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Vakfımızın Mayıs ayı etkinlikleri içerisinde 
Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı 
Doğan Bermek, “Alevi İnanç Sistemi ve 
Ritüelleri” konuşmasıyla bizlerle birlikte 
oldu. 

İslamın ilk dönem çatışmalarıyla oluşan 
anlayış farklılıklarına değinen Bermek, 
Aleviliğin bu anlayış farklılıklarına bağlı 
olarak Ehlibeyt’ten yana taraf olan, Ehlibeyt 
sevgisini ön planda tutan, Emevî anlayışından 
ve uygulamalarından berî durarak tarih 
içerisinde kendisini var eden bir inanç olarak 
günümüze ulaştığını belirtti. 

Sn. Bermek, Ehlibeyt’in ve  Ehlibeyt’i 
sevenlerin, Emevî ve Abbasî hanedanları 
içerisinde maruz kaldıkları baskı neticesinde 
Maveraünnehir bölgesine göç etmelerinin 
sonucu olarak, İslamın bu yorumunun 
Türklerle tanıştığını ve bu tanışıklığın aynı 
zamanda karşılıklı bir sahiplenmeyi de 
beraberinde getirdiğini söyledi. Bu tanışıklık 
sonrasında Yesevi tekkesinden batıya 
göç eden Rum erenlerinin, Osmanlının 
kuruluşuna kaynak sağladığını söyleyen 
Bermek, özellikle aynı tradisyonun devamı 
olan ve Osmanlının ilk dönemlerinde aktif 
rol alan “Ahi” örgütlülüğünün Osmanlının 
kurumsal yapılanmasının şekillenmesinde 
büyük etkilerinin olduğu üzerinde durdu. 

Aleviliğin kent yaşantısı olarak Ahi 
örgütlülüğünün içsel düzeninden ayrıntılı 
olarak bahseden Bermek, kırsalda, köylerde 
ise daha primitif ve daha az örgütlü olarak 
yarenlik yapılanmasının bulunduğunu, 
yaren odalarında misafir kabul edildiğini, 
köy işlerinin görüldüğünü, önemli günlerde 
dini kitapların burada okunduğunu ve 
aynı zamanda cem ayinin buralarda 
gerçekleştirildiğini belitti.

Sn. Doğan Bermek, Aleviliğin yaşamla 
ilgili, doğum, sünnet, kirvelik, evlenme, 
askere gitme, ölüm gibi ritüellerinden 
bahsetti. Özellikle kirvelik, musahiplik 
gibi ritüellerin toplumda kompakt bir yapı 
oluşturduğunu, toplumsal dayanışmanın ve 
devamlılığın sağlanmasında Alevi toplumu 
için bu ritüellerin önemli işlevleri olduğunu 
vurgulayan Bermek, diğer yandan Aleviliğin 
inançla ilgili ritüellerini açıklayarak, Kerbelâ 
Vakası, Muharrem Orucu, Hızır Orucu, 
Nevruz Bayramı, Hıdrellez, Kırk Sekiz 
Perşembe, Cem Ritüeli ve On İki Hizmet 
hakkında bilgiler sundu. Önemli olarak 
Alevilikte ibadet dili olarak Türkçenin 
kullanıldığını, özellikle gülbankların 
Türkçe okunduğunu, hemen hemen her 
ritüelde müziğin ritüelin bir parçası olarak 
bulunduğunu, aynı zamanda her ritüel 
içerinde mutlaka bir vesileyle “lokma” 

dağıtıldığını, lokmaya iştirak etmenin de 
“yolun” bir gereği olduğunu belirterek, 
Aleviliğin yaşamın içinde bir inanç olarak 
Allah sevgisini ön planda tutan; dini, bir 
amaçtan çok araç olarak gören; kadın erkek 
ilişkilerinde eşitlikçi bir tavır sergileyen 
ve ancak ikrar verme yoluyla kazanılan ve 
sürülen bir yol olduğunu söyledi.

Konuşmasının son kısmında Mescid-i 
Nebevi üzerinde önemle durarak Mescid-i 
Nebevi’nin, ilk kuruluş gayesi içinde, 
misafirlerin ağırlandığı, devlet işlerinin 
görüldüğü, eğitim yapılarak önemli âlimlerin 
yetiştirildiği, kadınların ve erkeklerin birlikte 
yaşamlarını devam ettirebildiği İslam’ın ilk 
ibadethanesi olduğunu belirtti. Zamanla bu 
modelin bazı ekleme ve çıkarmalara bağlı 
olarak hem kendi özgün yapısını ve hem 
de işlevselliğini kaybettiğini de ekledi. Sn. 
Bermek, bugün cemevlerinin ibadethane 
olarak tanınmasında “İslamın ibadethanesi 
camidir” hükmüne bağlı olarak cemevlerinin 
ibadethane statüsünde görmeyenlere cevaben, 
cemevlerinin, yaren odalarının, İslamın ilk 
ibadethanesi olan Mescid-i Nebevi’nin örnek 
alınması yoluyla ve aynı geleneğin devamı 
olarak kurulduğunu ve bu itibarla İslamın 
kendi söylemi içinde yeri olan kurumlar 
olduğunu vurguladı.
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ZORBALIK
Akıl, Fikir ve Kurum

Sadık Acar

Zorbalık en kolay ulaşabileceğiniz ve en 
çabuk karşılaşabileceğiniz eylem biçimidir. 
Tanık olmak için doğruyu künhüyle yalnızca 
kendinde gören bir kültür alanında sokağa 
çıkın, yeter.

Zorbalık aslî içgüdülerden, şiddetten, 
bu toprağın diliyle söylersek gazaptan 
mülhemdir. Alelâde, çapsız ve sığ bir 
eylemdir. Esasında bir regresyondur. 
Çocuksu, laf anlamaz ve bencildir. Bu 
nedenle de insani bir iş olan “emeği” 
gerektirmez, kolaydır.  

Lacan, “Ayna Evresi”den bahsederken 
arzusunu kültür ve uygarlık düzeyine 
taşıyamamış, simgeler üzerinden 
düşünemeyen, daha çok imgelere tutunan 
bir bilinç düzeyinden bahseder.[1] Bu şuur 
düzeyi yetişkin bir bedende bir zorbayı 
hatırlatır. Büyüyememiş bir çocuksuluğu, 
bir gazap düşkününü... Bu sebepten 
bütün zorbalar konformisttir. Onlar için 
öğrenmek, değişmek, dönüşmek, zahmetli 
ve meşakkatli işlerdir. Becerebilse, bu 
çocuksuluğunu anne rahminin konforuna 
kadar sürükler. 

İnsani eylem, öteki karşısında özgürlük ve 
ille de sorumluluk gerektiren, emek isteyen 
bir eylemdir. Ötekiyle yaşamak, zorba 
için maliyetli bir iş olacağından, yalnızca 

[1]  Saffet Murat TURA, Freud’dan Lacan’a 
Psikanaliz, Kuram Yay. Mart 2007, s. 182-183.

somuran-sömüren, akletmeyen; biyolojik bir 
yığın gibi davranan herhangi bir zorbanın 
nazarında münevver olmak, kutuplarda 
minik bir buz kütlesi kadar ucuz ve değersiz 
bir iştir.

Her şey olabilmenin imkânı olarak her 
beşere sunulmuş özgürlük, ancak, kişinin 
sorumlu eylemleri aracılığıyla, kendi 
yoksunluğundan kurtulur. Başlangıçtaki 
bu sonsuz istemenin, yoksunluk olarak 
özgürlüğün insanî form altına alınması, 
kişinin sorumlu eylemleri aracılığıyla 
tümeller altında, erdemler aracılığıyla 
gerçekleşir.[2] Bu bakımdan zorbalık, 
kendi yoksunluğundan çıkamamış, bu 
yoksunluğunu öteki üzerinden gidermeye 
çalışan bir bilinç durumudur ve tehlikelidir.

Zorbalığın arkasını biraz eşelediğinizde 
karşınızda “id”i bulursunuz; ilm-i nefs’in 
rahlesinden geçmemiş, vicdan nedir 
bilmeyen “id”i. Freud, ikinci topiğinde, 
id için: “O, kaos dediğimiz kaynayan 
kazandır,” ifadesini kullanır. Ona göre id, 
dürtülerden başlayarak enerji dolar; fakat 
hiçbir düzen, hiçbir irade göstermeyerek, 
yalnız haz ilkesine uyarak dürtüsel 
gereksinimlerini doyurmaya gider. İd içinde 
geçen süreç, mantık yasalarını dinlemez; 
ona göre gelişme ilkesi sıfırdır. Orada aykırı 
heyecanlar birbirine aykırı düşmeden, biri 
öbürünü çıkarıp atmaksızın yaşarlar.[3] 
Tıpkı zorbada açığa çıktığı üzere: düzensiz, 
ilkesiz ve keyfince!

Birçok din ve öğretide, nefsin yok 
edilmesinden değil terbiye edilmesinden 

[2]  Metin BOBAROĞLU, “Anadolu 
Aydınlanma Vakfı Toplantı Kayıtları” 1-14.
[3]  Sigmund FREUD, Psikanaliz Üzerine, Çev: 
A. Avni Öneş, Say Yay. Kasım 2001, s. 101.

bahsedilir. İd’in terbiyesi birçok metafor 
üzerinden anlatılagelmiş bir durumdur. 
Örneğin, yakın zamanda çekilmiş James 
Cameron yapımı Avatar’da, Pandora’ya 
Na’vi kabilesinin içine gönderilen deniz 
piyadeleri mensubu Jake Sully’nin, filmin 
sonlarına doğru sevdası uğruna, kimsenin 
zapt etmeye cesaret edemediği büyük 
kuşu, Toruk Mocto’yu zapt etmesi, aslında 
kişinin nefsini, id’ini ıslah etmesine 
göndermelerde bulunan sözüm ona fiyakalı 
bir sunumudur. Elbette, çocukluğunda Dede 
Korkut hikâyelerinden okuyanlar, yedi 
başlı ejderhayı yenen delikanlıyı, fetha’yı 
duyanlar için bu yeni bir numéro değildir. 

Nefs karalamalarına fazlaca dalmadan, 
mizan içinde aynı nefsin tüm insanî 
yaratılarımızın da arkatasarını 
oluşturduğunu, bilinçli ve bilince müteal 
yaratılara materia ve enerji sunduğunu 
hatırda tutarak, zorbalığa akıtılan enerjinin 
insanî ilgi ve çabalara nasıl akıtılacağı 
üzerine etraflıca düşünülmelidir. 

“Libidinal enerji”, kendi var-kalımında 
kendisine sınırlar koyabilen ve kendisini 
farklı süblimasyon alanlarına aktarabilen 
bir enerjidir. Freud’un libidonun 
denetlemesi konusunda önerdiği dört 
faktör narkotikler, libido kaydırmaları, 
fantazyalar ve sevgidir.[4] Narkotiklerin, 
yani uyuşturucuların beden üzerindeki 
tahribatı bilindiğinden, bir öneri olarak daha 
çok libido kaydırmalarının ve fantazyaların 
geliştirilmesinden bahsedilir. Sevgi ise 
herkesten beklenemeyecek bir lüks olarak 
şimdilik bir kenarda durmaktadır. 

