Beyinde hücrelerin arasındaki 
iletişimi sağlayan elektrik frekansını nefes 
alıp verişimiz ile yükseltebiliriz, her gün 5 
dakika sağ burun deliğimizden aldığımız 
nefesi sol burun deliğimizden verip, daha 
sonra da soldan aldığımız nefesi sağ burun 

deliğinden vererek sağ ve sol lobu dengeli 
olarak uyarmaya başlarız. 

İstek: Bir konuyu öğrenebilmek için önce 
gönülden istek duymalıyız; mesela bir kitabı 
okumaya başlamadan önce elimize alıp 
bir süre dokunarak, kapağını inceleyerek 
zihnimizi hazırlayabiliriz. 

Dosya Oluşturma ve Anahtar Kelimeler: 
Bir konu hakkında araştırmaya başlarken 
bilgilerin çokluğu bizi korkutabilir, 
zamanımızın yetersiz olduğunu 
düşünebiliriz; belki de her seferinde başlar 
ve sıkılır, yarım bırakırız. Beynimiz her 
giren bilgiyi belli bir alanda depolar; eğer 
bilgiler karışık halde geliyorsa, karışık 

kaydeder ve hatırlaması çok zor olur. Eğer 
düzenli geliyorsa bir klasör oluşturur ve 
bilgileri basitten karmaşığa doğru aynı 
alanda kaydeder ve hatırlamak istediğimizde 
bağlantılı oldukları için kolaylıkla açığa 
çıkarlar.   Mesela konuşma bölgesindeki 
alan farklı bir dil öğrendiğimizde, ana 
dilimizin olduğu aynı alana, yan yana 
kaydedilir; fakat farklı klasör altında 
toplanır ve yabancı bir dil ile konuşurken 
ana dilimizdeki kelimeleri kullanmayız.

Anahtar kelime oluşturabilmek için 
araştıracağımız konuyla ilgili tüm 
kitapları, bilgileri önce toplamalıyız. Sonra 
okumaya başlamadan, gözden geçirerek 
ana başlıklarını herhangi bir yere yazarak 
kaydetmeliyiz. Bu ana başlıklar anahtar 
kelimelerdir, böylece beynimizde daha 
sonra diğer bilgilerin girebileceği klasörleri 
oluşturmuş oluruz. Bu klasörlerin içi 
yavaş yavaş da olsa dolacaktır. Ve konular 
birbiriyle bağlantılı olduğu için hatırlaması 
kolay olacaktır. Bu sistem ile parçalar yerine 
bütünü algılamaya başlarız.

Duyguları Canlandırma: Öğrendiklerimizi 
bir başkasına aktarma sorumluluğu 
duygularımızı harekete geçirir.  Doğru 
anlatabilmek ve karşıdan gelen sorulara 
doğru cevap verebilmek, bu cevaplarla 
karşımızdakilerin tatmin olup olamayacağı 

hissi, öğrenirken daha iyi odaklanmamızı 
sağlar. En iyi öğrenme yolu iyi bir öğretmen 
olmaktan geçer ve bilgiler başka birine 
anlattığımızda kalıcı hafızaya yerleşmiş olur. 
Öğreneceğiniz konuyu birine öğretecekmiş 
gibi çalışırsanız daha çabuk öğrenirsiniz.

Ezberlemek: Beynin korteksteki hücrelerini 
kullanarak yeni bir şey öğreniriz. Bunlar 
tekrar edildikçe korteksin altına atılır ve 
daha sonra otomatik olarak ortaya çıkar.

Beyin Dalgalarını Kontrol Edebilmek: 
Beyin dalgaları ile beynin işleyiş 
performansını arttırabiliriz. Beyin elektrik 
dalgaları hakkında bilgi sahibi olursak 
bunları kontrol de edebiliriz; bu frekansları 

ölçebilen araçlarla yapılan 
deneylerde, hangi durumlarda 
frekansların değiştiğini 
öğrenebilir ve bu şekilde kontrol 
edebilme becerisine sahip oluruz. 
İstediğimiz beyin dalgalarını 
arttırıp, istemediğimiz beyin 
dalgalarını azaltabiliriz. Stres, 
sinirlilik, uyku bozukluğu, 
unutkanlık gibi problemlerde de 
bu yöntemden yararlanabiliriz.

Beyin Dalgaları: 
Delta (0-4 Hz): Derin uyku 
durumu.
Theta (4-8 Hz): Hayal kurma, 
bilgilerin hafızada korunması.
Alpha (8-12 Hz): Rahatlama.
Smr (12-15 Hz): Konsantrasyon.

Beta1 (15-18 Hz): Problem çözme.
Beta2 (18-25 Hz): Anksiyete durumu.  

Tüm beyin dalgaları iyi ve gereklidir, 
sorun doğru zamanda uygun beyin dalgası 
üretememekten kaynaklanır.  Frekansları 
doğru zamanlarda kullanabilme yeteneğini 
kazandığımızda ise beynimizi daha 
iyi kullanabiliriz ve sorunlar ortadan 
kalkabilir. Örneğin, dinlenirken Delta, Theta 
frekanslarına ihtiyaç varken, çalışırken 
Smr ve Beta dalgalarına ihtiyaç duyarız. 
Frekansları doğru kullanabilmek için 
geçmişte başarılı olduğunuz benzer olaylar 
karşısında nasıl hissettiğinizi hatırlamanız 
bu frekanslara geçmenize yardımcı olacaktır. 

Referanslar:
• Klinik Anatomi: Richard S. Snell. (Çeviri: Prof. 
Dr. Mehmet Yıldırım)
• Understanding Your Brain (Rebecca Treays)
• BBC Belgesel görüntüleri 
http://www.belgeselgoruntuleri.com/bilimsel/
bbc-insan-beyni-belgeseli-1-nasil-ogreniyoruz/ 
• Prof. Dr. Yunus Aydın 
http://www.uzmantv.com/beyin-nasil-calisir
• http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/266609/hippocampus
• http://www.nhahealth.com/science.htm
• http://www.beyindalgalari.com/index/id1.htm

nilcvk@gmail.com


