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Değerler Sorunu
Metin Bobaroğlu

Bu yazı, Metin Bobaroğlu’nun, Us
Düşün ve Ötesi dergisinin Değerler
Sorunu konulu 6. sayısında yayınlanan
“Değer Üreten Varlık Olarak Etik
İnsan” adlı yazısından alıntıdır.
İnsan tarih sürecinde doğa, toplum ve
kendisiyle olan ilişkilerinde yaşama
biçim vererek “ekin” (kültür) ve
“uygarlık” üretir; aynı zamanda yaşama
“anlam” verir. İşte bu anlam verme işi ile
“değerler” üretilir. Bu nedenle, “uğruna
yaşamaya değer” inanç, fikir, eylem ve
idealler değerleri oluştururlar.
Değerler, üretildikleri ekin ve
uygarlıklara damgasını vururlar.
İnsanın düşünsel, psişik, toplumsal ve
tinsel (manevî) yaşamı; seçip, üretip
bağlandığı değerler çevresinde oluşur.
Benimsenen değerler “töre” ve “eğitim”
yoluyla gelecek nesillere aktarılır ve
toplumlar bu değerler yoluyla yoğrularak
“toplumsal ve bireysel tin”i oluştururlar.
***
İnsanlık tarihine baktığımızda, ne kadar
inanç, töre, ekin, uygarlık ve ne kadar
felsefî disiplin, mantık örgüsü ve ideoloji
varsa, o kadar da değer anlayışının
ve değerler dizgesinin var olduğunu
görürüz.
“Kavramlar”, giderek “değerler”,
yaşamdan “düşünen özne” yoluyla
üretilir ve öznede kaldıkları sürece de
özneldir. Kavramlar dil yoluyla iletişim
ve bildirişime girerse toplumsallaşır.
İnsan düşünce ve emeğinin “nesnel
ürünleri” ekin nesnelerinde varlaşır ve
o toplum ortadan kalksa da, nesnelere
dönüşen düşünceler, tarih sahnesinde
varlıklarını sürdürür. Ancak, değere
dönüşen kavramlar onu yaşayan ve
paylaşan “özneler” (insanlar) olmaksızın
var olamaz. “Uygarlığı” yaratan bu
kavramlardır. Biz ekin nesnelerinde
ancak yaşamın ve uygarlığın (değerlerin)
izlerini ve yansımalarını bulabiliriz;
yaşamın kendisini değil.

gücünü “töre” ve “inanç”tan alırlar;
bu da farklı töre ve inançtakileri
bilinçsizce yadsımayı getirir. Kendi
gibi olmayandan uzaklaşma, kendi
benzerleri ile kaynaşma, giderek kendi
içine çökmeye neden olur ve gelişme
durur. Bu nedenle, yaşamda üretilen
değerler diğer yaşamlarda üretilen
değerlerle anlamlı bir ilişki içinde
yeniden değerlendirilmelidir. Böyle
bir değerlendirme, değerlerin bilincine
varma yanında, kendini değiştirme ve
“özgüven” kazanmanın yolunu da açar.
Ancak, kavramsal çözümleme ve
değerlendirme değerler sorununu ortadan
kaldırmaya yetmez; “bilincine varmak”
sonuç değildir. Sorun, bilincine vardıktan
sonra “nitelik” değiştirir. Bunun anlamı
şudur: Bilincine varılmış değerler artık
sezgisel alandan bilince taşınmıştır ve
yaşam karşısındaki “duruş”a bağlı olarak
kavramsal bir yapıya büründürülmüştür.
Bu takdirde, değerler bulundukları
ahlâksal alandan çıkartılıp siyasî alana
taşınırlar ve diğer toplumlara karşı
kullanılmaya başlarlar. Bu noktada
karşımıza “kavramsal öteki”leştirme
çıkar.
Kavramsal ötekileştirme değerler
sorununu derinleştirir; çünkü
“değerler” başka ekin ve uygarlıklara
karşı kullanılan bir silah niteliğine
büründürülür.
İnsan bilincinin “taşıyıcısı”,
“uygulayıcısı” ve “uyarlayıcısı” onun
benliğidir. Sezgisel benlikten (edilgin)
bilinçli, istençli benliğe (etkin) geçiş,
değerlerin bilincine varmakla olanaklıdır.
İnsanın “benliği” onun kimliğidir.
Benlik, bilinçli öznenin özeksel
(merkezî) kurumudur. Benliğin oluşum
süreci onun işlevselliği ile çakışır; buna
bağlı olarak “benliğin varoluş nedeni”
aynı zamanda onun “varoluş biçimi”dir.
İnsan için “varoluş”, iç ve dış dünyaya
anlam vermelerin bütünüdür. İç
dünya “duygusal-coşkusal” bağlarla
ilişkilenen “kendilik” ve nesne, imge ve
tasarımlarının arasındaki “dinamikler”in
alanıdır. İç dünyayla ilgili önemli
sorunlardan biri, psişik süreçlerin her
alanında bilinçli olmayışımızdır.

***
Değerleri sorgulayarak bilincine varmak
“etik” olarak disipline edilip eğitim
yoluyla topluma kazandırılmazsa,
toplumlar sorgulanmamış değerlerin
içinde “sezgisel” ve “bilinçsizce”
yaşarlar. Bilincine varılmamış değerler

Çoğu ilişkinin yaşantılanması
“bilinçdışı” düzeydedir. Bu bilinçdışı
yaşantılar, benlik ve bilincin işlevlerinde
çok büyük değişiklikler yaratacak
ölçüde bilinci etkiler. Bilinçdışının
sarmalayıcılığı içinde bilincin bölgesi
çok küçük ve gücü çok zayıftır. Psişenin
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bilince yasaklı bu “bilinçdışı alanı”,
her ekinsel yaşamın özelliklerine ve
törel değerlerine (sezgisel) bağlı olarak,
ebeveynlerce ve ekinsel ortamla, bilinç
yoluyla doldurulur.
Uygarlığın bilinçli olgularına karşın,
ekin (kültür) daha çok “bilinçdışı”
düzeyde ve sezgisel olarak yaşama
katılır. Bu karşıtlık, değerlerin
yaşama geçirilmesinde, ekinler içinde
yayılmasında, kimlik-kişilik çatışması
doğuracak düzeyde sorunsaldır
(problematik).
***
Felsefede değerler etiği olarak disipline
edilmiş felsefî bilgi, eğitim yoluyla
topluma aktarılırken, işin içine siyasal
ideoloji karışır ve değerler siyasal
manipülasyon aracı olarak kullanılırlar.
“Öteki” kavramı, yaygın olarak sanıldığı
gibi “başkası” demek değildir. “Öteki”,
“ötekileştirme” yoluyla toplumsal
bünyenin dışına itilmeyi anlatır.
Bir toplumun “hedef topluluk” olarak
seçtiği bir gruba, yadsıdığı ve kendi
değerler dizgesiyle uyuşmayan,
değersizleştirici nitelikleri yükleyerek
onları “dışlamak” “öteki”ni yaratır.
“Başkası” ya tanışılmayan ya da kendine
benzemeyen olarak algılanırken, “öteki”
bilinçli bir biçimde tanımlanıp, belirlenip
dışlanmayı anlatır.
“Ötekileştirme süreci” aşağılama,
değişmeye zorlama, dışlama, içinden
atma, yok etme etaplarında gerçekleşir.
Ötekileştirme, inancın karşı tutumu
olarak “inkârın somutlaştırılması”dır.
Ötekileştirmenin tarihinde, kavramsal
ötekileştirmeyi besleyen ve bugüne
tutum olarak yansıyan bazı örnekler
dikkate değerdir.
Tarihte “ötekileştirme”nin simgesel
olarak en iyi örneği, “günah keçisi”
örneğidir. Eski Ahit, Levililer,16:21-23:
“Harun iki elini canlı ergecin (keçinin)
başı üzerine koyacak ve İsrailoğullarının
bütün fesatlarını ve bütün günahlarını,
bütün suçlarını onun üzerinde itiraf
edecek ve bunları ergecin başı üzerine
koyacak ve hazırlanmış bir adamın
eliyle onu çöle salıverecek ve ergeç
onların bütün fesatlarını kendi üzerinde
ıssız bir diyara taşıyacak ve ergeci
çölde salıverecektir.” Bu örnekte
görüldüğü gibi, ötekileştirme “simgesel”
ve “ritüelik” olarak bir arınma ayini

biçiminde uygulanmış; kutsal sayılan
metinlerde bu tür “arınma ayinleri”
daha sonraları kurban ve adaklara
dönüştürülmüştür.
Bir örnek de “Hıristiyan ekini”nde
karşımıza çıkar. Bu ekinde, bilindiği
gibi, Hıristiyan dinine girmek için
“inisiye” (tekris) olmak gerekmektedir.
Hıristiyan inancını kabul eden bir kişi
bunu kendi kendine, özgür bir kararla
yerine getiremez. Hıristiyanlık dinini
seçen ve ona dahil olmak isteyen bir
adayın, “İsa’nın bedeni” olarak kabul
edilen “Kilise” (Eklesias: inananların
cemaati) tarafından onanması gerekir.
Hıristiyan dini kurumsal bir dindir ve
ona girmek kilise kurumunun onayına
bağlıdır. Bu nedenle de, Hıristiyan
inancında ötekileştirme (dışlama,
içinden atma) inisiyasyonun tersi olan
“aforoz”dur. Aforoz edilen birey ya da
gruplar Hıristiyan toplumundan dışlanır;
ötekileştirilir. Aforozun inananlar
topluluğunun arınmasına neden
olduğuna inanılmış; aforoz edilen ise
“günah keçisi” olmuştur.
Bir başka örnek “Anadolu Alevîliği”nde
görülür: İnanırlar cemaatinin “cem”inde
yolun adap ve erkânına uymayanlar son
çözümlemede “yol düşkünü” ilân edilir
ve cemaatten dışlanır; ötekileştirilir.
Ancak, Anadolu Alevîliği “Düşkünler
Ocağı” kurumunu oluşturarak geri
dönüş kapısını –belli bir rehabilitasyon
eğitiminden sonra– açmayı bilmiştir.
Ötekileştirmenin tarihteki en büyük
örneği, kuşkusuz, “Yahudi Toplumu”nun
başına gelmiştir. Ötekileştirilme
neredeyse Yahudi Toplumunun yazgısı
hâline gelmiş; önce Antik Mısır’dan
dışlanma ve göçe zorlanma, sonra
ünlü Babil sürgünü, sonra İspanya’dan
dışlanma, Rusya’dan dışlanma ve
unutulmaz bir biçimde –ötekileştirme
sürecinin son etabı olarak– fırınlarda ve
gaz odalarında “yok etme” biçiminde
aydınlanmış Avrupa’da(!) yaşanmıştır.
Şimdilerde bile, dünyada herhangi
bir ülkede ortaya bir kriz çıktığında,
ilk aranan günah keçisi Yahudiler
olmaktadır. O kadar ki, özellikle Batı
toplumlarında, Yahudi düşmanlığı
yapmayı (antisemitizm) yasaklayan
yasalar çıkartılmak zorunda kalmıştır.
Faşist Almanyası’nda ortaya çıkan
bu jenosit (soykırım), “bilinçdışı”nın
birtakım propaganda yöntemleriyle
(simgesel) uyarılması sonucu,
“toplumsal paranoya” ve “vandalizm”e
dönüşmüştür.