[4]  Sigmund FREUD, Bir Yanılsamanın 
Geleceği / Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları, Çev: 
Aziz Yardımlı, İdea Yay. s. 65-74.
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Libidinal enerjinin süblimasyonu farklı 
yollarla denenebilir. Özellikle, sanat, spor, 
bilim ve felsefe alanlarına yönlendirilen 
enerji, bir kalabalıktan, kabalıktan uygarlık 
temaları çıkartabilir. Yüceltilmeyen bir 
enerji ise ancak şehvetin ve şiddetin 
sokaklarında gezeler. Bu ise keyfiliktir.

Keyfilik, birlikte yaşamın kökünü kurutarak 
zorbalığı besler... Hukuk ise ötekiyle birlikte 
yaşamak için elzem bir durumdur. “Kurum” 
olarak her “devlet” toplumun bekâsı için 
keyfiliğin karşısına yasayla çıkar. Sözüm 
ona zorbalığı, keyfiliği önleyen kurum 
ve kuruluşları destekleme gayretindedir. 
Libidinal enerjisine istendik yönde dur 
diyemeyen bireylerini cezalandırır. Bu 
bakımdan bugün modern devlet, “Her âdem 
suça meyyaldir” önermesinden hareketle, 
doğduğu günden itibaren bireye kendini 
gerçekleştirmesinin ve hukuksal düzene 
uyum sağlamasının yollarını sunduğu 
iddiasındadır. 

İçtimai sözlük, kurum için, “Belli başlı 
toplumsal ilgi alanlarını içine alan davranış 
kalıpları, halk yordamı, töre ve bir tür üst 
gelenek olarak görülebilir,” der.[1] Aslında 
bu süreçlerin tümünün arkasında tek bir 
unsur ışıldar: “Akıl”; gerçeği düzenleyen 
akıl. Her toplum gerçeğin düzenlenmesinde 
kendi hukukunu, töresini oluşturur. Bununla 
birlikte, her toplum kendi gerçekliğinin 
değişim ve dönüşümlerine bağlı olarak 
hukukunun içeriğini tazeleyebilir ve 
yüceltebilir. Yalnız bir şartla: İlkeye, yani 
akla sadık kalmak şartıyla; inancalara değil!

Devlet için, “Aklın en yüksek 
organizasyonu, aklın tecessüm etmiş 
halidir,” denilse yeridir. Devlet toplumun 
organları arasında bağ kuran akıldır. Bu 
aklın yüceliği, ilişkilerin de kalitesini arttırır. 
Devlet, aklın tecessümü olmakla beraber, 
mutfağı değildir. Akıl, devlete giydirilmiş 
bir libas olmasına rağmen, libasın terzisi 
“üniversite”dir. Bu anlamda “Eflatun ve 
Aristo’nun hiçbir politik ve dini baskı 
unsuru olmadan öğrencileri ile felsefi 
tartışma yarattıkları ortamdan esinlenerek 
günümüze kadar evrensel ölçekte bağımsız 
ve tüzel kişiliğe sahip kurumlar olarak 
‘universitas’ adını alan üniversitelerin” [2], 
siyasi erke söyleyecek sözü olmalıdır.

Aklın yüceltilmesi, nesnel irade olan 
devlet için gereklidir. Bu da üniversiteyle 
mümkündür. Üniversite, aklın kendini 
yokladığı, kendini sağalttığı, tenzihte tutuğu 
ve kendini doğaya aktardığı kurumdur. 
Aklın mabedidir. 

Tefekkür fikir üzerinden yapılır, fenomenler 
üzerinden değil. Fikir, daha çok aklın 
kendi refleksiyonuna bağlı olarak, kendini 
düşünmesi, faal olarak kendini var etmesiyle 
gerçekleşir. Bunun da yeri üniversite, 
en yetkin yolu ise “felsefe”dir. Felsefe 

[1]  Gordon MARSHALL, Sosyoloji Sözlüğü, 
Bilim ve Sanat Yay.. s. 438.
[2]  http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cniversite

bir düşünüşü, kavramı, tümellerine taşır. 
Hukuk için söylersek, hukuku tarihsel ve 
tikel içeriklerinden arıtarak adalet idea’sına 
doğru taşımak ancak felsefeyle mümkündür. 
Diğer türlü, tarihsel fotoğraflara 
şimdinin gerçekliğini sığdırmak gibi bir 
zorbalığa düşülür. Bu bakımdan hukukun 
yetkinleşmesi, felsefe aracılığıyla her dönem 
için gerçekleştirildiğinde, halka indirilmesi 
de yine felsefe altında eğitim aracılığıyla 
olur. Bu da felsefenin fotoğrafları, 
“izm”leriyle değil, bizatihi faaliyet olarak 
felsefe ile yapılabilir. 

Bir “akıl fetişizmi” yapmaya çalışmaktan 
ısrarla berî durarak, aklın kaçınılmaz 
olarak devletin yanında durması gerektiği 
iyi anlaşılmalıdır. İlişiklerin düzenlenmesi 
için gönül kelimesi de ilke olarak 
seçilebilecek keyfiyettedir. Lakin bunu 
gerçek kılabilmek için, yukarıda “şimdilik 
kenarda durmaktadır denilen sevginin” 
baş aktör olarak meydanda bulunması 
gerekmektedir. Kaldı ki bu, herkesten 
beklenilecek bir durum değildir. Fakat saygı 
rasyoneldir. Beklenebilir. Beklenmelidir. 
Hak ve hürriyetlerin korunmasında sevgi 
değilse de saygı, devlet tarafından hukuk 
aracılığıyla, yasayla, zorbalığa karşıt olarak, 
bireylerinden talep edilmelidir. 

Bugünün hukuku, yasası, şeriatı bugünün 
aklıyla düzenlenmek zorundadır. İçeriği, 
tarihin herhangi bir döneminden o günü 
düzenleyen yasadan bir kesit alınarak 
doldurulamaz. Adalet bengi zamanda durur 
ve her toplumun hukukuna download edilir. 
Bir dönemin yasası, adaletin–kavramın 
kendisi değil, yalnızca bir fenomeni, bir 
terimidir. Bu sebepten bir fenomena’yı 
her dönem için aslî tutmak ve toplumlara 
giydirmeye çalışmak kim tarafından 
yapılırsa yapılsın, zorbalıktır. Dikkatlice 
bakılırsa, orada bir çıkar ilişkisinin 
olduğu ve bu ilişkiye bağlı olarak bir 
adalet istismarının bulunduğu görülür ve 
gösterilebilir.   

Adalet istismarı zorbalığın ahlâkındandır. 
Devlet, hukuk aracılığıyla, sulh ve salâhı 
hâkim kılacak bir toplumsal ruhu inşa 
edemediği ölçüde, zorbaların sesi herkesten 
daha çok çıkmaya başlar. Ötekiyle 
yaşamanın maliyetlerini düşürmek adına, 
kendisi gibi olmayanlara örtülü ya da 
örtüsüz güç kullanımında bulunan zorbalık, 
bir ahlâk olarak, bu uğurda Tanrı’dan 
başlayarak, arz üzerinde ne varsa, taş’tan 
tac’a kadar her argümanı araçsallaştırır. 
Tehdit olarak algıladığı sanatı, bilimi, 
dini ve felsefeyi hızlıca tahakkümü altına 
alır. Kendi sözünü söylesinler, kendi 
bildiğini okusunlar ister. Bir ahir zaman 
vakanüvisi olup tarihi re-organize eder. 
Kendi boyasında ecdat yaratır. Kadim 
mitlerin yerine yeni mitler koyar. Kendi 
zorbalıklarını, tarihsel aktörlerin kendi 
zamanlarını düzenleyen eylemlerini referans 
göstererek meşrulaştırır. Hatta bu aktörlerin 
toplum nezdindeki ulvîlikleri göz önünde 
tutulursa, eylemlerini meşrulaştırmakla 
kalmaz, mutlaklaştırır.  

Bir zorbanın dilinde ve dininde feragat, 
aşk ve feda yoktur. O, yalnızca kendi 
konforu ölçüsünde biriktirmesini bilir. Onun 
terbiyesinde Tanrı korkudur. Korktuğu için 
de başkalarını korkutur. Başka bir fikrin, 
zevkin ve niyetin varlığından rahatsızlık 
duyar. Bu sebepten başkasını kendisi gibi 
yapabilmek, yapamadığı takdirde kapatmak, 
susturmak ve dahi ortadan kaldırmak için 
çabalar durur.

Zorbalığın meratibinde en kötüsü 
siyaseten yapılanıdır. Siyasi zorbalığın 
hükümdarlığında, ilkin “Akıl” ve “Fikir” 
kurum bağlar. Zorbalık yüksek bir aklı 
gerektirmez, hatta tehlikeli bulur. Bu 
sebepten akıl almak yerine akıl verir. 
Kendi aklına, üniversitesine müdür atar. 
Üniversitesinin uğraşını, ürününü, kendi 
altındaki koltuk kadar somut ve faydalı 
bulmadıkça, bilgiden, nimetten saymaz. 
Bilimsel, sanatsal ve felsefi çabayı bir 
pragmaya, faydaya indirgeyerek toplumun 
sağaltımını sağlayacak, onu yüceltecek 
argümanları halkından çalar. 

Zorbalığın hükümdarlığında fikri 
hür, vicdanı hür ve irfanı hür bireyler 
bulmak zorlaşır. Doğduğu andan itibaren 
kendisinden çalınan birey, yetiştiğinde 
kendisinin bundan başka olamayacağına 
kani olur. Hatta birilerinin ikazına rağmen 
bilinçli bir cehaletle mevcut durumunun 
savunusunu yapan boş retorikleri peyderpey 
sıralar. Fakat bu yine de, toplum nezdinde 
bir problem olarak gösterilemeyebilir. 
Mesele, bu retoriklerini bir hakikat 
zannederek başkalarından da uymalarını 
talep etmesi, hatta buna zorlamasıdır. 

Son olarak zorbalığın tahakkümünde 
sırasıyla bilim, felsefe, sanat ve din göçer, 
göç eder. Zorbalar baş olur. Zorbalığın 
güdümünde gelişen toplumsal alışkanlıklar 
ise bir toplumun kaderi olur çıkar. Farkında 
bile olmazsınız.

sadikacarr@gmail.com

Bülten Künye
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Soru: İlk çocukluk yıllarınızdan üniversite 
yıllarınıza, meslek tercihinize kadar 
olan yaşam öykünüzle başlayalım mı 
röportajımıza?

