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MinnetleAnıyoruz...
“Ben, manevî miras olarak hiçbir 
ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş 

ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. 
Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. 

Benden sonrakiler, bizim aşmak 
zorunda olduğumuz çetin ve köklü 
zorluklar karşısında belki gayelere 

tamamen erişemediğimizi, fakat asla 
taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber 
edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim 
Türk milleti için yapmak istediklerim ve 

başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden 
sonra beni benimsemek isteyenler, 

bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin 
rehberliğini kabul ederlerse, manevî 

mirasçılarım olurlar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK 
(1933, Cumhuriyet Bayramı 

açılış konuşmasından)
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Bilmeye Açık 
Kalmak 
Mustafa Alagöz

Ben bilinci insanın ayrıcalığıdır. Başka 
hiçbir varlığın böyle bir farkındalığı yoktur. 
Bu ayrıcalık bir o ölçüde de bize sıkıntı 
yaratır. Ne zaman “ben” desek aynı anda 
“ben olmayan”ı da koymuş oluruz. Böylece, 
“ben”in mutlaklığı ile “ben olmayan”ın 
değişkenliği arasındaki karşıtlığa dayalı 
ilişkilerin doğurduğu sorunlarla yüz yüze 
gelmekten kurtulamayız. Bu sorunlu süreç 
pek çok ruhsal sıkıntının, arayışın, umut ve 
korkunun da yaşamımıza sinmesine yol açar. 

Bitkiler fizyolojik donanımları, hayvanlar 
ise içgüdüleriyle biyolojik yaşamlarını 
sürdürürler. Bu anlamda onlarda zekâ yoktur, 
çünkü varlıklarını devam ettirmek için doğal 
donanımları onlara yeterli gelir. 

İnsan diğer canlılarda bulunan bu doğal 
donanıma ek olarak bir de düşünce yetisi ile 
yüklenmiştir; bu donanımın bir ürünü olarak 
“ben bilinci”ni edinmiş ve farkındalığa 
erişmiştir. Bu durum onu kendi kendisiyle 
ilişki kurmaya, varlığının anlamını 
sorgulamaya, evrendeki yerini anlamaya 
zorlamış; varlığının sorumluluğunu 
üstlenmek zorunda bırakmıştır. O,“...emaneti 
kabul etmiştir.” Her an kendi kendisiyle 
karşılaşmak gibi oldukça sorunlu bir sürecin 
inişli çıkışlı yolculuğunu yapacaktır, bundan 
kaçışı yoktur. 

İnsanın “kendi kendiyle karşı karşıya gelmesi” 
derken ne kastediliyor? Bu donanımla kendi 
kendini inşâ etmek zorunda olduğu, kendini 
bulduğu haliyle bırakamayacağı, kendini 
sürekli olarak aşıp yeniden ve yeniden 
yapılandırmak zorunda olduğu... Kendi 
kendisiyle karşılaşır derken iki ayrı özneden 
söz etmediğimiz açık, tek ve biricik olan 
öznenin kendi içinde taşıdığı kutupsallık dile 
getiriliyor: Doğal biyolojik (hayvansal) yan ile 
düşünsel olan (tanrısal) yan. 

İnsan bu iki karşıt kutbun birliği ile kendini 
kendinde bulur, ama bu haliyle kalamaz. 
Doğal yan onu sürekli olarak biyolojik 
gereksinimlerini giderilmesi yönüne 
çekerken düşünsel yan hep varolanın ötesine 
geçmeye; hazır bulduğu doğayı, çevresini ve 
kendi varlığını dönüştürüp ötesine geçmeye 
zorlar. Bu karşıtlıkta hangi yönün ağır 
basacağı insanın kendi sorumluluğundadır, 
çünkü iradesini hangi yönde kullanırsa 
o yanı güçlenecektir. Genel olarak içsel 
çatışkılarımız, huzursuzluklarımız, mutluluk 
ve gerilimlerimiz bu seçimimize bağlı olarak 
güç kazanır ya da zayıflar.

Sadece gördüklerimizde doyum bulamayız, 
onun ötesine geçmek isteriz. Bu gerçeğin 
yaşamımızın her döneminde kendini nasıl 

ortaya koyduğunu görmek kolaydır. En 
açık biçimiyle merak duygusu bunun 
bir göstergesidir. Küçük çocuklar bile 
ellerine aldıkları oyuncakları dağıtırlar, hep 
görülenden başka neyin olduğunu görmek 
isterler. 

Bilinç uyandıktan sonra düşüncemiz ne 
denli yüzeysel, anlamsız, değersiz konulara 
yönelse de yine aynı gerçeğin içsel itkisine 
tanık oluruz. Gördüğümüz bir nesne, 
duyduğumuz bir ses, karşılaştığımız bir 
olay bizde hep bir merak uyandırır. Onun 
arkasında ne olduğu, yani “nedeni nedir”, 
“ne işe yarar” ya da “nedir” türünden soruları 
kendimize sormadan edemeyiz. 