Günümüzde ötekileştirme artık yalnızca
belli bir kişi, grup ya da toplumu hedef
almakla yetinmiyor. Ötekileştirme
“uygarlıklar” düzeyinde ele alınıp belli
bir uygarlığın (ki bu Batı uygarlığıdır)
değer ölçütleri karşısında bütün diğer
“uygarlıklar” ötekileştiriliyor. Bu
ötekileştirme “kavramsal ötekileştirme”
olarak felsefeleştiriliyor (pozitivizm);
sonra eğitim (pozitivist eğitim)
küreselleştirilerek yaygınlaştırılıyor;
sonra da siyasal bir proje biçiminde
ele alınıp uygarlıklar savaşı noktasına
taşınıyor ve arınma ayinleri savaş
biçimini alıyor. Bu savaş ayinlerinde(!)
belli bir uygarlığın değerleri uğruna
“günah keçileri” kurban ediliyor.
Bu değerlendirme kuşkusuz Batı
toplumlarını hedef almıyor; onları
mahkûm etme amacını taşımıyor.
İnsan dünyanın neresinde olursa olsun
insandır. Burada eleştiri oklarının hedefi,
kendi toplumlarına rağmen egemenliği
elinde tutan çıkar grup ve örgütleri ve
onların zihniyetidir.
***
Modernizm –projesi gereği– insanı
tarihinden; gelenek, görenek ve törel
değerlerinden kopardı. Sanayileşme
“büyük aile”yi parçaladı; anne baba ve
çocuktan oluşan “çekirdek aile” ortaya
çıktı. Bu ise geçmişle gelecek arasındaki
köprüyü yıktı; süreklilik kırıldı
(dekadans). Dede-torun bağı koptu.
Ekin, aslında dede-torun ilişkisinde
sürekliliğini korur. “Dedesi koruk yer,
torunun dişi kamaşır.”
Modernizm insan ilişkilerine nesneleri
(sanayi ürünlerini) egemen kıldı.
İnsanların amacı sahip olmak! Daha
çok ve daha çok... İnsanların idealine
nesneler, şeyler konulunca yabancılaşma
(alienation) kaçınılmazdır. Yani, yaşamın
ve diğer insanların ölçüsü onların sahip
oldukları şeyler oldu. İşte, değerler
bu “modernist pozitivist” değirmende
öğütüldü.
Kadim bilgelikte değerler insanın sahip
olduklarıyla ölçülmüyordu; sahip olma
değil “olma” esastı. Mevlânâ Celâleddin
Rûmî’nin dediği gibi: “Hamdım; piştim;
oldum.” Muhyiddin İhya da, “Olmayan
meyvaya el uzanmaz,” demiştir. Kadim
bilgelikte “hedef” olgun insan (İnsan-ı
Kâmil) ve yaşam süreci de “olgunlaşma
süreci” olarak ele alınmıştı.
Nitekim, modernizm eleştirisinde Erich
Fromm şöyle demektedir: “Çağımızda
insan kendisi olmaktan çıkıp sahip
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olduklarına dönüştü.”
Kadim bilgeliğin babalarından Platon,
“İnsan ancak diğer insanlar aracılığıyla
gerçek anlamda ‘doyum’ ve ‘mutluluğa’
gelebilir” dememiş miydi?
Bir başka kadim bilge Pythagoras,
“İnsan yarım elma gibidir, öteki yarısı
dosttur; onu bulamazsa ömrüne yazık”
diyerek, insanların nesne dolayımıyla
değil “insan dolayımıyla” insan
olabileceklerini vurgulamıştır.
Kadim bilgeliğin günümüz halkalarından
biri olan İsmail Emre, “Âdemi bilirler
bir Âdem ile” diyerek bu hakikati bir kez
daha vurgulamıştır.
Özetle şunu söylemek doğru olur
sanırım: İnsanın yaşamaya değer olarak
yaşamın ereğine koyduğu “hedef değer”,
onun “yaşamsal ilişkileri”ni belirler.
Modernizm ve yararcı felsefe –ister
siyasal, ister başka türden olsun– insanı
belli bir düzeye indirgeme; ondan
yabancılaşmış varlık, “öteki”, şeyler
arasında bir şey yaratma sonucunu
doğurdu.
Modernizmdeki iletişim sorunu, yalnızca
toplumsal ya da tarihsel bir sorun
olmayıp “varoluşsal” bir sorundur da;
çünkü özneler arası iletişimsizlik (insanî)
narsizmi ve bencilliği güçlendirip onları
birer değer(!) kılmaktadır.
Modern toplumda soyut bireyci özne,
sonuçlarıyla, değerler skalasını etkileyip
iletişimsizliğe neden olurken, bunun
yanında geleneksel toplumların yığın
(kitle) insanı olmak da paradoksal bir
biçimde aynı sonucu doğurmuştur. Soyut
bireyciliğin “yapay değerler” üretip
modern insanı yabancılaştırması gibi,
“kitle insanı” olmaktan kurtulamamak da
geleneksel insanı “özgürlük”, “ödev” ve
“sorumluluğun” bulunmadığı anlamsız
bir dünya içine iter. Bu nedenle, kadim
bilgelik öğretisinin modernizmin
karşıtı olarak algılanması doğru
değildir. Modernizmin karşıtı gelenekçi
toplumdur ve sorunlar her ikisinde de
farklı biçimde olsa da aynıdır. Kadim
bilgelik öğretisi, modernizm öncesi
toplumlara da eleştirel bir yaklaşımdır.
Günümüzde dayatılan yaşam biçimi
modernizm olduğu için, eleştirileri daha
çok onda yoğunlaştırmak haksız olmaz
sanırım.
Modern dünyada “istek nesneleri”ni her
ne pahasına olursa olsun elde etmeye

çalışan insan, gücünün yettiklerini
“ezmek”le, gücünün yetmediklerine de
“boyun eğmek”le kişiliğini bozmuştur.
Bu çarkın içinde “çıkar” tek amaç
olunca; güçlü olduğunda “despotluk”,
zayıf olduğunda “kurnazlık” ve
“yaltaklanma” benimsenen değerler(!)
olmuştur.
Modern insan ikiyüzlü; görünüşte
saygılı, nazik ve iltifatkâr; ama
olabildiğince içtenliksiz ve
yapayalnızdır. Dostluk, bilgelik, içtenlik,
güven, dürüstlük, onur gibi temel
değerler, başarıyı engelleyen değerler
olarak küçümsenir olmuştur.
***
Modern Psikoloji insan varoluşunun
temel sorunlarına duyarsızdır; onlarla
ilgilenmez. O yalnızca var olan
gerçekliğe bağlıdır. Yaşamı nesneler
yoluyla deneyimler ve belirtilerin
(semptomlar) yatıştırılmasıyla ilgilenir
(semptomatik terapi).
Kadim bilgelik ise kaynağa bağlılığı ve
gayeye yönelmeyi esas alır. Yaşamı insan
yoluyla deneyimler; olgun insan (İnsan-ı
Kâmil) yolun özüdür.
Kadim bilgelikte yaşamın yolu kaynak
(sevgi) ve gaye (özgürlük) yoludur;
insanın insana ve eşyaya kulluğu
yadsınır.
Her insanın varlığının kökleri

“Ben”dedir; kişiliğin kökleri ise “varoluş
nesneleri” ve “toplumsal ilişkiler”dedir.
Bu nedenle insan, “varlığına” ve
“ilişkilerine” yüklediği anlam yoluyla
kendini yapılandırır.
Modernizmin ve yararcı felsefenin
“anlam üretme modeli” (paradigması),
görünüşlerden başlayarak, tarihsiz
insanın –kaynağından koparılmış,
mekanik olarak kurgulanmış insanın–
tasarımıdır. Ekonomik ilişkileri kaynak
almış ve ekonomiden siyasete, siyasetten
hukuka, hukuktan değerlere, değerlerden
bilgibilime (epistemoloji), bilgibilimden
varlıkbilime (ontoloji) giden bir süreci
benimsemiştir.

iterek (literatürel), zihinsel ve psişik
parçalanmaya neden oldu. Modern
toplumların dışında kalan diğer
toplumların pozitivist eğitim kurumları
olan üniversitelerde öğrendikleri “bilim”,
“sanat” ve “felsefe” disiplinlerinin
tarihinde kendi uygarlıklarından hiçbir
kişi ya da değer izine rastlanmaması, bu
kurumlar aracılığıyla “değersizleşme” ve
“kimlik bunalımı” doğurdu. Özellikle,
İslam, Hint ve Çin uygarlık ve değerleri
literatürel olarak, eğitimin bu güçlü
kurumlarında “tarih dışına” itildi. Bu
kavramsal ve siyasal ötekileştirme
kaçınılmaz olarak uygarlıklar arası
ilişkileri ve değerlerin paylaşımını
engelledi.

Kadim bilgelik bunun tam tersi bir
modeldir (paradigma). Kadim bilgelikte
varlıkbilim (ontoloji) temeldir ve
varlıkbilimden bilgibilime, bilgibilimden
değerlere, değerlerden hukuka, hukuktan
siyasete, siyasetten ekonomiye giden bir
yol izlenmektedir.