Kaan Demirdöven: Çocukluk yıllarım çok 
hareketli... Almanya’da doğup bir sene 
içinde kardeşimin doğum yeri olan Elazığ’a 
taşınmışız. 80 öncesi Ankara’da ikamet edip 
80’de Selanik’e yerleşmişiz. 3 yıl sonra 
da tahsilime başladığım İstanbul’a. Tabii 
az çok Ankara’yı hatırlıyorum, kış günleri 
evimizin önündeki Alparslan İlkokulu’nun 
bahçesinde kardan adam yaptığımız günleri, 
Pazar günleri babamın hazırladığı kapalı 
kıymalı pideleri, yan komşumuzun çocuğu 
Emre’yi, sonra Selanik’te Atatürk’ün 
Evi’nin bahçesinde geçirdiğimiz günleri... 
İstanbul’a taşındıktan sonra da artık okul 
yılları başlıyor. Sıkıcı günler... Küçükken 
her çocuğa sordukları gibi bize de sorarlardı, 
“Ne olacaksın büyüyünce,” diye. Ben de 
izlediğim filmlerden etkilenip Drakula 
olacağım, Tarzan olacağım, Süpermen 
olacağım dediğimi hatırlıyorum. Biraz daha 
aklımız başımıza gelince ne olacağımızı 
değil de ne olamayacağımızı bildik. 
Rahmetli amcam Nurettin Demirdöven’in 
kimseyi kolayına sokmadığı kütüphanesinde 
kitaplardan etkilendiğimi hatırlıyorum 
ama okuma, araştırma ve yazma merakım 
sevgili felsefe hocam Metin Bobaroğlu’nun 
eczanesinde başladı. Okumak bu kadar 
mı leziz bir şey olabilir kardeşim... Hani 
İncil’de İsa’nın dediği gibi, “insan sadece 
ekmekle yaşamaz ama kelâm ile de yaşar” 
gibi bir şey. Bunu anlamıyorsunuz o 
yaşlarda ama hissediyorsunuz. Okulda, 
evde, yollarda, askerde, nöbette, iş yerinde... 
Nerede olursan ol okumak ve sonrasında 
beyninizde oluşan fikirlerin evliliğinden 
doğan fikirleri aktarma gereksinimi bende 
yazma halini aldı. Velhasıl bizim de okuma 

ve yazma arzumuz çok genç yaşta, 
yaşıtlarım başka meşguliyetler 
içindeyken başladı. 
 
Soru: Gönlün Görüngübilimi 
adında bir çalışmanız 
olduğunu biliyorum, kendi 
sözlerinizle Hegel’in Tinin 
Görüngübilimi’ni bıraktığı 
yerden devam ettirmeye niyet 
ederek başladığınız... Felsefe 
ile bu boyutta ilgilenmeye ne 
zaman ve nasıl başladınız 
peki?

Kaan Demirdöven: 
Gönlün 
Görüngübilimi’nin 
hikâyesi şu: Sevgili 
Metin hocamın 
sohbetlerinde 
şunu gördük ki, 
felsefe öyle bize 
kitaplarda, okullarda 
öğrettikleri gibi soyut 
mevzularla ilgili kafa 
patlatmak değilmiş. 
Kişinin kendisini, 
kendini anlamaya 
yönelik tarihsel bir 
hesaplaşmanın içine ittiği 
tinsel bir mücadeleymiş. Bu mücadeleden 
şöyle ya da böyle hayata dair bir anlamla 
çıkıyorsunuz. Öte yandan kişinin kendini 
anlamasının da öyle tek boyutlu bir konu 
olmadığını görüyorsunuz; ben dediğim 
zaman ötekini, öteki dediğim zaman her 
şeyi anlıyorum. Örneğin, tarihte Hegel, 
ben ve öteki arasında ne varsa, her birini 
birbiriyle bağlantılı kavramsal bir gösterge 
içinde sunuyor bize. İçeriğinden ziyade 
biçimsel olarak sunulan bu birlik, dizge, 
aslında belki de en az içerik kadar kıymetli 

demek yanlış olur; biçim içeriğin kendisi. 
Yani Hegel’in Tinin Görüngübilimi’ni 
okuduğunuzda, eskilerin kozmogonisi ya 
da teogonisi denli Ben’in doğumlarına 
tanık olursunuz. Ben, en arı dolaysız 
halinden başlar, onun en yüksek görünüşe 
çıktığı hale kadar bilincinizi şekillendirir. 
Gönlün Görüngübilimi’nde Hegel’in 
bıraktığı yerden başlıyorum demek; İsa’nın 
Golgota’da kavuştuğu arı dolaysız Ben ile 
buluşma halinden alıyorum dizgeyi. Buna 
tasavvufta Mutlak Varlık ile vuslat hali de 
deniyor. Gönlün Görüngübilimi ile, bilinci 
Golgota’da yaşanan o arı birlik halinden 
çıkarıp İslam’ın tevhid yaşanımlarına ve 
Anadolu’da dizgesel bütünlüğe kavuşan 
İrfan öğretisine doğru bir seyre çıkarıyoruz. 
Peygamberlik halkasının tamamlanmasının 
ardından ortaya çıkan İrfan geleneğinde 
Gönül, ki bunu Adanalı Sufi İsmail Emre 
“aşka düşen akıl” olarak tanımlar, çeşitli 
biçimler altında evrilir ve kazandığı 

düşünsel biçimler 
tarihsel bağlamda 
çeşitli tasavvufi ekol 
ve okullar olarak 
ya da şuur türleri 
olarak karşımıza 
çıkar. Gönül bir 
şuur halidir. Gönül, 
kendinden vazgeçip 
Yokluk tahtına 
kurulduğunda, o 
ana dek kendini 
zannettiği tüm sıfatlar, 
aralarındaki tinsel bağ 
ile birliğe gelir. Bu 
birliği fenomenoloji 
bağlamında, ontoloji ve 

epistemoloji bağlamında kuramazsak, 
sadece entelektüel bir bilgi birikimi 
olarak kalır; oysa tinsel bağı 
kurulmuş kavramsal bütünlükler 

AYIN KONUĞU: Kaan Demirdöven Deniz Tipigil
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insan yetkinliklerini açığa çıkaran içsel 
deneyimlerdir. Böyle bir irdelemenin felsefi 
olarak ele alınmasının önemi, mevzunun 
kültür, dil, din, ırk üstü olmasıdır ve bilimler 
arasında sadece felsefe bize kavramı 
evrenselliği içinde verir. 
 
Soru: Sinema üzerine yoğunlaşmaya 
nasıl karar verdiniz peki? Şu ana kadar 
verdiğiniz eserlerin kronolojisini dikkate 
alarak, yolda olan bir çalışmanız var mı 
diye de sormak istiyorum...

Kaan Demirdöven: Sinemaya olan 
ilgi de bütün bu felsefi 
çalışmalar nihayetinde bilinci, 
düşünülenin aksine huzura 
değil, huzursuzluğa taşıyor. 
Hazıra Hızır gerekmezmiş ya, 
huzursuzluk bir hazır olmama 
hali olduğundan, felsefe Hızır 
gibi yetişiyor. Yani, nasıl ki 
sosyal hayatta emekli olunca 
sayfiye bir yere taşınıp şehrin 
hengamesinden kurtulma isteği 
belirirse, burada da tersine 
işler. Emekleme süreci bitip 
de sosyal yaşamın içinde 
gözlerinizi açtığınızda, elinizde 
sadece aklınızın hamuru 
kalır. Biçimsiz ve şekilsiz bu 
hamuru yeniden şekillendirmek 
zorundasınızdır. Aksi halde 
küçükken sorulan, “Büyüyünce 
ne olacaksın çocuğum?” 
sorusuna verdiğim cevap gibi 
Tarzan’a dönersiniz. Ama devir 
bu değil! Siz hamurunuzu 
şekillendirirken zevk ettiğiniz 
bir yolda, bilincinize bir hayat 
verirsiniz. Sanırım benimkisi 
sinema olarak şekillendi. 
Önce “Sinemanın Simyası”nı 
yazdım. Tıpkı tarihin olup biten 
akışının birbirinden kopuk 
görünen nesnel görüntüleri 
arasında sahip olduğu tinsel 
bağ gibi, yazılan bir senaryoda 
da hikâyenin parçaları arasında benzer bir 
imge arayışı kendini göstermelidir dedim 
ve bunun araştırmasına girdim. Sonuçta 
ortaya Metin hocamın da dediği gibi sinema 
dışında ama onun yedinci sanat olması 
merkezinde bir şey çıktı. Sonra “Felsefenin 
Düşüşü, Sinemanın Yükselişi” adlı kitap 
geldi. Burada düşüş aslında bir metafor. 
Tahtrevalli gibi düşünün, ben düştüğümde 
sen yükselirsin. Kanıksananın dışında 
felsefenin tekrar önemsendiği bir döneme 
girdik, bunun yansımasını sinemadan 
okuyabiliyoruz. Anlam arayışında insanlar 
sinemadan feyz alır hale geldi. Ardından 
“Mecnun Delirmedi” adıyla üçüncü sone 
kitabım basıldı. Burada da bilinen hikâyeyi, 
içeriğinde Gönlün Görüngübilimi’nin de 

yer aldığı biçimiyle yeniden yorumladım. 
“Mecnun Delirmedi”, çünkü’nün yanıtıdır 
aslında kitap. Ya da Mecnunluk halinin 
bilinen anlamda bir delilik olmadığının... 
Şu sıralar 2 kitap hazırlıyorum. Birincisi, 
www.kaandemirdoven.com adında bir 
blog sayfam var, burada Sinematogia 
başlığı altında farklı disiplinleri bir 
potada eritip sinema dünyasına yeni bakış 
açılarını geliştirmeye çalışıyorum, bunun 
kitaplaşması söz konusu. Diğeri de bir 
geleneğe saygımdan ötürü. Nedir o gelenek? 
Geçenlerde düşündüm de o kadar kitap 
okudum ama biri bana sorsa en sevdiklerin 

hangileri diye, aklıma Martı Jonathan, 
Mavi Tüy, Ermiş, Simyacı, Somon Balığı 
ile Yolculuk, Küçük Prens gibi kısa ve öz 
eserler geliyor. Benim hikâyemde de bir Kuş 
Adam var. Kuş Adam diyor ki: “Herkesin 
kanatları var ama herkes göremez. Önce 
onları bil, sonra kullanmayı öğren, sonra 
da özgürce uç.” Bunu yazıyorum. Gönlün 
Görüngübilimi’nin yazımı hâlâ devam 
ediyor. Golgota ile başladı, Hicret ile devam 
etti, Samsun’a uğradı, Anıtkabir’de de 
bitecek. 

Soru: Bir yandan internet üzerinde www.
istanbul.com adresinden interaktif olarak 
hizmet veren bir şehir rehberinin de Genel 
Yayın Koordinatörlüğünü yapıyorsunuz. 

Bu alanda ve bu platformda yaptığınız  
çalışmalardan ve size kattıklarından da 
biraz bahseder misiniz?

Kaan Demirdöven: www.istanbul.
com keyifli bir mecra. Genel Yayın 
Yönetmenliğini yürütüyorum. Şehir 
deneyimleri üzerine etkinliklere yer 
veriyoruz. Şu sıralar Haliç’te işyerinden 
toplam 17 kişi olduğumuz takım 
arkadaşlarımla akşamları kürek çekiyoruz. 
Şirketçe “Dragon Festival”e katıldık, 
kurumlararası bir yarış bu. Akşamları 
güneşin batımını Haliç’in ortasında izlemek 

çok farklı bir deneyim. Velhasıl 
İstanbul’da spor-sanat-felsefe ile 
yaşamak ayrı bir zevk.

Soru: Son olarak Anadolu 
Aydınlanma Vakfı ve 
faaliyetlerinin, ülkemizde ve 
dünyada hizmet veren STK’lar 
arasında size göre ayırt edici 
noktasını sorsam...

Kaan Demirdöven: Anadolu 
Aydınlanma Vakfı, sitesindeki 
kuruluş amacını dikkatle 
okursak, kökleri on binlerce 
yıllık irfan ve bilgelik 
geleneklerine bağlanan bir bakış 
açısı, hoşgörü ve anlayışla insanı 
“Evrensel İnsanlık Ülküsü”ne 
davet eden bir STK. Barış için 
çalışan, çabalayan diğerlerinden 
farkı ve en önemli ayırt edici 
özelliği ise, aydınlanmanın 
bireylerin sosyal kimlikler 
olarak örgütlenmelerinden önce, 
kimliklerinden arındırılmış 
bir şuurla bireylerin Bilgi 
Topluluğu çerçevesinde bilgi 
üreterek veya onun üretimine 
zemin olarak bir araya gelmesini 
öngörüyor. Bu bağlamda 
Anadolu’da bir aydınlanmadan 
söz ediyorsak, ki etmeliyiz, 
tarih bunun kanıtlarıyla dolu, 

bir kültürel olgu olarak değil ama kültürün 
dinamiklerini zemin alan ve oradan 
evrensele yükselen değil ama o dinamikler 
arasındaki evrensel bağıntıyı fark ederek 
olmalıdır. İşte Vakfın çalışmalarında benim 
gördüğüm bu bağıntının Alaaddin’in Sihirli 
Lambası gibi parlatılmasıdır. Efsaneye 
göre lamba yeterince parıldadığında 
içinden çıkan doğaüstü varlık, metaforik 
olarak yorumlarsak, sadece her devirde 
imkânsızları aşan Aşk’tır. Velev ki Aşk için 
de doğaüstü bir varlık diyebiliriz. Neticede o 
da üç harf... 

deniztipigil@gmail.com

AYIN KONUĞU: Kaan Demirdöven Deniz Tipigil
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Türk Müziğinin 
İnsan Üzerindeki 
Etkisi 
Nevcivan Sevindik ÖZEL

Makamlarla Tedavi: 

İnsanoğlu, yüzlerce yıldır hastalıklarla baş 
edebilmek için çeşitli yol ve yöntemler 
denemiş; çeşitli otlardan, hayvanlardan, 
deniz ürünlerinden şifa bulmaya çalışmıştır. 
Bu şifa arayışlarının içinde en ilginç 
olanlardan birisi de “müzikle tedavi”dir. 
Hem hekim hem de müzikolog kimlikleriyle 
İslâm tarihinin önemli kilometre taşlarından 
olan Zekeriya er-Razî (854–932), Farabî 
(870–950) ve İbn-i Sina (980–1037) 
müziğin tedavi edici etkisini incelemişlerdir. 
O zamandan başlayan “müzikle 
tedavi” geleneği, Selçuklu ve Osmanlı 
şifahanelerinde devam etmiştir.

Dünyaca ünlü Türk bilgini Ebu Nasr Farabî 
(870–950), müziğin insan bedenine ve 
ruhuna olan etkilerini incelemiştir. Farabî’nin 
en büyük özelliklerinden biri “kanun” 
sazını icat etmiş olmasıdır. Esrarengiz bir 
kişilik olarak tarihe geçen Farabî, bir gün 
bir müzik meclisinde bulunur. Meclisteki 
kimse onu tanımaz. Farabî, torbanın 
içinden bir çalgı çıkarır, aleti kurup çalar. 
Meclistekiler gülmeye başlarlar. Ardından 
aleti söküp başka bir tarzda çalar. Bu sefer 
kapıcıya varıncaya kadar, mecliste bulunan 
herkes uykuya dalar. Hatta denilir ki, Farabî 

meclistekileri uykuda bırakıp oradan ayrılır.

Türk İslâm tarihinin büyük isimlerinden biri 
olan İbni Sina da (980–1037), musikinin 
insan bedenine etkisini incelemiştir. 
Tedavinin etkili olması, hastanın aklî ve ruhî 
dengesini artırmak için çevresinin sevimli 
hale getirilmesi gerektiğini keşfetmiş, bunun 
için de musiki dinletmenin en etkili yollardan 
biri olacağını savunmuştur. Araştırmalarında 
kaynak olarak sık sık Farabî’ye başvuran 
İbn-i Sina, müzik notalarının insanın ruh 
hallerindeki iniş çıkışları temsil ettiğini tespit 
etmiştir. Ona göre müziği bize hoş gösteren, 
işitme gücümüz değil; o besteden çeşitli 
telkinler çıkaran idrak yeteneğimizdir. Yani, 
müziğin bizde uyandırdığı duygulardır.

Razî, Farabî, İbn-i Sina gibi Türk 
bilginlerinin ilk adımını attığı, psikolojik 
sebeplerle başlayan bedensel hastalıklarda 
(psikosomatik hastalıklar) ilâç, meşguliyet 
ve müzikle tedavi yöntemi, Selçuklu ve 
Osmanlı bilginleri tarafından geliştirilmiş ve 
18. yüzyıla kadar başarıyla uygulanmıştır.

Müzikle tedaviden elbette ki sadece 
“müziğin kullanıldığı tedavi” 
anlaşılmamalıdır. Müzikle tedavi, “müziğin 
içinde bulunduğu tedavi” anlamına 
gelmektedir. Müzik, tek başına hiçbir 
fiziksel hastalık etkenini ortadan kaldıramaz, 
ancak her türlü hastalığın tedavisinde 
kullanılabilir. Mesela, depresyonlu 
kişilere müzikle tedavi uygulaması, içinde 
bulundukları mutsuz durumdan alıkoyup 
mutlu olmalarını sağlayabilir, ama fiziksel 
ve duygusal fonksiyonlarında anlamlı ve 
sürekli bir düzelme sağlayamaz. Bunun 

olması ancak, biyolojik tedavi yöntemlerinin 
ve psikoterapilerin birlikte kullanılmasıyla 
mümkündür.

Musikî biliminde, musiki icâdında, tıpta, 
astronomide ve fizik biliminde engin bir 
birikime sahip olan Farabî, bu bilimlerin 
birbirleriyle ilişkisini, özellikle musikinin 
diğer bilimlerle ilişkisini araştırmıştır. 
Hatta kesin bir bilgi olmasa da, Farabî’nin 
makamların etkilerinden şu şekilde bahsettiği 
rivayet olunur:

♪ Rast makamı: İnsana sefa yani neşe ve 
huzur duygusu verir.
♪ Rehavî makamı: İnsana bekâ yani 
sonsuzluk düşüncesi verir.
♪ Kuçek makamı: Hüzün, elem, keder 
duygusu verir.
♪ Büzürk makamı: İnsanda korku hissi 
uyandırır.
♪ Isfahan makamı: Hareket kabiliyeti ve 
güven hissi verir.
♪ Neva makamı: Lezzet ve ferahlık duygusu 
verir.
♪ Uşşak makamı: Gülme duygusu uyandırır.
♪ Zirgüle makamı: Uyku hali verir.
♪ Sabâ makamı: Şecaat yani cesaret ve 
kuvvet verir.
♪ Hüseynî makamı: Barış, sakinlik ve 
rahatlık hissi verir.
♪ Hicaz makamı: Tevazu, yani 
alçakgönüllülük verir.

Farabî, araştırmalarını daha da ileri götürmüş 
ve makamların günün hangi saatlerinde daha 
etkili olacağını belirlemiştir. Buna göre:

♪ Rehavî makamı: “Yalancı sabah” denilen, 
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bugünün anlayışıyla imsak vakitlerinde 
etkilidir.
♪ Hüseynî makamı: Sabahleyin etkilidir.
♪ Rast makamı: Güneş iki mızrak boyu 
yükselince etkilidir.
♪ Buselik makamı: Kuşluk vaktinde, yani 
güneşin doğmasından 45 dakika sonraki 
zamanda etkilidir.
♪ Zirgüle makamı : Sabah ve öğle arası 
etkilidir.
♪ Hicaz makamı: İkindi vaktinde etkilidir.
♪ Irak makamı: Akşamüstü etkilidir.
♪ Isfahan makamı : Gün batarken etkilidir.
♪ Neva makamı: Akşam vakti etkilidir.
♪ Büzürk makamı: Yatsıdan sonra etkilidir.
♪ Zirefkent makamı: Uyku zamanı etkilidir.

Bugün dahi, camilerde ezan okunurken o 
vakte uygun makamı tercih etme geleneği 
devam etmektedir. 

♪ Sabah vakitlerinde Sabâ, Hüseynî,
♪ Öğle vakitlerinde Uşşak,
♪ İkindi vakitlerinde Hicaz,
♪ Akşam vakitlerinde Irak ve Segâh,
♪ Yatsı vakitlerinde ise Rast ve benzeri 
makamlarla ezan okunmaktadır.

Enerji Bedenin Müzikle Aktive 
Edilmesi:

İnsanın görünen maddi bedeninin dışında 
görünmeyen dört sübtil bedeni vardır. 
Bunlardan biri de enerji bedenidir. Bu 
bedene bağlı yedi ana enerji merkezi (çakra) 
vardır. Yedi ana çakranın, yaşam enerjisiyle 

aktive edilmesinin en etkili yöntemlerinden 
biri de müziktir. Kâinattaki her varlık 
etrafına ses titreşimi yaymaktadır. Her 
varlığın kendine has frekansı vardır ve bir 
notaya haizdir. Ancak insan bilinen 7 ana 
notanın hepsine haizdir. Bu 7 nota enerji 
bedendeki yedi ana çakraya karşılık gelir. 
Bunlar:

Kök çakrası : Do
Alt karın çakrası : Re
Mide çakrası : Mi
Kalp çakrası : Fa
Boğaz çakrası : Sol
Alın çakrası : Lâ
Tepe çakrası : Si şeklindedir.
Bu notalar (Batı müziği anlamında) tüm 
dünyada bilinen ve kullanılan seslerdir. Bu 
sesler salt nota olarak doğru frekanslarında 
titreşirlerse, titreştikleri ortamda, kişide 
vb. yerlerde ilâhi yaşam enerjisini aktive 
ederler. Bu sistem en basit şekliyle böyledir. 
Ayrıca bu sesler kullanılarak doğru ahenk ve 
armoniyle (polifonik) bestelenmiş eserlerin 
etkisi ise insan üzerinde daha global şekilde 
etki yaratmaktadır.