Modernizm yoluyla ötekileştirilenlerin
yazgısı ya “boyun eğmek” ya da
“yok edilme korkusuyla yaşamak”
oldu. Demokles’in kılıcı “öteki”lerin
tepesinde sallanmakta ve yeri geldiğinde
çeşitli bahanelerle toplumların başına
inmektedir.

Birinci modelde “önce nesne” (meta
fetişizmi), ikinci modelde ise “önce
insan” söz konusudur.

Özetle, modernizmin mekanizmaları
değer üretmedi, ama mekanizma makine
doğurdu; dev bir savaş makinesi...
Ötekilerin yazgısı ise: “Ya istiklâl ya
ölüm.”

Modernizmin projesi bir mekanizma
(kurumsal) projesidir. Beklentisi
mekanizmanın değer üretmesidir; oysa
“mekanizma değer üretmez”.
Modernizmin yaygın küresel eğitimi
diğer ekinlerdeki insanlara uygulanırken,
aynı zamanda onları “tarih dışına”
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* Yazının tamamını okumak için www.
usdusunveotesi.net. Metin Bobaroğlu,
“Değer Üreten Varlık Olarak Etik İnsan”,
Us Düşün ve Ötesi, AAV Yayınları, 2001,
Değerler Sorunu, Sayı 6.

Bir “Hayır” ile
Başladı Her Şey
ve Mizah
Deniz Tipigil

İnsan formunu diğer formlardan ayıran
en belirleyici özellik, insanın kendini
üretebilen, yani bireysel ve toplumsal olarak
dönüştürebilen tek form olmasıdır.

zamanda ve her şeye rağmen emek vermiş
biricik insanların ve toplumların tarihidir bu
anlamda.
Korkuya dahi özgürlük adına hayır diyebilen
ve buna rağmen ve bununla birlikte kendini
eleştirebilen, yargılayabilen, haddini
aşabileceğini bilebilen, bundan dolayı utanç
ve pişmanlık duyabilen, özür dileyebilen,
anlayabilen, affedebilen ve teşekkür
edebilen tinsel bir form olduğunda ise insan
artık insan olmuştur.

Her insan varoluşsal özellikleri
itibariyle biriciktir. Tüm diğer
insanlarla paylaştığı ortak özellikleri
ve yetileri, her bir insanın biricik
olduğu hakikatinin karşısında
delil oluşturmaz. Bilimsel, felsefi,
sanatsal bir gerçekliktir artık bu
günümüzde.

İnsanlık tarihi bu temel soruları ve korkuları
anlayabilmek ve keşfettiklerini, anladıklarını
paylaşabilmek üzere her koşulda ve

İnsanın varoluşsal özelliklerinin en
lâtiflerinden kahkahayı ve gülümsemeyi
açığa çıkarır mizah; hüznün o derin
sancısının sandığına saklanmış neşe
hazinesini keşfetmektir.

Yalnızca bedensel olarak
incelendiğinde dahi, her kahkahanın
insan organizmasında açığa çıkarttığı
protein değerini görmek mucizevîdir.
Tam da burada mizah ile, mizah
üzerinden atılan kahkahalar ile alay,
aşağılama, sanat dışı taklitle açığa
çıkan kahkahaların farkını ortaya
koymak gerekir.

Kendi kendisine (bedenine,
iradesine, aklına, kalbine, fiillerine)
hayır diyebildiği gibi, aynı şeylere
“Hayır” diyen başka insanlarla
birlikte de “Hayır” diyebilen
bildiğimiz yegâne formdur insan.

Bedenini tabiatta bulan insanın ilk
“Hayır”larını araştırmaya ve anlamaya
kalktığımızda; yalnızlığa, korunmasızlığa,
karanlığa, açlığa, susuzluğa, başlarda
duyularıyla deneyimlediği bedensel var
oluşunu tehdit eden tehlikelere doğru
uzanan bir listeye tanık oluruz aslında.
Bu listeye “ölüm korkusunun çocukları
listesi” diyebilirim belki de, en kısa adına
da korku. İnsan, korkuya önce kendinde,
sonra da birlikte “Hayır” diyebilen bir form
olduğunda insan olmaya başlamıştır.

Mizaha gelirsek –zira bitmez tükenmezdir
özgürlüğün, biz’in anlatımı– mizah, işte bu
özgürlük halinin hem beslendiği hem de
beslediği en leziz mecralardan biridir.

İnsan bilincinin tüm katmanlarına
doğumundan itibaren yayılan bir
yelpazede olağanüstü bir dirilticiliği,
birleştiriciliği, iyileştiriciliği vardır;
kudreti vardır.

İnsan kendini “Hayır”ları ile
üretebilir; kendini, kendi “Hayır”ları
ile anlamlandırarak dönüştürebilir.
Geçmişinden ders alabilir, geleceğine
ölüm bilinci ile yürüyebilir ve
böylece dikey ve yatay anlamda an’ı
ve zamanı kurabilir.

Bedensel anlamda iki ayağı
üzerinde durabilen, yüzebilen,
iki cinsten oluşan ve topluluklar
halinde yaşayan bir kara memelisi
olmaktan; duygulanabilen,
sezebilen, düşünebilen, hayal
edebilen, keşfedebilen, akledebilen,
inşa edebilen, yaratabilen ve
tüm bunları biricik kişiliğinde ve
diğer kişiliklerle birlikte sembollerden ve
seslerden oluşan bir dil aracılığı ile fiilleri
ve eylemleriyle gerçekleştirebilen bir form
olmaya, önce ortak “Hayır”larını bularak
başlar insan.

devam eden insana özgü, kanlı, canlı ve diri
bir varoluş biçimidir. Bu nedenle yalnızca
özgür olanlar “Biz” diyebilir. Biz, özgür
olanların tümel adıdır, yani armonisidir.

Mizahın kahkahalarının ve
gülümseyişinin diyalektik kutbu,
alay, aşağılama ve taklide dayanan
ve kahkahaya oldukça benzer şekilde
atılan naralar ve sırıtmalardır. Bu
üç fonksiyon özgürlük halinin tam
da karşısında duran ve devinen
cehalet halinin enstrümanlarıdır.
Naralar attırabilirler ama kahkaha
attıramazlar, sırıtmalara neden
olabilirler ama gülümsetemezler.
Özgürlük, önce kendi özgünlüğünün
sonra da tüm diğer özgünlüklerin farkında
olarak İyilik, Doğruluk ve Güzellik
idealarının ışığında yaşayabilmek ve
ölebilmektir. Kişinin varoluşsal özelliği
olan biricikliğinin, bireysel ve toplumsal
bilincine ulaşmaktır özgürlük daha yalın bir
tanımla.
Bu anlamda iyilik, güzellik, doğruluk adına
yani özgürlük adına tek bir insana dahi
ilham olabilmek, tarih boyunca ve tam da
bugün tüm “Hayır” dediklerinin karşısında
durmakla eşdeğerdir.
Zira özgürlük haddini bilmektir;
hermeneutik anlamda fenomenolojik bir
bakış açısıyla özgürlük, ölümlülüğün
bilincidir, sorumluluğun bilincidir. Zira
“Hayır” demek bir eylemdir. Özgürlük bu
nedenle izole edilmiş bir soyutlama olarak
kavram değil, ben ile başlayan ve biz ile
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Kahkaha ruhsal bir haldir, atanı da
attıranı da dönüştürür; yani diridir ve diri
bir etki ile bulaşıcıdır. Nara psikolojik bir
haldir, o da etkir, o da bulaşıcıdır ama diri
değildir; atanı da attıranı da dönüştürmez,
aksine tam da o sırada içinde bulunulan hal
ile özdeşleştirir.
İnsan, kendini insan yapabilme
yolculuğunda mizahsız yürüyemez bu
nedenle.
Zira insanın kendini her fark ettiği,
keşfettiği, hayal ettiği, gerçekleştirdiği ve
dönüştürdüğü hal, bir ya da birden çok
“Hayır”ın sonundadır.
Bu yüzden her “Hayır” yepyeni ve taptaze
bir Evet’in başlangıcıdır; “Hayır”ların
acısını ancak “Evet”lerin kahkahası alır.
deniztipigil@gmail.com

Bir’de Donmak
Birlikte Akmak
Mustafa Alagöz

Güvenlik ve özgürlük, bilincimizi sürekli
gerilimlere sokan ve varoluşumuzdan
fışkıran iki yaşamsal güçtür. Biri diğerinin
hem karşıt kutbu hem de vazgeçilmez eşidir.
Güvenlik, kazanımları korumak eksenli
davranır; biriktirmek ve biriktirdiklerini
koruyup dokunulmaz kılmak onun temel
eğilimidir; dolayısıyla tutucu, tedirgin, kapalı
ve hesaplıdır; bağrında öfke ve saldırganlık
tohumları taşır. Özgürlük ise var olan sınırın
ötesine geçmek, bilinmeze dalmak, riskleri
göze almak ve kazanımlara kölece bağlanıp
kalmaksızın onu gözden çıkarma enerjisi ile
yüklüdür.
Ne toplumlar ne de bireyler bu iki kutuptan
birisini yok sayabilirler; daha doğrusu bu
doğal dinamiklerin etkisini yaşamlarının
dışına itemezler. Çünkü bunlar insanların
öznel seçimlerinin bir ürünü değil, yaşamın
kendini gerçekleştirmesinin hem kaynağı
hem de erekleridir.
Toplumsal düzeyde özgürlük ve güvenlik
sorunu politikanın, hukukun, devletin, tarihi
anlamanın ve anlamlandırmanın alanına
düşer. Bu alanlarda söz söylemek çok yaygın,
ayrıca heveslisi de oldukça fazla... Fikir
üretmeye değil, ama fikir ileri sürüyormuş
gibi yapmaya, dünya ve ülkeye çekidüzen
vermek gibi büyük büyük konular hakkında
ileri geri konuşmaya, kendine bir karşıt
belirleyip onun üzerinden içindeki öfkeyi
boşaltarak “ağzının payını vermek” gibi ucuz
ruhsal doyumlar sağlamaya çok yatkındır.
Söylediklerinin sorumluluğunu üstlenip
buna uygun özverilere katlanmak gibi bir
zorunluluğun olmaması, istendiği an istendiği
gibi demagojik söylemlere sığınma olanağı
sunması, normal olarak konuşmayı beceren
herkesin kendini ifade etmesine de malzeme
sunmasından dolayı bu alan insanlara çekici
geliyor.
Somut insan hakkında konuşmak daha sıcak
ve anlamlı; çünkü onların anlayışları, düşünce
biçimleri ve bunların pratik yansımaları
üzerine fikir üretmek daha yararlı oluyor.
Böylece söylemlerin kaynağı daha zengin,
hedefi daha belirgin oluyor.
Aslında birey kendi kendini fethetme, başka
bir deyişle egosunun bağlarından kurtulma
yolunda adımlar attıkça vicdan uyanmaya
başlıyor. Vicdan güçlendikçe külyutmaz bir
yargıca dönüşüyor. Yargılayan ve yargılanan
(kendi edimlerini sorgulayan ve gözeten
anlamında) aynı olunca insan kendi kendiyle
barışık hale geliyor. Sorumsuz tek bir söz,
bedelini ödeyemeyeceği tek bir fikri ileri
süremiyor. Bu halin manevi getirisi ise içsel
özgürlük, huzur ve kendinden eminlik oluyor.