Türk müziğine gelindiğinde bu sistem daha 
farklı etki etmektedir. Türk müziği tek sesli 
(monofonik) modal müziktir. Ana yapısını 
makamların perdeleri oluşturur. Bu yapısı 
itibariyle nota isimleri (Batıyla) hem aynıdır 
hem değildir. Bu bakımdan icrâ edildiğinde 
çıkan sesler çok farklılıklar gösterir. Çünkü 
Batı müziği ses sisteminde ses aralıkları 12 
eşit aralığa bölündüğü halde, Türk müziğinde 
eşit olmayan 24 aralığa bölünmektedir. 

Bu da makamların en önemli özelliğini 
oluşturmaktadır. Buna göre çakralara karşılık 
gelen makamlar da şöyle sıralanmaktadır:

Kök çakrası: Cahargâh makamı (Canlılık ve 
enerji, hareket)
Alt karın çakrası: Dilkeş makamı 
(Farkındalık ve enerji dengelemesi)
Mide çakrası: Orta segâh makamı (Sakinlik 
ve huzur)
Kalp çakrası: Orta mahûr makamı (Ferahlık, 
neşe, sevgi duygusu)
Boğaz çakrası: Nihâvend makamı (Rahatlık 
ve emin olma duygusu)
Alın çakrası: Bayat-ı İsfâhan makamı 
(Sonsuzluk, özgürlük duygusu)
Tepe çakrası: Hariç segâh makamı (İlâhi 
huzur, saygı, hüzün)

Yukarıdaki duygusal durumlar genel olarak 
verilmiştir. Bu makamlardaki perdelerin 
doğru etkiyi yapabilmesi, icrâ eden kişinin 
ustalığıyla da alâkalıdır.

Kaynakça:

1) Nevcivan Özel kişisel araştırma ve incelemeleri
2) Dilara Trubach, “Çakralar ve Sağlık İlişkisi”, 
Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2002
3) Deepak Chopra, “Mükemmel Sağlık”, İnkılâp 
Yayınevi, 1994
4) Üzeyir Hacıbeyli, “Azerbaycan Makam 
Musikîsinin Esasları”, Azerbaycan İlimler 
Akademisi 1985, Tümata Yayınları 
5) Ekrem Karadeniz, “Türk Musikîsi Nazariye ve 
Esasları”, 1965

Divan-ı 
Hikmet 
Hoca Ahmed Yesevi

Yayınevi: Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları / Türk Halk 
Klasikleri Dizisi
520 sayfa 

Divan-ı Hikmet kitabında 
neredeyse bin yıldır Türk’ün 
gönül gözünü ışıtan bir ışık 
saklıdır. Bu ışığın huzmeleri 
her bir hikmetin satırları arasından 
süzülerek ruh dünyamızı 
aydınlatmak için uzun bir zulmet 
devrinden sonra bütün Türk 
yurtlarında yeniden basılmıştır.
(Arka Kapak)

Hafız Dîvânı
Hafız-ı Şirazî

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları / Hasan Ali Yücel 
Klasikler Dizisi
854 sayfa

Hafız-ı Şirazî: XIV. yüzyılda İran’da yaşamıştır.

Yaşamı hakkında günümüze ulaşan bilgilerin kesinliği 
de tartışmalıdır. Hafız, İran şiirine çığır açacak ölçüde 
önemli yenilikler getirmiştir. Şiirlerinde hayatı, dünya 
nimetlerini ve gündelik olaylardan kaynaklanan 
duyguları konu olarak işlemiştir. Meyhane, şarap, saki, 
dilber, gül gibi sözcükleri birer mazmun olmaktan çok 
gerçek anlamlarıyla kullanmıştır. Gazel dilinin kurucusu 
olan Hafız-ı Şirazî, sadece beyit bütünlüğü gözetilen 
şiirde konu bütünlüğünü gözeten ilk şairlerdendir. Şiirleri 
sanat çevrelerinde beğenildiği kadar halk tarafından 
da benimsenmiş, dîvanı halk arasında gönül ilişkileri 
ve talih konusunda başvurulan bir falname olarak 
kullanılmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Berna Öztan
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Kölelik ve Çıkış...
İzzet Erş

“Ve o su ile ölü bir ülkeye can verdik.
İşte Çıkış tam budur.”

(Kâf Sûresi’nden)[1]

Tora’da yer alan mitsel öykülerin en can 
alıcısı İsrailoğulları’nın Mısır ülkesinden 
kaçışlarını konu alır. Hem Tora hem de 
kendisinden sonra gelen tüm kabul edilmiş 
metinler Mısır ülkesini (Mitsraim / םירצמ) 
“kölelik evi” olarak tanımlarlar [2]. Yine 
de Mısır’ın gerçek bir kölelik evi olup 
olmadığı ve bu köleliğin hakiki mahiyetinin 
ne olduğu bugün alternatif yorumlarla da 
tartışılmaktadır. Zira Tora her iki düşünceye 
de zemin hazırlayacak kayıtları içinde 
barındırmaktadır. “İbranilerin Mısır’daki 
konumu kölelik olarak tanımlanabilir mi?” 
Ya da “Bu kişiler sadece paralı işçiler 
miydi?” gibi soruların günümüz dünyasını 
ilgilendirebilecek ve modern insanın 
hayatında katkı sağlayabilecek yegâne yanı 
bu kölelik tanımına dayanmaktadır. Doğru 
soru aslında şudur: “Kölelik nedir?”

Kölelik tasavvuf literatüründe, günlük 
kullanımının ötesinde ve belki özüne en 
yakın anlamıyla kulluktan ayrılmaktadır. 
Her iki kavram da itaati ve hizmeti 
imlemektedir. Ancak kulluk gönüllülüğü, 
kölelik buyurganlığı göstermektedir. 
Bu anlam içeriğiyle mutasavvıflar 
kelamlarında, kişiyi kendi iradesini hiçe 
sayarak peşinden sürükleyen alışkanlıklar, 
zaaflar, boyun eğmeler, güç yetirememeler 
vb. tüm acziyetler için kölelik kavramını 
kullanmışlardır. Zira Allah’ın sûretinde 
halk olunan insan, onun nitelikleri ile 
isimlenmiş ve kudretinin kâbil olmayacağı 
bir durumdan her hâlükârda âli kılınmıştır. 
İnsan köleliği (köleliğinin boyunduruğunu 
ve Efendisini) kendisi seçer ve seçtiğinin 
kölesi olur.

Kulluk ise gönüllü olarak katılmaktır. Bu 
katılım, eylemi gereği bir zaaf değildir. 
Hatta zaafa dönük olan öznel çıkarlardan 
feragat temelinde bulunur. Örneğin, annelik 
kulluktur. Hakiki anlamıyla öğretmenlik, 
doktorluk, hatta askerlik dahi kulluktur. 
Bugün her birinin, örneğin maaş almaları 
gibi nedenlerden dolayı sadece birer meslek 
olarak kabul edilmeleri normaldir. Ancak 
öğretmenler, doktorlar vs. mesleklerinin 
gereklerini karakterleriyle birleştirdiklerinde 
hayatlarını, diğer insanlar uğrunda ifna 
eden kullardır. Kulluğun Allah’a isnâd 
edilebilmesi, nefsi üç beklentiden berî 
kılmakla mümkün olur: Maddi çıkar, mevki 
beklentisi, manevi tatmin.

[1]  Kur’an-ı Kerîm, Kâf Sûresi 50/11 “...ve 
ahyeynâ bihî beldeten meytâ, kezâlikel hurûcu.”
[2]  Tora, Tesniye 6:12, 7:8, 8:14, 13:5, 10. Ayrıca 
Tanah, Yeşu 24:17, Yeremya 34:13

Tora’nın Mısır’ı kölelik evi olarak 
nitelemesi, İsrailoğulları’nın manevi 
tekâmüllerini terk edip Allah’ın kulluğunu 
bırakmalarıyla ilgilidir. Öyle ki manevi 
kişilikler olarak İsrailoğullarını bir 
topluluk olarak İbranilerden ayıran bu 
yönelimleridir. İbraniler, İbrahimî geleneğin 
töresine uymaları için Allah’ın kavmi olarak 
seçilmiştir. Bağlılıklarını yitirmedikleri 
sürece de İsrailoğulları olarak anılacaklardır. 
Hz. Yakup olan İsrail’in evladı olmaları, 
bu geleneklerine bağlılıklarından dolayıdır. 
Ancak Mısır’da bu bağlılıklarından yüz 
çevirmiş ve Allah’ın kulu olmaktansa, 
Firavunun kölesi olmayı seçmişlerdir. Hz. 
Musa, kavmin kayan manevi eksenini bir 
yasa altında toplamak için törenin yasasını, 
Tora’yı tebliğ etmek üzere gelmiştir. Bu 
nedenle denilebilir ki Hz. İbrahim bu 
törenin temelini oluşturuyorsa, Hz. Musa ise 
geleneğin şuurunu teşkil etmektedir.

Tora, Mısır diyarından çıkan 
İsrailoğulları’nın sayısını bildirmemiştir. 
Bununla birlikte, Çıkış kitabında kavmin 
yirmi yaş üzerindeki erkek nüfusunun 
yaklaşık olarak 600.000 olduğu [3] ve bu 
adedin içinde kadınlarla çocukların hariç 
tutulduğu kaydedilmiştir [4]. Mısır’dan 
çıkışın birinci yılında yapılan sayıma göre 
nüfus 603.550’ye yükselmiştir [5]. Yine 
de bu rakamın içinde kaç kadın olduğu ve 
kaç aile bulunduğu bilinmemektedir. Basit 
bir hesapla her erkeğin ortalama bir eşi 
ve iki çocuğu olduğu düşünülse, toplam 
nüfusun iki milyonun çok üzerinde olduğu 
söylenebilir. Bir de bu nüfusun yanında 
İbrani olmayan diğer milletlerden de 
insanların ülkeden çıktığı düşünülürse, bu 
rakam üç milyonun da üzerine çıkacaktır [6].

[3]  Literal okuma ile bakıldığında dönemin Mısır 
nüfusunun neredeyse tamamının İbranilerden 
oluştuğu düşünülebilir. Yine de Pesah Agadasında  
telkin edildiği üzere Mısır’dan çıkış tarihin içinde 
olmuş bitmiş bir öykü değildir. Her insan kendi 
hayatında Mısır’dan çıkışı ve esaret evinden 
kurtuluşu yeniden yaşar; yaşamalıdır. Tora’yı bu 
nazarla okuyan bâtıniler 600.000 sayısının 600 
kâmili gösterdiğine inanırlar. Zira İbrani sayı 
dizgesinde Alef “bir” sayısını olduğu gibi “bin” 
sayısını da göstermektedir. Ancak Kabalistler bir 
ile binin karıştırılmaması gerektiği, zira binin bire 
ulaşmak için seyahatini tamamladığını söylerler. 
Böylece elmanın çekirdeğinden yeniden yetişmesi 
gibi, bin birin kemalidir.
[4]  Tora, Çıkış 12:37
[5]  Tora, Sayılar 1:2, 3, 45, 46
[6]  Tora, Çıkış 12:38

Böylesi bir nüfusa sahip olan Mısırlı 
İbranilerin içinde muhakkak yoksullar 
olduğu gibi zenginlerin de bulunduğu 
açıktır. Üstelik ekonomik durumlarının çok 
da kötü olmadığını gösteren birtakım deliller 
öne çakmaktadır. Örneğin, her İbraninin 
kendine ait bir evi bulunmakta idi [7]. Ve bu 
evler ghetto şeklinde değil ama Mısırlıların 
evleriyle iç içeydi ve onlarınkinden farklı 
evleri yoktu. Öyle ki Rab, İbranilerin 
evlerini diğerlerinden ayırmak için işarete 
ihtiyaç duymuştur.

Ayrıca her ne kadar Rab, Mısır’dan 
çıkılacağı esnada İbranilerin Mısırlı 
komşularını soymalarını helal kılmışsa da, 
tarihin gördüğü en kapsamlı hırsızlık dahi, 
altından heykeller inşa edecek kadar çok 
ganimet çalındığını ispat etmemektedir. 
Genel kanı Hz. Harun’un kavmin isyanını 
bastırmak için bir heykel yaptığı yönünde 
olsa da, Tora kavmin kendi arasında 
“Seni Mısır diyarından çıkaran ilâhların 
bunlardır,” dediği yazılmıştır. Dolayısıyla 
kavmin yanında, sadece vakfettikleri 
altınlarında heykeller yapılabilecek kadar 
çok ganimet bulunmaktaydı.

Yine de sosyal statüleri açısından İbranilerin 
Mısır’daki konumunu anlamak için bunlar 
yeterli değildir. Önemli nokta Pitom (םתפ) 
ve Raamses (ססמער) şehirlerinin inşasında 
yatmaktadır [8]. Burada kullanılan inşa 
sözcüğü tam anlamıyla bina etmeyi anlatır 
 ve bina etmek sadece bir yapının maddi (ןבי)
oluşum sürecini kapsamaz. Aynı zamanda 
manevi yapılanmasını da kapsar. Örneğin, 
aklın bina edilmesi yapı ustalığı değil, ama 

[7]  Tora, Çıkış 12:23
[8]  Tora, Çıkış 1:11
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öz-bilinçle ilgili tinsel bir eylemdir.
Geleneksel kayıtlarda Pitom şehri Nil’in 
kuzeydoğu deltasında yer alan antik bir 
Mısır şehridir ve ticaret açısından güçlü bir 
liman kenti olduğunu belirtir [1]. Burayı 
bina eden İbranilerin ticari alanda önemli 
rollerinin olduğu düşünülebilir. Raamses ile 
ilgili detaylı bir bilgi olmasa da Mısır’da 
yönetim erkini elinde bulunduran Krallara 
verilen önemli bir unvan olmasından 
yöneticilik vasfını gösterdiği anlaşılır. 
Buradan hareketle İsrailoğullarının 
köleliğinin Mısır’ın yönetiminde ve 
ticaretinde üstlendikleri rol ile ilgili olduğu 
söylenebilir. Öyleyse İsrailoğullarının 
Mısır’daki esaretinin hem sosyo-ekonomik, 
hem de manevi boyutta ele alınması gerekir. 

Sosyo-ekonomik açıdan Tora, İbranilerin 
Hz. Yusuf sonrası dönemde büyük zorluklar 
yaşadıklarını ortaya koyar. Ancak Tora, 
İbrani perspektifinde oluşturulmuş bir 
metindir. Aynı dönem Mısır devlet arşivi 
ve tarihçileri açısından muhakkak aynı 
karamsarlıkla dile getirilmeyecektir. Levi 
Strauss’un da belirttiği gibi: “Bir siyasal 
düzenin muhalifleri var olan düzeni gönüllü 
olarak kabul etmezler; onu toptan mahkûm 
edip, sanki yaşanan dönem koskoca bir 
araymış da bunun sonunda yaşam yeniden 
başlayacakmış gibi, tarihin dışına atarlar. 
Bunun yanında, iktidardakilerin devlet 
organlarının işleyişine daha yakından ve 
daha yüksek bir düzeyde katıldıkları sürece 
tam tersini düşündüklerini görürüz.” [2]

Örneğin, Hz. Yusuf döneminde devlet 
bir kıtlık olacağını öngörmüş ve halkın 
elindeki mahsulleri depolamıştır. Kıtlık 
başladığı zamanda da Mısır’ın kendi halkı 
da dâhil olmak üzere çevre yerleşimlere 
bu mahsulleri satmıştır [3]. Böyle bir 
dönemde kıtlığa maruz kalan halkların 
tarihçileri başta Hz. Yusuf olmak üzere 
mahsulleri pahalıya satan Mısır yönetimini 
eleştirecekti. Ancak bu olguya ilkesel açıdan 
bakıldığında ekonomi stratejileri olan 
devletlerin, olmayan toplumlardan daima 
daha güçlü olacağı değerlendirmesi de 
pekâlâ yapılabilir. Bugün bu değerlendirme 
ülke yönetiminde üniversitenin ve bilim 
insanlarının, bilgi ve bilgiyi kullanma 
yetenekleriyle orantılıdır.

Bu nedenle Mısır’daki hayat esaret olarak 
değerlendirilecekse, İbranî tarihinin 
bütünü içinde yapılmalıdır. Zira İbraniler 
Mısır’da, Mısır öncesi dönemden çok daha 
başarılı bir dönem geçirmişlerdir. Yine 
de Mısır sonrası manevi gelişimleriyle 
kıyaslandığında, bu dönem esaret ve zayıflık 
olarak nitelendirilebilir. Buradaki önemli 
nokta İbranileri dünya tarihine, dünya 

[1]  Targum Yonatan (Babil Talmudundan)
[2]  Claude Levi Strauss, Irk, Tarih ve Kültür. 
Metis Yayınları 1994, sayfa 38.
[3]  Tora, Tekvin 41:47, 54

tininin olgusal tarihine bağlayan ilkenin ne 
olduğuyla ilgilidir. Bu ilke şüphesiz Tora’nın 
merkezinde bulunan İsrail’in Tanrısının 
söyleminden yola çıkarak tespit edilebilir. 
Zira bu “Tanrı” İbranilerin Rabb’idir.

Rabb kavramı Kâşânî’de “ihtiyaç duyduğu 
şeyi kendi aracılığıyla elde ettiği özel bir 
sıfat ile kayıtlandırılmış olan Zat” için 
kullanılır. Rabb kökünden gelen Rubûbiyet 
her bir ferdin Allah ile olan gerçek şahsî 
münasebetine delalet etmektedir... Rabb 
her bir varlıktan ancak kendisinde zuhura 
gelen şeyi talep eder... Rabb özel bir İsim 
yoluyla tecelli eden Hakk’dır... Hakk’ın 
somut varlıktaki tecellisi daima bir İsim 
aracılığıyla vuku bulur. Gerçekten de her 
münferid varlık ile Rabb’i arasındaki şahsî 
ilişkinin ontolojik bir yönü vardır [4].

Böylece denilebilir ki Tora’da geçen 
“İsrailoğullarının Rabbi” ifadesi, onların 
hususî Rabbleriyle olan münasebetlerinin 
izharıdır. Yani İsrail’in Tanrısı, Hz. 
Muhammed’in tebliğ ettiği Rabbü’l Âlemin 
olan Allah değil ama Allah’ın o kullarıyla 
temas ettiği hususî bir vechesidir. Yine de 
vechesi aslında ayrı olmayacağından, her bir 
vechesine rubûbiyet aslına yol bulur. Yine 
de Rabb Hakk değildir, ama Hakk’tandır.

Öyleyse, İsrailoğullarının Rabbi kimdir? 
Kimin rubûbiyeti altındadır? Bu konuda 
İbn Arabî, Rabb için şu tanımlamayı yapar: 
“Rabb, Rabb’i olduğu münferid varlığın 
kabiliyetine tâbidir. Eğer merbub olacak 
hiçbir şey yoksa Rabb da hiçbir zaman 
rubûbiyetini izhâr edemez” [5]. Demek 
ki Rableri ile rubûbiyetlerini kaybeden 
İsrailoğulları yeniden kimin aracılığıyla 
murabıt oldularsa Rableri odur denilebilir. 
Ve bu Hz. Musa’dır. Zira Musa kavmin 
yaşamakta olduğu manevi ıstırabı kendi 
nefsinde bilmiş ve kavmine imdat yine kendi 
rubûbiyetinden hâsıl olmuştur. Bu nedenle 
de Rabb’i Musa’ya kendini “Ben Olan Ben” 
İsmiyle bildirmiştir [6]. Kanaatimce bu Ben, 
Musa’nın Rabb’i ile olan rububiyetinin 
Ben’idir.

Musa tipolojik bir kahraman olarak 
İsrailoğullarının karakterini taşır. İsimler 
öğretisi [7] üzerinden bakıldığında Musa, 
Allah’ın bir İsmi konumundadır ve kavmi 
bu özel İsimle müsemma olanları ihtiva 
eder. Böylece İsrailoğulları tesadüfi bir 
topluluk değil ama anakronik ve lâ mekân 
olarak Musa’nın feyzinde bulunanları 
kapsamaktadır. Bu konuyla ilgili İbn 
Arabî, “Musa’dan dolayı çocukların 

[4]  Toshihiko İzutsu, İbn Arabî’nin Füsus’undaki 
Anahtar Kavramlar. Kaknüs Yayınları 1998, 
sayfa 163-165
[5]  Toshihiko İzutsu, İbn Arabî’nin Füsus’undaki 
Anahtar Kavramlar, sayfa 168
[6]  Tora, Çıkış 3:14
[7]  İbn Arabî, İlâhi İsimler Öğretisi. (Daha geniş 
olarak Füsusu’l Hîkem)

öldürülmesindeki hikmet; kendisinden 
dolayı öldürülen her çocuğun hayatının, ona 
yardım olarak dönmesidir. Çünkü her biri 
Musa olduğundan öldürüldü... Hiç kuşkusuz 
onların her birinin hayatı Musa içindi, yani 
onun uğrunda hayatlarından olmuşlardı,” 
[8] ifadesini kullanarak kavmi indinde 
Musa’nın konumunu bildirmiş olur.

Ayrıca, “Musa, çok sayıdaki ruhların 
toplamı olarak doğmakla, (kavmin) 
bütün faal yetilerini kendinde topladı” 
[9] demesiyle, Musa’nın sosyolojik 
açıdan kavmin önderi, psikolojik açıdan 
kahramanı, eskatolojik açıdan kurtarıcısı 
ve en belirgin olarak da ontolojik açıdan 
kavminin hakikati olduğunu söylemiş olur.