Kendine açık olan insan dünyaya açıktır;
kendine karşı sorgulayıcı olan kimse
başkalarının her türlü gözlemlerine karşı
sadece esnek ve anlayışlı olur.
Açıklık ve sorgulayıcılık birbirini besleyen
ve bütünleyen iradi birer tutumdur. Her
ikisi de insanı hakkı gözetmeye, gerçeği
anlamaya tutkulu bir biçimde yönelttiği için
aynı zamanda ahlâkidir de. Eğer insan somut
olarak nedir diye sorulsa (biyolojik anlamda
değil) benim yanıtım şu olur: “O bir ahlâk
ve irade varlığıdır; bu onun tanrısallığıdır,
biricikliğidir, kendi öz varlığıdır.”
Güvenlik ve özgürlük kutupsallığının
armonik halde bulunması bu tanrısal
yanımızın ne derece yetkin kullanıldığına
bağlıdır. Bunun ilk koşulu uçlarda yapışıp
kalmamak, dengede bulunmaktır. “Dengede
kalmak” bir uzlaşmacılık değildir, herkesle
ve her yönle yapay olarak uyum sağlamak,
“durumu idare etmek” gevşekliği hiç değildir.
Dengede kalmak, bütün uçlara karşı eşit
mesafede durmaktır; biri adına diğerini
inkâr etmek ya da birisine yapışıp onu
yüceltip diğerini aşağılamak hiç değildir.
“Dengede olmak bütün uçlardan eşit ölçüde
beslenebilmektir.”
Aslında bu varoluşun bir yasası; insan
hariç her şey her durumda böyledir. Yanlış
yapma, varoluşun doğasını keyfimize göre
değiştirebileceğimiz zannı biz insanlara
ait bir tutum olduğu için gerginlik, öfke ve
mutsuzluk yaşamımızdan hiç eksik olmuyor.
Dengede kalabilmek özgürlüğün
edimselleşmesidir, uçlardan birisine
yapışıp kalmak ise bir “güvenlikte olma”
yanılsamasıdır.
***
Her şey bir Bir’dir ve bu ölçüde de bir
çokludur. İster bir çöp kırıntısı, ister bir taş
parçası, ister bir gök cismi ya da bir insan,
olay, kurum, toplumsal organizasyon olsun
durum böyledir; yani bir çoklular birliğidir.
Çünkü her şeyin bir biçimi, nitelikleri,
bileşenleri, işlevi, uzamı vardır. Bu durumda
bir olguyu, olayı, toplumsal süreci veya bireyi
anlamaya çalıştığımızda bu yönlerin tümünü
göz önüne almak zorunda kalırız. Sadece
kendi gördüklerimizi, kavradıklarımızı
ya da bize uygun düşen yanlarını kabul
edersek gerçeği olduğu gibi kavramamız
ve kabul eder duruma gelmemiz mümkün
olmaz. İşte bu nokta insanın eylemlerinde
ve tutumlarında yanılsamaların, yanlışların,
korkuların, öfkelerin ve saldırganlıkların
kaynağını oluşturur.
İnsan olarak kendimizi ilk önce bedenimizle
tanırız. Daha sonda farkındalıklar ortaya
çıkmaya başlar; aidiyetlerimiz, inançlarımız,
alışkanlıklarımız, çıkarlarımız, amaçlarımız
ve beklentilerimiz şekillenir, değerlerimiz
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oluşur. Kendi kendimize “Ben kimim?” veya
“Ben neyim?” diye sorsak, büyük ölçüde
bu öğelerin toplamından ibaret olduğumuzu
söyleriz. Bunların her birisinin kendine göre
dirençleri, yönelimleri, talepleri vs. vardır.
Zaman zaman birbirleri ile çatışır duruma
düşerler çünkü doğaları farklıdır; günlük
yaşamın akışı içinde birisi önem kazanıp
diğerine baskın duruma gelebilir. Örneğin,
çıkarlarımız değerlerimizle çelişkili duruma
düşebilir ya da amaçlarımız aidiyetlerimizle
karşı karşıya gelebilir.
İster toplumsal ister kişisel yaşamımızda
olsun böylesi “karşıtlıklarla” yüz yüze geliriz.
Yaşam kendini tekrarlamaz, yeni olanaklar
yeni sorunlarla beraber gelir. Bu durum
bizleri yeni tutum belirlemeye zorlar. Doğal
olarak güvenli ve tanıdık olduğu için hemen
bildik yöntemler ve araçlar kullanılır. Ancak
eski olanaklar yeni koşullara yanıt vermekte
yetersiz kalınca ikircim ortaya çıkar. Bu
an kuşkuların, korkuların ve gerginliklerin
ortaya çıktığı, öfkelerin kabardığı,
hoşgörüsüzlüğün yükseldiği dönemlerdir.
Doğal olarak karşıt eğilimlerin de filizlendiği
bir süreç de başlamış olur.
Biçimi ne olursa olsun yaşamın akışı içinde
tavır belirlemekten kimse kaçınamaz; bu
ister edilgen tarzda olsun ister etkin ve
yönlendiren biçimde... Tavır olmak bir duruş
noktası belirlemek demektir. Durduğumuz
yer tavrımızın karakterini belirler. Çoğunlukla
olduğu gibi aidiyetler, inançlar, önyargılar,
vb. birer duruş noktaları haline dönüşürler.
Bu durum bizi “belirli başlangıçtan” hareket
etmeye zorlar. “Belirli başlangıçlar”la
başlamak daha baştan kendimizi kilitlemek
anlamına gelir. Dikkatler karşımızdaki
olgunun doğasına değil, yapışıp kaldığımız,
elimizde hazır getirdiğimiz, “güvenli”
olduğuna inandığımız araçların korunmasına
yönelir. Varoluşun kendi gücü bizi bir kez
daha ikircime sokar: Ne yapmalı? GüvenlikÖzgürlük diyalektiğinin gerilim süreci nasıl
aşılmalı?
***
Her eğilimin ve varlığımızın her parçasının
kendine göre bir güvenlik kalkanı vardır:
Örneğin, alışkanlık bir güvenlik gücüdür;
günlük yaşamın sorunsuzca akması için.
İnanç, aklın kuşkuya karşı oluşturduğu bir
güvenlik şemsiyesidir. İdeolojik saplantı
geleceğe yönelik korkulara karşı; aidiyet
duygusu ise dışlanmaya, yalnızlığa karşı bir
sığınak işlevi görür.
Bunların tümü birer güvenlik bağıdır. Bağ
oldukları ölçüde de kişiye bir rahatlık verir,
ama diğer yandan da farklı ve yeni olan
karşısında korkuya kapılmasına yol açar.
İşte bu noktada özgürlük kendini dayatır.
Özgürlük güvenliği terk edebilme cesareti
ister. Biz insanlar bu büyülü kavramı
çokça kullanırız, onun gerçeğe dönüşmesi

sorumluluğu ile yüz yüze geldiğimizde
panikleriz.
Özgürlük keyfilikle karıştırılıyor. Özgürlük
sorumluluk üstlenmektir. Ve sorumluluk
üstlenmek insanı tedirgin eder; çünkü
sorumluluk üstelenen hesaba çekilmeyi de
kabul ediyor demektir.
Yazının başındaki fikri tekrarlama pahasına
bir daha söylemek gerekirse, Güvenlik ve
Özgürlük birbirine karşıttır, ama bu diyalektik
bir karşıtlıktır. Güvenlik yaratmayan bir
özgürlük özgürlük olmadığı gibi, özgürlük
getirmeyen bir güvenlik de güvenlik olamaz.
Bir’deki çokludan sadece bir boyuta yapışıp
kalmak bilinci deccal yapıyor (tek gözlü).
Eylemler bilincin sûret kazanmış, maddi
biçim almış halleridir; bilinç ise eylemlerin
ruhu – bunlar birbirinden ayrılamaz.
Bilinçteki tek boyutluluk eylemde kendini
dayatma ve şiddet biçiminde gösterir, inançta
taassup, ideolojide ise farklı olana düşmanlık
biçiminde...
Biz insanlar Güvenliğimiz ve Özgürlüğümüz
hakkında çok duyarlıyızdır. Güvenlik
adına aidiyetlerimiz, alışkanlıklarımız,
inançlarımız, ideolojik saplantılarımız
konusunda ne denli sıkı duruyorsak
bunlara dokunulması karşısında veya
bunları değiştirmek durumuyla yüz yüze
geldiğimizde o denli öfkeli ve tahammülsüz
oluruz. Bir o ölçüde de diyaloga kapalı,
ötekini anlama çabasından uzak kalırız.
Farklı olan bir tehdit olarak algılanır; sonuçta
farklı olana yaşam hakkı verilmemelidir
noktasına geliriz.

Bu kaskatılığı aşmanın biricik yolu olguyu
anlamaktır – Bilincin ışığını doğrudan
sorunun üzerine yansıtarak, hak olanı
bulup buna uygun tutum belirleyerek.
Bu yol özgürlüğün kendini adım adım
edimselleştirmesidir. Güvenliğin sadece
kaimlik değil, daimlik olması gerektiğinin
kabul edilmesidir.