Bu açıklamalardan sonra Hz. Musa’nın 
kavmi olarak İsrailoğullarını, dünya tininin 
olgusal tarihine bağlayan ilkenin ne olduğu 
sorusuna geri dönersek; Hegel, Judea’yı 
(İbrani geleneğini ve Yahudi törelliğini) 
soyut olan Tanrı’ya “dürüstlükle” (ve 
sorgusuzca) bağlanmak olarak açıklar. 
Ancak devamında bunun bilinçsizce 
uygulanan bir itaat olduğunu vurgulayarak 
öznenin tinselliği açısından bir yoksunluk 
olduğunun da üzerinde durur: “Tüzenin 
(hukukun ve yasanın) temeli soyut olarak 
arı özgürlüktür. Yahudiler, ne iseler, “Bir” 
yoluyla öyledirler ve bu yolla Öznenin kendi 
için hiçbir özgürlüğü yoktur... Özne hiçbir 
zaman özgürlüğünün bilincine varamaz.” [10]

Yine de Hegel ileriki dönem yazılarında 
Yahudiliğin kölelik yerine, özgürlüğün ilk 
büyük dini olduğu fikrine ulaşır: “Yahudi 
inancında Tanrı, dünyanın yaratıcısıdır. 
O, Yunan Tanrıları gibi daha üst bir 
zorunluluğa tâbi değildi. Yahudilikte Tanrı 
tarafından yaratılan dünya, temel olarak 
iyidir. (Bu nedenle de) Yahudiliğin kölelik 
yerine, özgürlüğün ilk büyük dini olduğu 
söylenebilir.” [11]

Doğrusu her iki öne sürüm de haklılık payı 
içermektedir. Firavun, Musa ile çekişmesi 
sonrasında halkına “Ben sizin Yüce 
Rabbinizim” şeklinde seslenir [12]. Bunun 
nedeni İbranilerin Firavunu Rabb olarak 
benimsemeleriyle ilgiliydi. İsrailoğullarının 
Tanrısı İbrahim’in, İshak’ın ve Yakub’un 
Tanrısı olmalıydı. Bu üç isim aynı zamanda 
törelliğinin dayandığı üç temel ilkedir. Yusuf 
ise Yahudi eskatolojisini oluşturur. Öyle 
ki Yusuf mitsel bir İbrani karakteri olarak 
geçmişin değil, gelecek olanın rüyetidir. 
Vaad edilmiş toprak (yönetim) ve mesihi bir 
karakterdir (kral).

[8]  İbn Arabî, Füsusu’l Hîkem. (Musa Bahsinden)
[9]  İbn Arabî, Füsusu’l Hîkem. (Musa Bahsinden)
[10]  G.W.F. Hegel, Tarih Felsefesi. İdea Yayınevi. 
Sayfa 149
[11]  T. Pinkard, Hegel, İş Bankası Yay., 2010
[12]  Kur’an-ı Kerîm, Nâziât Sûresi 79/24 “Fe kâle 
ene rabbukumul a’lâ”
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Bu eskatolojik süreç Yahudi törelliğini 
biçimlendirir. Mısır esareti sırasında kavim 
töresinin dışına düşmüş ve farklı bir Rable 
merbub olmuştur. Ve bu Rab firavundur. 
Firavun bir kişi olarak değil ama bir kavram 
olarak iktidarın simgesidir. 

“Firavun iktidarın simgesidir; siyasetin 
ve iktidarın ilâhıdır. Zenginliğin, 
iktisadiyatın ilâhı Karun’dur... Züht 
yoluyla istismar etme ya da dinî istismar 
aracı olarak kullanmanın ilâhı da 
Belam’dır... Firavun denildiğinde bir 
kişi kastedilmez... Firavunlar vardır, 
Karunlar vardır, Belamlar vardır. “Şirk” 
demek bu üç kuvvetin birbirinden ayrı 
durması, birbirinden kopması demektir. 
Bunların birbirinden koptuğu her 
düzende sebep olduğu şeyler zulüm, 
suistimal ve sömürüdür.” [1]

Dolayısıyla İsrailoğullarının esareti, 
içine düştükleri şirkle ilgilidir. Ellerinde 
bulundurdukları iktidar ile mânevi 
bağlılıkları ayrılık göstermiştir. Buna benzer 
bir uyarıyı Hz. İsa da dile getirir: “Kimse iki 
efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden 
nefret eder ve ötekini sever yahut da birini 
tutar, ötekini hor görürsünüz.” [2]

[1]  Metin Bobaroğlu, Simgesel Düşünme, AAV 
Yayınları. Sayfa 175
[2]  İncil, Matta 6:24

Bu nedenle Hz. Musa ile bildirilen emirlerin 
ilki şöyle olmuştur: “Seni Mısır diyarından, 
esirlik evinden çıkaran Allah’ın RAB benim. 
Karşımda başka ilâhların olmayacaktır.” 
[3] Bu tedibin nedeni İsrailoğullarının 
Firavunu Rab edinmiş olmalarıdır. Ancak 
Rabden kasıt hayatın üzerinde temellendiği 
ilkedir. Dolayısıyla Firavun’un nidası 
“yönetim erkinizin merkezi benim” şeklinde 
değerlendirilebilir. Çünkü Firavun iktidarın 
koruyucusudur.

Sonuç olarak... Mısır ülkesi ile sembolize 
edilen mahalde tahakkuk eden hal için 
kullanılan esaret ve kölelik ifadelerinin 
ihtiva ettiği antropolojik mahiyet, kişinin 
kalben mutmain olmadığı eylemler üzerinde 
ısrar ettiği amellerle ilgilidir. Kalp, Allah’ın 
evi [4], Ruhülkudüs’ün mabedidir [5]. 
Kalp mahalinde alışkanlıkların, zaafların 
esareti altında bulunmak köleliktir. Ancak 
aynı ilişkiler içinde kul olmak “Rabbi has” 
denilen hususî Rabbe rubûbiyettir. Yani 
Allah’a, özvarlığa yaklaştıran bir etkinliktir. 
Zira insanın fıtratı ve temâyülü hürriyetedir.

izzeters80@gmail.com

[3]  Tora, Çıkış 20:2-3
[4]  Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu, Kalp bahsi
[5]  İncil, Korintoslulara Mektup 6:19 “... bilmez 
misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan 
Ruhülkudüs’ün mabedidir?”

Kişi yaşamın anlamını veya 
değerini sorguladığı an 

hastadır.

Sigmund Freud 

§

Anlam arayışı
insan olmanın

ayırt edici bir özelliğidir.

Viktor Frankl

Söz ola...

Bir Samuray, Zen üstadı Hakuin’in karşısına 
dikilip şu soruyu sordu:
“Gerçekten de cennet ve cehennem var 
mıdır?”

Üstad: “Kimsiniz?”
“Bir samurayım.”
“Sen mi?” diye dudak büktü Hakuin, 
“Kendine baksana bir... Hangi efendi senden 
doğru dürüst hizmet umabilir? Daha ziyade 
dilenciyi andırıyorsun!”

Sinirden kıpkırmızı kesilen samuray kılıcını 
çekti.
Hakuin susmak bilmiyordu: “Vay! Kılıcı 
da varmış! Ama o kadar beceriksize 
benziyorsun ki nasıl olsa kafamı 
kesemezsin!”

Kanı beynine sıçrayan samuray kılıcını 
kaldırdı.
Ustaya vurmaya hazırdı. O anda Hakuin 
sakince, “İşte cehennemin kapıları böyle 
açılır,” dedi.

Üstadın serinkanlı tavrına şaşıran samuray 
kılıcını kınına soktu ve saygıyla eğildi.
Üstad sözünü şöyle bitirdi: “Cennetin 
kapıları da böyle açılır.”

HAKİKATTEN DAMLALAR / Zen Üstadı Hakuin’den Cennet ve Cehennem 
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MISRALAR Hermes

Üç Kere Yüce 
Hermes’in Son 

Deyişleri 
“Bilgece sözler, 

yazılmış olsalar da 
benim çürüyen elimle, 
yok olmadan kalırlar 

zaman içinde; 
doludurlar 

ölümsüzlük ilacıyla 
Âlemlerin Sahibinden gelen. 

Görünmez ol 
ve keşfedilmemiş kal 

gelip geçecek 

bütün herkes için, 
gezip dolaşacaklar için 

hayatın çorak topraklarında. 
Gizli kal, 

daha yaşlı bir gökyüzünden 
insanlar doğana kadar, 

sana ait bilgeliğe 
lâyık olan insanlar.”

Dualarını dile getirdi 
elinin emeğinin ardından, 

Hermes kabul edildi 
sonsuzluğun sığınağına.

Bizden Haberler
Selin Erş

• Her yıl düzenlenen 
geleneksel yaz 
yemeğimiz bu sene 10 
Haziran Pazartesi günü 
Marriott Asia Hotel’de 
gerçekleşiyor. Bu geceye 

kayılmak isteyen dostlarımız Gürsel Çelik 
ile irtibata geçebilir. 

• Vakıf kurucularımızdan Sevgili Metin 
Bobaroğlu’nun kızı Behiye Bobaroğlu’nun 
hazırladığı internet sitesi www.yoga-
rehberi.com bir süredir yayında. Yoga 
Rehberi’nin temel amacı, yoga ve 
meditasyon hakkındaki bilgileri doğru, 
basit ve anlaşılır şekilde anlatmak. Yogayı 
ister spor 
amaçlı yapın, 
ister günlük 
yaşamınızın bir 
parçası haline getirin, isterseniz de bir kültür 
olarak yaşayın, Yoga Rehberi’nde merak 
ettiğiniz her konuyu bulacaksınız. 

• Sevgili dostumuz Işıl Gönen 6-20 Mayıs 
2013 tarihleri 
arasında Derinlikler 
Sanat Galerisi’nde 
“Balık deryanın 
içinde... Deryadan 
Habersiz” 
başlıklı sergisini 
gerçekleştirdi. 
Vakfımızdan da 
yoğun ziyaretçiyi 
ağırlayan bu sergi 
dolayısıyla kendisini 
tekrar kutluyoruz. 

• Dostumuz Nazlı Bobaroğlu Demirel’in 
eşi Hakan Demirel Şubat ayında Novada 
Alışveriş Merkezi’nde Atakent Optik’i 

hizmete açtı. Yerli 
ve yabancı pek çok 
markayı bir arada 
bulabileceğiniz bu 
mağaza vesilesiyle 
kendisine hayırlı olsun 
diyoruz. 

• Vakfımızın aktif 
katılımcılarından 
Sayın Doç. Dr. Haluk Berkmen, 2 Mayıs 
2013’te Bizz Kişisel Gelişim Merkezi’nde 
“Kuantum Bilgeliği” başlığı altında, 
kuantum düşünce şekli ile Anadolu 
bilgelerinin şiirlerinin karşılaştırıldığı, 
bilim ile bilgeliğin ortak noktalarının 
paylaşıldığı bir konferans gerçekleştirdi. 
Berkmen ayrıca, 12 Mayıs’ta Atatürk 
döneminde ve sonrasında ekonomi 
(iktisat) politikasının anlatıldığı bir 
Atatürk Çalıştayı düzenledi. 