İki örnek:
“Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek
için aşağıya indi. ‘Tek bir halk olup aynı
dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına
göre, düşündüklerini gerçekleştirecek,
hiçbir engel tanımayacaklar,’ dedi. Gelin,
aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini
anlamasınlar.” (Tevrat: Yaratılış 11/5-7)

Bireyler ve bireylerden oluşan topluluklar
olarak pek çok farklılıklarımız var – bunlar
ne kadar uzlaşmaz gözükse de. Ama buna
rağmen hem dışımızda hem de içimizde
birlikte yaşamak zorundayız. Tekil bireyler
olarak tüm yeti ve eğilimlerimiz birbirine
muhtaçtırlar; insanlar ve toplumlar da öyle...
Nerede bizim gibi olmayanı ret, karşılıklı
bağımlılık ve muhtaçlık inkârı varsa orada
öfke, şiddet, yıkım ve mutsuzluk var
demektir.

“Ey insanlar! Muhakkak biz sizi erkek
ve dişiden yarattık. Ve sizi milletlere ve
kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız.”
(Hucurat Suresi 13)

Bütün olumsuzluklara rağmen varoluşun
doğası hak olanın yaşamın dokusuna
sinmesini, özgürlüğün kaçınılmaz olarak
adım adım edimselleşmesini gerektiriyor;
öyle de oluyor.
***
Mitolojik söylemler bilimsel ve filozofik
söylemlerden daha sıcak ve canlıdır; kuru
formüller sunmazlar, çocuk masalıymış gibi
anlatımlarıyla birer açık yapıt gibidirler.
Bireyler bunları zihinsel birikimlerle, akıl
yürütmelerle değil daha çok deneyimleyerek
anlarlar. Onun için bu söylemler zamana
aşkındırlar, her bireyin kendi özgün eylemleri
ile yeniden ve yeniden anlamlandırılırlar,
geleneğin diliyle söylersek tevil edilirler.

***
Hakikatler hangi biçimde ifade edilirse
edilsin uyarıcı güçlerini kaybetmezler. Onlar
kutup yıldızı gibidirler, hiçbir zaman tam
olarak erişilmez ama gerçeğe dönüştürülürler.
Tükenmezler; fakat “sema”da sabit dururlar.
Karanlıkta yolculuk yapanlara “kılavuzluk”
ederler.
Kutup yıldızı sadece dışarıdaki uzayda
değil, iç uzayımızda da var: Aklın
sorgulayıcı yöntemi ve sevginin yaratıcı
gücü biçiminde... Bu sonsuz güçlerin yolunu
sadece kendimiz kapatırız, ama kendimizden
başka kimse de açamaz.
Varlık mutlak anlam Doğru-İyi-Güzel
olanadır. Hakikatinde böyledir; ona tanık
olmak her insanın kendi emeğinin ürünü
olarak onda açığa çıkar. Bunun yolu var; her
insan kendi kendinin yoludur, yolcusu da.
“Hakikat ülkesinin yolu yoktur.”
J. Krishnamurti

HAKİKATTEN DAMLALAR

Davet

Oriah Mountain Dreamer
(Kanadalı bir Kızılderili)
Geçinmek için ne yaptığın beni
ilgilendirmiyor. Özlediğin, arzuladığın
şeylerin hayalini kurmaya cesaret edip
edemediğini bilmek istiyorum.
Kaç yaşında olduğun beni
ilgilendirmiyor. Aşk için, hayallerin için,
yaşıyor olma serüveni için aptal gibi
görünme riskini göze alıp alamayacağını
bilmek istiyorum.
Saklamaya, azaltmaya ya da düzeltmeye
çalışmadan kederlerimizle yüzleşip
yüzleşemeyeceğini bilmek istiyorum.
Yüreğin doğanın ritmi ve yaşama
sevinciyle dolu bir sevdanın sınırlarına
vardığında, o sınırları feda edip
edemeyeceğini bilmek istiyorum.

Anlattığın hikâyenin doğru olup
olmaması beni ilgilendirmiyor. Kendi
ruhuna ihanet etmemek için bir başkasını
hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağını
bilmek istiyorum. İhaneti göze aldığın
her seferinde, sonuçlarını ayakta
karşılayıp karşılayamayacağını bilmek
istiyorum.
“Güven” kelimesinin senin için ne
ifade ettiğini bilmek istiyorum. Bazen
sana karanlık gibi görünse bile, gelen
günün içindeki o büyülü ışığı görüp
göremeyeceğini bilmek istiyorum.
Hatalarımıza fırsat verip vermeyeceğini,
bir gölün kenarında durduğumuzda
gümüş ay’a benimle birlikte “Evet!”
diye bağırıp bağırmayacağını bilmek
istiyorum.
Nerede yaşadığın ya da neye sahip
olduğun beni ilgilendirmiyor. Keder
ve umutsuzlukla geçen bir gecenin
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ardından, kırılmış, yorgun ve bitap, ayağa
kalkıp kalkamayacağını; “çocuklar”
için yapılması gerekenleri yapıp
yapamayacağını bilmek istiyorum.
Kim olduğun, buraya nereden ve nasıl
geldiğin beni ilgilendirmiyor. Birlikte
bir ateşin ortasına düştüğümüzde,
gerektiğinde yanmayı göze alıp
alamayacağını bilmek istiyorum.
Yalnız kalmaya katlanıp katlanamadığını
bilmek istiyorum. İçinde yüreğinden
başka tutunacak hiçbir şeyin
kalmadığında, o amansız varlığını
sevmeye devam edip edemeyeceğini
bilmek istiyorum.
Bugüne kadar ne öğrendiğin, ne
okuduğun beni ilgilendirmiyor. Diğer her
şey bittiğinde seni ayakta tutan şeyin ne
olduğunu bilmek istiyorum...

Modern Zamanda
Felsefe Yapmak...
İzzet Erş

Kabul edilmiş özgün tanımlarından
biriyle “tüm bilimlerin aklı olarak felsefe”
yaşadığımız modern zamanda geçerliliğini
korumakta mıdır? Felsefe bugün insana ait
bir yarayı tedavi edebilmekte midir? Genel
olarak felsefenin ne olduğu, nasıl yapıldığı
ve neye karşı, neyin yanında yer aldığı gibi
sorulara samimi olarak yanıt arayan bir kişi,
anlamak adına bunların cevaplarını zihninde
belirgin hale getirmelidir.
Felsefe katışıksız, arı olan aklın
edimselliğidir. Ancak modernizm sonrası bu
arılık tuhaf bir biçimde yanlış anlaşılmıştır.
Felsefeye, yani felsefi düşünme etkinliğine
girişecek bir zihnin Descartes’ın veya
Kant’ın öne sürdüğü arılığa ulaşması,
felsefe için tanımlı bir sürece bağlıdır. Arı
zihin, taşıdığı gereksiz (felsefe etkinliği
sırasında gerek duymayacağı) ağırlıklardan
kurtulmalıdır. Ancak bu kurtuluş varsayımsal
olduğunda[1] günlük dilin tüm kirliliğini
felsefenin arı dünyasına sokmuş olur. Daha
doğru bir ifadeyle zihninde taşıdığı içeriksiz
terimler, birer kavrammış gibi düşünme
edimine zorlanır. İçeriksiz kavramlar, kavram
olma niteliği taşımadıklarından bu kusurlu
aletlerle düşünme isteği, düşünebilme çabası
içinde bulunan kişi için “tatmin edici” olsa
da felsefî etkinlik açısından başarısızlıkla
neticelenir.
Felsefe yapma etkinliği arı akılla başlar.
Bu doğrudur. Ancak aklın arılığını kişi asla
önünde hazır olarak bulamaz. Zira içine
doğulan kültür kaçınılmaz olarak her insanın
düşünsel yapılanmasını, bilincine öncül
olarak biçimlendirir. Yani insan bilinçli tüm
etkinliklerinin temelinde, bilinçsiz olarak
içselleştirdiği kültürü bulur. Kültür olumsuz
bir şey olarak değil, hatta en olumlu
biçimiyle yaşamdır, tindir, mutluluktur.
Kişinin hayattan aldığı tattır. Basit olarak
öteki ile en yakın bağları kurabildiği araçtır.
Diğer yandan, kültür bilince dolaysız
olduğundan bilinçdışıdır. Tüm yapıp
etmelerinin odağında gizil olarak kulağına
kültürün fısıldadığını duyar. Felsefe
yapabilmenin gereği olan “katışıksızlık”
(arılık) bu anlamıyla kişinin karakteriyle
bütünleştirdiği, kendi tözü olarak
duyumsadığı gerçekliği reddetmesiyle
başlar. Reddetmek tabirinin felsefi karşılığı
olumsuzlamaktır. Olumsuzlamak olumsuz,
negatif görmek anlamında değil ama
yaşama etki eden olumlu etkilerin ardındaki
[1] Edmund Husserl’in bir önerisi olarak “paranteze
alma” olumsuzlamanın varsayımsal olarak kabulünün
önerisidir. Ancak felsefi metodolojide varsayımsal
olumsuzlama, yani yapmış gibi yapmak felsefenin
hakikatinden uzaklaşmaktır.

nedenselliği görmek adına düşüncenin
nesnelerini us yoluyla ortadan kaldırmak
demektir.
Bu ortadan kaldırış yapı-sökücü tarzda
olduğunda kültürün yani verili bilincin
özüne inilebilmektedir. Olumsuzlama
sistematik ve yöntemli olduğunda felsefe
adına geçerli bir etkinliktir. Aksi takdirde
ortadan kaldırma bir yıkımdır. Bina dibine
yerleştirilen dinamit gibidir. Kişi için bir
yararı olmadığı gibi, düşünceyi moloz
yığınları içine hapsetmiş olur. Felsefi
terminolojiyle ilki anarşi, ikincisi ise
totalitarizmdir.[2]
Felsefe tarihi okumalarında genel olarak
düşüncenin tarihteki adımları takip
edilmeye çalışıldığından, filozofların ve
düşüncelerinin hayatla bağları kopuk olarak
algılanır. Örneğin Kant’ın felsefi düşünceleri
sanki sabah erken saatte kalkarak yaptığı
bir nevi düşünce sporu gibi algılanır. Oysa
felsefî düşünme etkinliği, bir niyetten
yoksun, nedensiz, amaçsız, en önemlisi
heyecansız olarak salt düşünmek olsun diye
düşünmek demek değildir. Ve düşünme
ediminin dinamizmi daima kendi nesnesi
dolayısıyladır. Filozof düşüncesine neyi
nesne yapıyorsa, dizgesi ona göre gelişir.
Kant’ın aydınlanması, Descartes’ın bilgisi,
Heraklit’in yöntemi, Hegel’in özgürlüğü,
Mevlana’nın ilmi, Konfüçyüs’ün bilgeliği,
Yunus’un çağrısı, Musa’nın isyanı, Buda’nın
dünyayı terki, Muhammed’in ahlâkı vs.
eğer yaşadıkları dönemlerin ve toplumların
dinamiklerinden ve koşullarından kopuk
olarak düşünülürse ve bunların her
biri sadece bir düşünce ve fikir olarak
algılanırsa, tarihsel bir yanılsamanın içine
düşülür. Anakroni, yani tarihsel bağlardan
ve bağlantılardan kopuk düşünmek olarak
özetlenen bu yanılsama, ister peygamber,
ister filozof olsun düşünceyi hayattan
kopararak, sanki bu yüce insanları
kütüphanede aydınlanmış iyi okuyucularmış
gibi algılamamıza neden olur. Hâlbuki
her biri hayatın içinde, hayatın akışını
okuyarak düşüncelerini somutlamıştır. Belki
okudukları kitaplar vesaire bu somutluğa
yardım etmişlerdir sadece.
Bugün felsefe yapılabilir mi?
Bu soruyu yanıtlayabilmek için felsefenin
sadece kendisi olarak ne anlama geldiği
bilinmelidir. Her şeyden önce felsefe
[2] Anarşizm, Antik Yunan dilinde “an” olumsuzluk
eki ve “archos” yönetici sözcüklerinden türetilmiştir.
Anarşi, bir düzeni bir arada tutan etmenleri, birlik
unsurlarını ve ideolojik olarak yöneticiyi, lideri
olumsuzlamaktır. Bir yapının çözümlenmesi onu bir
arada tutan tözün olumsuzlanmasıyla mümkündür. Bu
nedenle anarşi, felsefi bir kavram olarak yapı-sökücü
olanı gösterir. Totaliterlik ise düşüncenin total olarak
olumsuz kabul edilmesi ve tümden yok sayılmasıdır.
İdeolojik olarak faşizmin ve diktatörlük rejimlerinin
kullandıkları araçları imler.
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yapmak, felsefi bir dizgeyi takip etmektir.
Bu anlamıyla felsefe yapmak düşünceyi,
filozofun kendi metni üzerinde tutmak
ve onun kavramlarını içselleştirmek ve
onunla devinmektir. Felsefe yapabilmek
kavramlara hâkim olmak, içerik ve
sınırlarını belirleyebilmek demektir.
Nihayetinde felsefe yapmak filozofun kendi
kavramlarıyla yürüyüp onun dizgesinde
olgunluk bulmak ve onu aşmak veya
bunun çabası içinde bulunmaktır. Bu
nedenle felsefi etkinlik, kavramlar yoluyla
oluşturulan bir eserdir.
Modern dünyanın dinamikleri öznenin
kendine olan güvenini tanrısal boyutlarda
tutmayı ve ne olursa olsun kendi özgün
fikrini geliştirmesini ve onunla onur
duymasını hedefler. Bu güven birçok
olumlu getirisinin yanında felsefe adına
yararsızdır.[3] Zira felsefede kendi fikrine
yükselmek, felsefe tarihinin fikriyatına
sahip olmayı gerektirir. Felsefi etkinlik
teslimiyetle başlar. Filozofa ve kavramlarına
teslimiyet, ondaki fikre ve anlayışa ulaşmak
için zorunludur. Filozofa ancak kendi
kavramlarıyla ulaşılabilir.
Felsefe yapmak dinlemeyi becerebilen bir
öğrenci olmayı gerektirir. Oysa modern
insan felsefe okumalarında filozofun
öğrencisi olmaktan çok, ona bir psikanalistin
terapi koltuğuna yatırdığı hastası gibi
yaklaşmaktadır. Modernin a priori olarak
zaten bilmekte olduğu kavramların filozofun
kendisi tarafından ne kadar anlaşıldığı test
edilir. Bu tutum felsefe yapmayı imkânsız
kılar, çünkü felsefe önyargısız bir zihinle
yapılabilir. Önsel yargıların düşünceye
müdahale ettiği yaklaşımlar kişiyi felsefeye
değil, ideolojilere yaklaştırır. İdeolojiler ise
ussal temelleri anlaşılmadığında birer slogan
olmaktan öteye gidemezler. Felsefe bu
neticeye tamamen dışsaldır.
Felsefe, kendi tarihinin tüm kıpılarında insan
için daha iyi olanı aramıştır. Tarihte hiçbir
filozof sadece düşünmek için düşünmemiş,
insanın daha ferah yaşayabileceği bir
toplumun zeminini oluşturmaya çalışmıştır.
Nihayetinde felsefi paradigmaların tümü
idealine ulaşmak adına siyasi bir zemine
ihtiyaç duymuştur. Platon’un “Devlet”i,
Aristoteles’in “Politika”sı gibi neredeyse
tüm filozofların bir yönetim eleştirisi ve
siyasi önerisi bulunmaktadır. Bu nedenle
Spinoza’nın toprak sahiplerine karşı ferdi
savunuşu, Kant’ın aydınlanmanın temeline
usu koyması, skolastik dönemin kral İsa
modeli, Hegel’in kahramanı, Nietzsche’nin
üstün insanı ideolojik söylemden asla
koparılamaz ve arındırılamaz kavramlardır.
Felsefe, tarihi boyunca siyaset ile iç içe
yürümüştür.
[3] Kendi fikri olmak ile bir fikre katılmak arasındaki

fark gözden kaçırılmamalı. Zire genelde “benim fikrim”
olarak öne sürülen düşünceler, mevcut bir fikrin tutarsız
savunularından ibaret olmaktadır.

II. Dünya Savaşı sonrasında meydana
gelen yıkım ve bu yıkımın dayandığı
ideolojiler felsefenin de suçlanmasına
neden olmuş, genel olarak “kurtarıcı”
beklentisini halka dayatmalarda bulunacak
faşist bir lider konumuna getirmiştir. Hitler
ile somutlaşan bu faşist kimlik giderek
mesih, mehdi, kahraman, kurtarıcı gibi
somut insan modellerinin reddedilmesine
neden olmuştur. İdeolojiyle ayrılmaz bir
bütün olan felsefe, ereğindeki kurtarıcıyı ve
kurtarıcı düşünceyi bu dönemin yıkımlarıyla
kaybetmiştir. Böyle olduğunda felsefe
ya gereksiz birtakım laf karmaşası ya da
tehlikeli bir etkinlik olarak algılanmıştır.
Zira felsefe, ona katılamayanlar için
saatlerce süren gereksiz bir çaba veya kişiyi
iyi bir şeyler yapma konusunda mutsuzluğa

Kahraman
G.W.F. Hegel

(...)Büyük tarihsel ilişkiler açısından durum
başka türlüdür. Burası tam olarak kalıcı,
tanınan ödevler, yasalar ve haklar ile bu
dizgeye karşıt olan, zamanda iyi, büyük
ölçekte kazançlı, özsel ve zorunlu bile
görünebilen bir içerik taşıyan olanaklar
arasında büyük çarpışmaların olduğu yerdir.
Bu olanaklar tarihsel olgular olurlar; kendi
içlerinde bir ulusun ya da Devletin kalıcılığı
için temeli oluşturan başka tür bir Evrenseli
kapsarlar. Bu Evrensel üretken İdeanın bir
kıpısı, kendine doğru çabalayan ve güdüleyen
Gerçekliğin bir kıpısıdır. Tarihsel insanlar,
dünya-tarihsel bireyler ereklerinde böyle bir
Evrenselin yattığı insanlardır.
Henüz bir üstünlük konumunu olmasa da,
en azından Devletin doruğunda bulunan
başkaları ile bir eşitlik konumunu yitirme
ve ona düşman olmak üzere olanlara yenik
düşme tehlikesi içinde olan Sezar özsel
olarak bu sınıfa aittir. Aynı zamanda kendi
kişisel ereklerinin peşinde olan bu düşmanlar
biçimsel anayasayı ve bir tüze görünüşünün
gücünü kendi yanlarında tutuyorlardı. Sezar
konum, onur ve güvenliğini korumak için
uğraşıyordu, ve karşıtlarının gücü Roma
İmparatorluğunun illeri üzerindeki egemenlik
olduğu için, onlar üzerindeki utku ona bütün
İmparatorluğun fethini getirdi; böylece,
anayasa biçimini olduğu gibi bırakmasına
karşın, Devletin Diktatörü oldu. Ama ilkin
olumsuz olan ereğine, Roma’nın Tek Egemeni
olmaya ulaşmasını sağlayan şey böylece aynı
zamanda kendinde Roma’nın ve Dünyanın
Tarihindeki zorunlu bir belirlenimdi, öyle ki
bu yalnızca onun tikel bir kazanımı değil,
ama kendine ve kendi için zamanı gelmiş
olanı yerine getiren bir içgüdüydü. Bunlar
Tarihteki büyük insanlardır ki, kendi tikel
erekleri Dünya-Tininin İstenci olan Tözseli
kapsar. Onlara Kahramanlar denir – çünkü
ereklerini ve görevlerini yalnızca şeylerin
kalıcı dizge tarafından kutsanan dingin
ve düzenli gidişinden değil, ama öyle bir
kaynaktan türetmişlerdir ki, içeriği gizlidir
ve şimdideki belirli-Varlığa ulaşmış değildir;

sürükleyen yararsız bir eylem olarak
görülmeye başlanmıştır.

Siyasetin adı, çıkarcı zümreler nedeniyle
kirlenmiştir.