• Başarılı sanatçı dostumuz 
Celil Refik Kaya, Mannes 
College The New School 
for Music’teki master 
eğitimini “George and 
Elizabeth Gregory Award for Excellence 
in Performance” ödülüne layık görülerek 

23 Mayıs’ta tamamladı. Celil 
Kaya, 5 Temmuz’da da Ankara’da 
Bilkent Filarmoniyle Bilkent Gitar 
Festivali’nde Costas 
Cotsiolis ile 
birlikte Brouwer’in 
Double 
Konçerto’sunu 
çalacak. Kendisini 
vakfımız adına 
tebrik 

ediyoruz. 

• Sevgili dostlarımız Murat Kanberi 
ve Şirin İskit’in Büyükada’da 
kurdukları Ashaka Retreat 
Rekreasyon Merkezi faaliyete geçti. 
Yoga, pilates çalışmaları, ney dersleri 
ve farklı etkinliklere ev sahipliği 
yapacak olan merkezin faaliyetlerini 
takip etmek için Facebook sayfasına 

göz atabilirsiniz: www.facebook.com/
pages/Ashaka-Retreat/359896910785406

• Sanatçı dostumuz Ercan 
Özaksoy, Taksim Martı 
Otel’de, hafta içi 5 gün 17:00-
19:00 saatleri arasında mini 
konserler vermeye başladı. 
Kendisini dinlemek isteyen 
dostlarımıza duyurulur.

• 14 Mayıs 2013 
Salı günü, İstanbul 
Üniversitesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı öğretim 
üyelerinden Sayın Prof. 
Dr. M. Bilgin Saydam, 

“Yaratıcılık ve Yaradılış Mitleri” başlıklı 
konuşması ile bizlerle birlikte oldu.
 
• Vakfımızın 2012-2013 dönemini, Onursal 
Başkanımız Sayın Metin Bobaroğlu’nun bu 
yılki “Uygarlıklar Arasında İnsan” başlıklı 
çalışma konumuz kapsamında 21 Mayıs 
ve 4 Haziran 2013 tarihlerinde yaptığı 
konuşmalar ile tamamladık. Yeni dönem 
toplantılarımız Ekim ayı içinde başlayacak, 
kesin başlangıç tarihi bülten ve websitemiz 
aracılığıyla tüm katılımcılarımıza 

duyurulacak.

info@anadoluaydinlanma.org
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Vedalar’ın İçeriği 
(3. Bölüm) 
Nilgün Çevik Gürel

En eski kutsal metinlerden olan Vedalar’ın 
içerdiği kelimeler incelenip analiz 
edildiğinde, Rig Veda, Sama Veda, Yacur 
Veda ve Atharva Veda’dan oluşan metinlerin 
her birinin farklı zamanlarda ve farklı 
bölgelerde ortaya çıktığı anlaşılmıştır. 

İlk kitap olduğu kabul edilen Rig 
Veda çoğunlukla ilâhi şeklindeki 
cümleleriyle tanrılara atfedilen duaları 
ve övgüleri içine alır. 

Sama Veda veya ikinci Veda,  Rig Veda 
ilâhilerinin melodili olarak söylenişi ile 
ilgili melodi bilgilerini kapsar. 

Üçüncü kitap Yacur Veda, bazen 
kendine has bazen de tamamen Rig 
Veda’dan alınmış ilâhileriyle törenlerde 
kullanılan duaları içine alır.

En son Veda olan Atharva Veda ise 
büyü formüllerini içerir. 

Rig Veda: 
En erken döneme ait olması ve Vedik 
düşünceyi yansıtması açısından Rig 
Veda diğer vedalardan daha büyük 
bir önem taşır. 1017 ilâhiyi kapsar, 
her bir ilâhi 10 civarında ayetten 
meydana gelir.  Bu ilâhiler kâinatın ve 
hayatın yapısına dair şiirsel bir dille rahipler 
tarafından söylenen şükür ve istek türünden 
dualardan oluşur ve ayetler halinde 10 ayrı 
kitaba bölünmüştür. Dualar, kutsamalar 
ve lanetleme formülleriyle kâinatın yapısı 
üzerine düşünceleri içerir. Rig Veda ayetleri 
rahipler tarafından söylenir ve ayetlerin 
çoğu başta İndra ve Agni olmak üzere 
çeşitli tanrılara veya ilâhi güçlere yöneltilen 
ilâhileri kapsar.

Sama Veda:
Sama Veda (samani=melodi) bütün 
Vedalar içinde içeriğinin ne olduğu en 
iyi bilinen vedadır. Önemli yanı Rig 
Veda’daki ilâhilerin söylenişine eşlik eden 
melodilerden gelir. 

Sama Veda’nın metni 3 form halinde 
düzenlenmiştir. İlki, melodiyle eşlik 
edilmeyen Rig Veda’dan aynen alınan 
ayetlerdir.  İkincisi arcika çeşitli konulardaki 
ayetlerden oluşan metindir. Üçüncüsü de 
ganas ya da “şarkılar kitabı” denilen ve 
rahiplerin söylediği melodili ilâhilerdir. 
Rahibin şarkı söylediği ayete yoni (kaynak) 
denir.  Sama Veda’da 585 yoni (kaynak) 
vardır. Sama Veda’da ilâhilerin ithaf edildiği 
tanrı genellikle İndra’dır.  İlâhilerdeki övgü 
türü diğer Vedalar’dan pek farklı değildir. 

Yacur Veda: 
Kurbanın sunuluşu ile ilgili törenleri içine 
alan Yacur Veda 2 temel kısma ayrılır:  
Krişna (kara) Yacur Veda ve
Sukla (beyaz) Yacur Veda.

Kara Yacur Veda, beyaz Yacur Veda’dan 
tarih olarak da eskidir. Her ikisi de küçük 
aralıklarla Rig Veda’dan iki yüz yıl sonra 
meydana getirilmiştir. İçindeki uygulamalar 
bütünüyle rahiplere yöneliktir. Doğrudan 
rahiplere hitap eder. Ayetlerin bir kısmı 
olduğu gibi Rig Veda’dan alınmadır.  

Atharva Veda:

Atharva Veda en son Veda’dır. Bazı 
Hindu açıklamaları Atharva Veda’yı 
Veda eserlerine dâhil etmezler. Bunun 
nedeni Atharva Veda’daki içeriğin büyü 
formülleriyle dolu olmasıdır. Atharva 
Veda’nın son düzenlenmiş hali iki nüshadır.  
Saunakiya ve Paipppala’da nüshaları, 
genellikle Atharva Veda denildiğinde akla 
gelen Saunakiya nüshasıdır. 

Erken dönemlerde atharva terimi “kutsal 
büyüler” veya “kutsamalar” anlamında, 
ikinci terimde “büyücülük büyüleri” 
veya “lanetlemeler” anlamlarında 
kullanılmaktaydı.

Atharva Veda 730 ilâhiyi içerir.  Özellikle 
dönemin halk inançları, hekimlik, 
büyücülük gibi inanışları olduğundan dolayı 
bu konudaki önemi eşsizdir.  

Hindu geleneğine göre Vedalar, Sriti yani 
vahy ürünüdür. Veda öğretisinde en çok 
göze çarpan çok tanrılık ile mitolojik bir 
anlatım üslubudur. Vedalar’da oldukça 
gelişmiş bir tanrılar topluluğu olmasına 
rağmen Vedalar’ın son kısımlarına doğru 
mutlak bir tek tanrı inancının var olmaya 
başladığı aşağıdaki ayette de açıkça 

görülmektedir: 

“Onlar İndra derler, Mitra derler, 
Varuna derler ona. O göktür, semavi kuş 
Garutman’dır. Bir tek olana onlar pek 
çok ad verirler. Agni derler, Yama derler, 
Matarisvan derler Ona.”

Vedalar’da çok tanrılığın yanında dikkat 
çeken diğer konu da ayetlerin sembolik 
anlatımıdır. Aşırı sembolik anlatım vedik 
teolojisinin içine tam olarak girilmesini 
engellemektedir. 

Max Müller’in Sacred Books of the 
East adlı eserinin, Sanskrit dilinden 
İngilizceye çevrilmiş ilâhilerden 
Kürşat Demirci tarafından Türkçeye 
çevrilmiş bir bölümü aşağıdadır. 
Vedalar hakkında daha detaylı bilgi 
edinmek isteyenler Kürşat Demirci’nin 
“Hinduizmin Kutsal Metinleri Vedalar” 
adlı eserinden yararlanabilirler. 

Atharva Veda 42. Cilt 19. İlâhi:

1. Zaman bir küheylan, yedi ışını ile 
hızla koşan, zaman bin başlı, çağların 
üstünde, tohumu bereketli. Kutsal 
düşünceleri ile düşünen kâhinler 
onu inceler, bütün varlıklar onun 
tekerleğidir. 
2. Yedi tekerleği ile zaman koşar, onun 
yedi dingili vardır, ölümsüzlük onun 
baltasıdır. Bütün varlıkları taşır. İlk 
Tanrı olan zaman, şimdi ileri doğru 
hızlanıyor. 

3. Büyük bir kavanoz zamanın üzerine 
yerleştirilmiştir. Onu biz çeşitli şekiller 
halinde görürüz. O bütün varlıkları taşır. 
Varlıklar onu “en yüksek gökteki zaman” 
diye adlandırırlar.
4. O, bütün varlıkları meydana getirir. O, 
bütün varlıkları kuşatır. Zaman varlıkların 
babası, varlıklar da onun çocuklarıdır. 
Ondan daha yüksek bir güç yoktur. 
5. Zaman hem öteki dünyanın gök’ünü hem 
de bu dünyayı meydana getirmiştir. Olan ve 
olacakları zaman harekete geçirir ve yayar. 
6. Bu yeryüzünü zaman yarattı, güneş 
zamanda parıldar. Bütün varlıklar 
zamandadır, zamanda bütün gözler görür. 
7. Zaman düşünceyi sınırlar, zaman 
soluğu sınırlar, zaman adı sınırlar, zaman 
ulaştığında bütün yaratıklar sevinir.
8. Zaman yaratıcı ateşi sınırlar, zaman en 
yüksek varlığı sınırlar, zaman Brahma’yı 
sınırlar, zaman her şeyin rabbidir. 
9. Bu kâinat onunla hareketlendirilir, 
onunla var olur, bu kâinat onun üzerine inşa 
edilmiştir. Gerçekte Brahma’ya sahip olan 
zaman, en yüce Tanrı’yı da destekler.
10. Yaratıkları zaman yarattı ve zaman 
başlangıçta yaratıkların rabbini yarattı. 
Tapas (yaratıcı ateş) zamandan doğdu. 

nilcvk@gmail.com