Kahraman mitini yitiren modern insan,
yeni ve dürüst bir dünyanın, umut vaat
eden güzel yarınlarına olan özlemini,
umutsuzluğun reflü sancılarıyla rafa
kaldırmıştır. Oysa mitsel olan arketipaldir.
Dolayısıyla, insan daha iyisi için olan
isteğini, daha güzel bir dünya özlemini
yitirmiş değil, sadece kalbine gömmüştür.
Daha iyinin ve daha güzelin nasıl
olabileceğini sorgulamayı bir kenara bırakıp
gerçek dünyada bunun tahsisini, şahsi
menfaatlerini halkların çıkarlarının üzerinde
tutan münafıklara[1] terk etmişlerdir.

Bu sancıların içinden, kendini tarihin güçlü
ve yıkıcı akışında keşfederek kurtaracak
olan yine insanın kendisidir. Zira tarih, olup
bitmişin değil ama geçmişin deneyimini
bugünde taşıyor olmanın şuuru olarak
gerçek ve yararlıdır. Ve ona ancak tutkunun
eşlik ettiği disiplinli ve yöntemli düşünce ile
bağlanılabilir. Ve bunun adı felsefedir...

[1] Münafık; İslam terminolojisinde iman etmediği

onları henüz yüzeyin altında gizlenen iç
Tinden türetmişlerdir ki, dış dünyaya bir
kabuk vurarak onu kırar, çünkü o bu kabuğun
çekirdeğinden başka bir çekirdektir; öyleyse
onları kendi içlerinden türetmiş görünürler
ve eylemleri öyle bir durum ve dünya koşulu
üretmiştir ki, yalnızca onların davası ve
onların işi olarak görülür.
Böyle bireyler bu ereklerinde genel olarak
İdeanın bilincini taşımamışlardır; tersine,
pratik ve politik insanlardır. Ama aynı
zamanda düşünen insanlardır ki, zorunlu
olanın ve zamanı gelenin bir içgörüsünü
taşımışlardır. Bu tam olarak zamanlarının
ve dünyalarının Gerçekleridir; deyim
yerindeyse en yakın Cinstir ki İçte daha
şimdiden
bulunuyordu.
Davaları
bu
Evrenseli, dünyalarının bir sonraki zorunlu
Aşamasını bilmek, bunu erekleri yapmak ve
ereklerini ona yöneltmekti. Dünya-tarihsel
insanlar, bir çağın Kahramanları öyleyse
kavrayışlı insanlar olarak tanınmalıdır;
eylemleri ve söylemleri zamanın en iyisidir.
Büyük insanlar onlara doyum verecek
şeyleri istemişlerdir, başkalarına değil.
Başkalarından iyi niyetli amaçlar ve öğütler
olarak ne öğrenmiş olurlarsa olsunlar,
bunlar daha çok darkafalılık ve çarpıklık
olduklarını göstermiş, çünkü durumu en iyi
anlayanlar onlar olmuştur; aslında başka
herkes onlardan öğrenmiş, yaptıklarını iyi
ya da uygun bulmuşlardır. Çünkü daha
öte ilerlemiş olan Tin tüm bireylerin en iç
ruhlarıdır; ama bilinçsiz İçselliktir ki, bunu
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halde, kendisini mümin olarak takdim eden kimsedir.
Bu kelime “iki yüzlülük” olarak karşılanabilir. Veya
“oportünist”: duruma göre davranan, içinde bulunduğu
şartları kendi arzularına göre değerlendiren kimse.

onlarda bilince büyük insanlar getirmişlerdir.
Bu nedenle başkaları bu Ruh-Önderlerini
izlerler, çünkü kendi iç Tinlerinin onlar için
ortaya çıkan direnilmez gücünü duyumsarlar.
Eğer görevleri Dünya-Tininin yönetmenleri
olmak olan bu dünya-tarihsel bireylerin
yazgılarına bir göz atarsak, bunun mutlu bir
yazgı olmadığını görürüz. Dingin bir doyuma
ulaşmış değillerdir; bütün yaşamları emek
ve zahmet, bütün doğaları yalnızca tutkuları
olmuştur. Eğer ereklerine erişmişlerse,
çekirdeğin boş kabuğu gibi düşüp gitmişlerdir.
İskender gibi, erken ölürler; Sezar gibi,
öldürülürler; Napoleon gibi, St. Helena’ya
sürülürler. Bu ürkütücü avunca, tarihsel
insanların mutlu denilen insanlar olmamış
olmalarına –ki bu mutluluğa ancak çok
çeşitli dışsal koşullar altında yer alabilen özel
yaşam yeteneklidir– bu avunca gereksinim
duyanlar onu tarihten türetebilirler. Ama buna
gereksinen Haset, büyük ve yüksek olandan
rahatsızlık duyduğu için, onu küçültmeye
ve onda bir leke bulmaya çabalar. Böylece
modern zamanlarda yeterince gösterildiği
gibi, prensler genel olarak tahtlarında mutlu
değildirler; bu nedenle insanlar onlara
tahtlarını çok görmez ve ona kendilerinin
değil ama onların oturmasını dayanılır
bulurlar. Belirtebiliriz ki, özgür insan haset
duymaz, ama büyük ve yüce olanı seve seve
tanır ve onun olmasından sevinç duyar.
Kaynak: Hegel, Tarih Felsefesi, Sayfa 29.
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www.orasiburasi.com.tr
• Vakıf Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu
üyesi sevgili İzzet Erş’in kız kardeşi
Berna Erş, 23 Haziran 2013 tarihinde
Melih Aner ile evlendi. Sevgili İzzet ve
ailesini tebrik eder, genç çifte mutluluklar
dileriz.

• Sevgili dostumuz Yıldız Özsu’nun
torunu, Pınar ve Barkın Ayata’nın
oğulları Arel Ayata 10 Haziran 2013
tarihinde dünyaya geldi. Özsu ve Ayata
ailelerini tebrik ediyor, minik Arel’e mutlu
ve uzun bir ömür diliyoruz.

• Başarılı sanatçı dostumuz Celil Refik
Kaya, 23 Haziran’da Kuzey Carolina
Brevard Müzik Merkezi’nde, Celil’in daha
önceden birincilik kazandığı yarışmaya
adını veren Maestro JoAnn Falletta ve
Brevard Senfoni Orkestrası ile bir konser
verdi. Sevgili Celil, 5 Temmuz’da da
Ankara’da Bilkent Filarmoniyle Bilkent
Gitar Festivali’nde Costas Cotsiolis ile
birlikte Brouwer’in Double Konçertosunu
çalacak. Kendisini vakfımız adına tebrik
ediyoruz. info@anadoluaydinlanma.org

Gandhi’nin
Duası
Tanrım!
Güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için
ve zayıfların alkışını
ve sevgisini kazanmak için
ve yalan söylememek için
bana yardım et.
Eğer bana para verirsen
mutluluğumu alma
ve eğer bana güçler verirsen
muhakeme yeteneğimi çıkarma.
Eğer başarı verirsen
alçak gönüllüğü çıkarma.
Eğer bana alçakgönüllüğü verirsen
saygınlığımı çıkarma.
Görünenin diğer yüzünü
tanımama yardım et.
Benim düşüncelerime katılmıyor
diye bana karşı olanları
hainlikle suçlayarak,
onların karşısında suçlu duruma
düşmeme izin verme.
Kendimi sever gibi
diğerlerini de sevmeyi
ve diğerlerini yargılıyormuş gibi
kendimi de yargılamayı öğret bana.
Başarılı olduğum zaman
sarhoşluğuma izin verme.
Nede başarısız olursam olayım,
umutsuzluğa düşmeme izin verme.
Daha ziyade, başarısızlığın başarının
öncesindeki bir deneme olduğunu
hatırlamamı sağla.
Hoşgörünün, güçlerin
en büyüğü olduğunu
ve intikam arzusunun
zayıflığın ilk görünüşü
olduğunu öğret bana.
Eğer paradan yoksun bırakırsan,
bana umudu bırak.
Ve eğer beni başarıdan
yoksun bırakırsan,
başarısızlığı yenebilmek için
irade gücünü bırak bana.
Eğer beni sağlık bağışından
yoksun bırakırsan,
inancın lütfunu bana bırak.
Eğer insanlara zarar verirsem,
özür dileme gücünü ver bana.
Ve eğer insanlar bana zarar verirse,
affetme ve merhamet gücünü ver bana.
Tanrım!
Eğer ben seni unutursam
Sen beni unutma.
Mahatma Gandhi
(1869 - 1948)
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Hazırlayan: Berna Öztan

BİZİM SAHAF

Bütün Yönleriyle
Bektaşilik ve
Alevilik (9 Cilt)
Bedri Noyan

Yayınevi : Ardıç Yayınları / Araştırma –
İnceleme Dizisi
Eser 9 ciltten oluşmaktadır.
Bedri Noyan,
1960’dan 1997’de
ölümüne kadar
Bektaşi toplumu
içinde en yüksek
mevki olan
Dedebabalık
makamında
bulunmuş hekim,
araştırmacı-yazar,
sanatçı ve inanç ve
toplum adamıdır.
1.Cilt: Yaşadığımız
bu çağda gizlilik ya da giz gibi
kavramlara yer var mıdır? Daha doğrusu
bazı şeyleri gizlememek olanaklı mıdır?
Ortaya, “Bektaşi Sırrı” diye bir söz
atılmış. Sanki gizli tutulacak bir şey
varmış gibi! Bektaşiliğin - Aleviliğin ne
olup olmadığını bütün Türk yurttaşları,
insanlık ve bilim adamları öğrensin.
Bilinsin ki, Bektaşilikte - Alevlikte yobazın
öne sürdüğü ve ayak dirediği, en ufak bir
kötülük ve çirkinlik bile yoktur.
2. Cilt: Bu yapıtta tasavvuf, Tanrı, evren,
yaratılış, insan, kâmil insan, arif, kutub,
abdal, seyir, sülûk, cezbe gibi kavramlar
hakkında ilginç bilgiler verilmektedir.
Bektaşilik - Aleviliği üstün kılan Aşk ve
Sevgi işlenerek, Türk tasavvufuna yeni
bir içerik kazandırılmaktadır. Hurufilik,
kıyamet, bilim gibi konularda başka
yapıtlarda bulamayacağınız bilgi ve
görüşlere yer verilmektedir. Bektaşilik Aleviliğin temel felsefesini, yani tinsel
güzelliklerini sergilemektedir.
3.Cilt: Bektaşi, Aşk Tekkesi’nde can.
Tanrı’ya nazlanan. Tanrı gizi ile haldaş,
arifler topluluğunun fermanıdır. O,
Sevgili’ye kuldur... Sevgili de ona... Gizlerin
konuşulduğu topluluğu bilen ve kavrayanlar
Bektaşi Alevilerdir. Onlar dünyanın kir ve
çirkinliklerinden ellerini eteklerini çekmiş,
büyük sevgili’nin cemalini (güzelliğini)
görmüş, O’na kavuşmuş nazeninlerdir.
4. Cilt: Bu kitapta yer alan nefeslerin
birçoğu bugüne değin bir başka yerde
yayınlanmamıştır. Bu yapıtta adını bile
duymadığınız çok değerli ozanların

deyişlerine yer verilmiştir. Yunus Emre,
Kaygusuz, Abdal, Şah Hatai, Pir Sultan
Abdal, Nesimi, Fuzulî gibi yedi büyük
ozanın hiçbir yerde yayınlanmamış nefesleri
bu kitapta yer almıştır. Bütün Yönleriyle
Bektaşilik ve Alevilik adlı yapıtın dördüncü
cildi salt şiirlerden oluşmamıştır. Bu kitabın
üçüncü bölümü ebced hesabı konusunda
çok ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu kitapta
Bektaşilik ve Aleviliğin güzelliklerinden
birisi olan Bektaşilik müziği ve sema
konusunda da çarpıcı bilgiler
aktarılmaktadır.
5. Cilt: Bektaşilik, Türk’ün
Müslümanlığı yorumlama tarzı içinde
şekillenmiş toplumsal bir harekettir.
Bu nedenle,
onun mayasını
ulusumuzun kültürü
oluşturmuştur.
Fakat o ırkçı
değildir ve insanları
iyilik, dayanışma,
karşılıklı sevgi
ve saygı içinde
yaşatmayı
amaçlamış, hatta
zaman zaman
da bu anlayışı
uygulamıştır.
6.Cilt: Bu ciltte okuyucular tarihçilerimizin
Tanzimat adını verdiği ıslahat (reform)
hareketinin içinde Bektaşilerin de çok
önemli rol oynadığını kanıtları ile
görecektir. Türk aydınlanma hareketinin
ilklerinden olan Namık Kemal, Ziya Paşa,
Muallim Naci, Abdullah Cevdet ve daha
birçoklarının Bektaşi oldukları kanıtları
ile birlikte sunulmuştur. Bu yapıt; bize bu
günleri bağışlayan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, Kazım Karabekir, Salih Niyazi
Dedebaba, Ali Naci Baykal Dedebaba,
Hüsamettin Ertürk, Hasan Rıza Soyak,
Recep Peker, Refik Saydam, Cemal
Bardakçı, Celal Bayar, İsmail Fazıl
Paşa, Samih Rıfat, Mazlum Bababalım
Halifebaba ve Mümtaz Bababalım Baba
daha birçoklarının Bektaşilik Okulları’nda
doğduğunu ve ulusal bilincin mayasını da
bu okullardan aldıklarını anlatmaktadır.
Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik adlı
kitabın altıncı cildinde, Türkiye halkının
en güzel ürünlerinden biri olan ve insanlık
tarafından sahiplenilen Bektaşi fıkraları da
bulunmaktadır.
7.Cilt: “Bektaşilik ve Bektaşilik Ahlâkı
Bektaşilik/Alevilik nedir?” sorusuna kâmil
(olgun) insan yetiştiren okulun adıdır
diye yanıt verilebilir. Elinizdeki kitabın
önemli bir bölümü, kâmil insan (evliya)
olabilmek için uyulması gereken kuralları
anlatmaktadır. Kitabın kalan bölümünde
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ise Bektaşilik / Aleviliği yaratan kişiler,
kurumlar, düşünce akımları ve örgütler
üzerinde durulmaktadır.
8.Cilt: Yaklaşık beş yüz yıldan bu yana sır
diye saklanan Balım Sultan Erkânnamesi’ni
okuyucuya hiçbir değişiklik yapmadan
sunmaktadır. Kitabın hacmini düşünerek,
Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevîlik adlı
kitabın Erkânnâme cildi ikiye bölünmüştür.
Bu ciltte kutsal törenle (ibadetle) ilgili
bilgiler verilmiştir. Ayrıca, yazma yapıtlara
ve ocak dedelerinin verdikleri bilgilere
dayanılarak; Alevî İkrar Törenleri (Aynü’lCem’) hakkında da ayrıntılı bilgiler
verilmiştir.
9.Cilt: Bu kitap, sekizinci cildin devamı
olup Balım Sultan Erkânnâmesi’nin ikinci
cildidir. Bektaşiler için Erkânname’nin
bir tüzük ve fıkıh kitabı olduğunu belirtir;
her iki cildin bir arada bulundurulmasını
ve birlikte kullanılmasını salık veririz.
Bu ciltte, Bektaşî / Alevîlerin toplumsal
yaşamlarını ve cenaze törenlerini
düzenleyen kurallar (bir anlamda fıkıh)
sunulmaktadır. Bu devam niteliğindeki
ciltte işlenen konuların başlıcaları şunlardır:
Niyazlar, Doğum, Ad Verme, Sünnet,
Okula Başlama, Evlenme, Ölüm ve Ölümle
ilgili Erkânlar, Dergâh ve Yatır Ziyaretleri,
Kurban Tığlama, Erkânı Muharrem ve
Nevruz Erkânı, Sofra Adabı, Nâd-ı Alî
ve Çeşitleri, Münâcât ve Salâvâtnâmeler,
Gülbanklar ve Tercümanlar. (Arka Kapak)
Bu kitapları okuyanlar Alevîlik / Bektaşîliği,
tam anlamı ile kavramış olabilirler mi?
Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin
de buyurduğu gibi, kâmil (olgun) insan
olabilmek için; aramak - bulmak - bilmek
ve olmak gerekir. Bu kitap arayanlara, yolun
ibadete ilişkin kurallarını açıklamaktadır. Bu
nedenle Bektaşîlik sırrı halen sürmektedir.
Hakk’a yürüyen Doç. Dr. Bedri Noyan
Dedebaba Aşk İlmi’ni ya da İlm-i
Leddün’ü (Bektaşîlik / Alevîliği) şöyle
tanımlamaktadır:
“Derviş! Çile, seccade, abâ, tâc ile tesbîh
boştur...
Bize sor candaki cevher neye derler.
Secdem O iken kaybederim âlemi,
Bilmem mescîd neye, mihrâb neye,
Minber neye derler.
Meyhanede cami buluruz,
Peymânede Allah.
Bak gönlümüze gör ki
Mücevher neye derler.
Bilmekte kemâl, yoğda visal buldu
Noyan’ın Bedrî’ne bakıp söylerler erenler
neye derler.
Hizmet bizlerden.
Himmet Hakk Muhammed Alî Hünkâr Hacı
Bektaş Veli’dendir...”

Yaz Yemeğimiz
Ayşe Doğu

Yoğun bir çalışma yılının ardından geleneksel yaz
yemeklerimizin 17.sini geride bıraktık. 10 Haziran 2013
Pazartesi günü geleneksel hale geldiği üzere İstanbul
Marriott Otel’de buluştuk. Gecemiz Vakıf Başkanımız
Şeyma Bobaroğlu’nun açılış konuşması ile başladı.
Gecenin sunuculuğunu sevgili dostumuz Yasemin
Sohtorik üstlendi ve gece boyu neşe dolu sunumuyla
hepimizi coşturdu. Sevgili dostumuz Ayşe Acar’ın büyük
emeklerle hazırladığı, Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın 16 yılını
anlatan tanıtım filminin barkovizyon gösterisi ile yaptığımız
çalışmaları bir kez daha hatırladık.
Programımız bu sene de piyango çekilişlerimiz, açık
arttırmamız ve sanatçı dostlarımızın sürprizleriyle dopdolu,
zevkli ve heyecanlı geçti. Gecenin bir sürprizi de sevgili
Bozkurt Nuhoğlu’nun sahneye davet edilmesi ve kendisinin
Nazım Hikmet’ten okuduğu şiirdi.
Dostlarımız Ercan Özaksoy, Sertaç Tunguç, Okay Aynur
ve Deniz Tipigil hazırladıkları mini konser ile gecemizi
başlattılar.
İlerleyen saatlerde sevgili Yaşar ve Özlem Aydın’ın da sahneye
çıkması eğlence ve neşeyi arttırdı. Gecemiz DJ’lerimizin
birbirinden hareketli parçalarla konuklarımızı coşturmasıyla
dans pistinde son buldu.
Yeni dönemde buluşmak üzere ayrılırken yüzlerde neşe
ve muhabbetin izleri vardı. Neşe ve muhabbet ile birlikte
olacağımız bir sonraki yaz yemeğimizde buluşmak dileğiyle...

MISRALAR

Halil Cibran

Söz ola...

Şayet bir gün,
çaresiz kalırsanız,
bir kurtarıcı beklemeyin.
Kurtarıcı kendiniz olun.

Çocuklar
Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,
Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları.
Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler
Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.
Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.
Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.
Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.
Çünkü ruhlar yarındadır,
Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.
Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları
Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.
Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur.
Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.
Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür
Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.
Okçunun önünde kıvançla eğilin
Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar
Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.

M. Kemal Atatürk
Bülten Künye
Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma
Bobaroğlu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ekrem Genç
İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 22/11 Erenköy
İstanbul 0216 382 81 73 Basım Yeri Pınarbaşı
Matbaacılık (Hülya Pınarbaşı) Alemdar Mah. Molla
Fenari Sokak Molla Fenari Çıkmazı Birol İş Merkezi
No:10/1 34110 Cağaloğlu İstanbul Tel.: 0212 511
11 82 Yayın Süresi Aylık • Dili Türkçe • Türü İlmi,
Fenni, Edebi • Alanı Yerel
Yazı İşleri Kurulu Arzu Cengil, Ayşe Doğu, Berna
Öztan, Deniz Demirdöven, Deniz Tipigil, Ekrem Genç,
Elif Ersoy, Hatice Çoban Uzun, İzzet Erş, Nurgül
Demirdöven, Sadık Acar, Selin Erş, Sevgi Genç

E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org
Web www.anadoluaydinlanma.org
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