Böylece ister istemez görülen üzerinden 
görünmeyene ermeye çalışırız; “nedenlere”, 
“maksatlara”, “niyetlere” vb. İşte bu arayış, 
bilme isteğidir. Düzeyi ne olursa olsun 
düşünsel bir etkinliktir. Bu yolla hem 
deneyim ve bilgi biriktirir hem de deneyim 
ve bilgiyi kullanırız. 

Bu süreçte kimse kimsenin yerini 
alamaz. Yani istesek de başkasına 
devredemeyeceğimiz, başkası istese de onun 
yerine yapamayacağımız yaşam deneyim 
alanlarımız vardır. Bu anlamda kendimizi 
inşâ sorumluluğu ancak bizde olabilir. 
“İnsan kendi tarihini kendisi yapar, ancak 
hazır bulduğu toplumsal koşullarda,” derken 
Marks bu hakikate işaret etmiştir. O, daha 
çok toplumsal tarihi kastetmişti, ama bu 
bireysellik için de geçerlidir. Tek tek insanlar 
da yine toplumsal olanaklar ve kültürel 
özgünlükler içinde bunu gerçekleştirirler.
 
“Düşünsel etkinlik” kavramı geniştir, değişik 
formlarda kendini gösterir: Tasarım yapmak, 
hayal kurmak, plan-proje oluşturmak, 
anılara dönmek, tarihi anlamaya çalışmak, 
vb. Varlığımızı sürdürmek ve korumak için 
içgüdülerimiz, bedensel yetilerimiz yetersiz 
kaldığı için düşünsel güce de muhtacız. 
O halde düşünsel arayış, hangi formda ve 
düzeyde olursa olsun, yapmak zorunda 
olduğumuz bireysel bir etkinliktir. İnsan bu 
çabasında sorumluluğu, tutkusu, kararlılığı 
ve iradesiyle kendi başınadır.

Varolanın ötesine neden geçmek isteriz? 
Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, 
kendimizle dış dünya arasında bir sınır 
olduğunu fark ederiz. Bu durum bizde bir 
dışlanmışlık endişesi, yalnızlık duygusu 
uyandırır. Ayrıca sonsuz çeşitlilikte nesneler, 
olaylar, ilişkiler ağı içinde olduğumuzu 
görür, gördüğümüz şeylerin yaşantımızı 
etkilediğini biliriz. Kendi varlığımızı 
sürdürmek ve güvenliğimizi sağlamak için 
içinde bulunduğumuz koşullara katlanmak 
durumunda olduğumuzu anlarız. Böylece 
birbirinden ayrı görülen nesne ve olaylar 
arasında bağlantıyı kurmaya zorlanırız, 
görülenin arkasındaki nedensellikleri 
anlamaya çalışırız. İkincisi, güvenlik 

kaygısıdır. Önümüzde bilinmez olarak 
duran bu karmaşa bizi tedirgin eder. Bir şeyi 
bilmek öncelikle onun nedenini bilmektir, 
çünkü nedeni bilinen şey kontrol edilebilir. 
Böylece istendiği biçim ve ölçüde amaca 
uygun olarak kullanılabilir.

* * *

İnsanın ben bilinci, dahası varlığını korumak 
ve sürdürmek için düşünsel yetilerini 
kullanmak zorunda oluşu onu bilgi edinmeye 
yöneltir. O halde bilgi edinmenin varoluşsal 
bir zorunluluktan kaynaklandığını söylemek 
yanlış olmaz. İnsanın doğa karşısındaki 
içgüdüsel ve bedensel yetileri açısından 
yetersizliği aynı zamanda ona tanrısal bir 
güç de armağan etmiştir: düşünme-bilme 
yetisi. İnsanın yaratılış mitinde anlatıldığı 
gibi, Âdem ile Havva yasaklı olan bilgi 
ağacının meyvesini yedikleri için cennetten 
kovulmadılar. Bilgi sahibi olmakla tanrılar 
gibi oldukları için oradan sürüldüler. 

“Rab Tanrı Âdem’le karısı için deriden 
giysiler yaptı, onları giydirdi. Sonra, “Âdem 
iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi 
oldu,’ dedi. ‘Artık yaşam ağacına uzanıp 
meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına 
izin verilmemeli.”  (Tekvin 21-22)

Bu ifade dünyaya gelmiş ve gelecek olan 
her insanın yaşadığı ve yaşayacağı serüvenin 
simgesel anlatımıdır. Ama bir nokta var ki 
bu yazının amacı açısından önemli: Bilginin 
insanı tanrısallaştırdığı. 

Tanrısallık derken, her insanın varlığında 
bulunan donanımları ile kendi kararlarını 
kendisinin oluşturabileceği, niyetini 
belirleyebileceği, kendi yeti ve yaratımlarını 
kendi emeğiyle sonsuzca geliştirebileceği 
kastedilmektedir. 

“Bilmek yapabilmektir”; bu bir özdeyiş 
olarak, insan kendini tanımak istiyorsa 
duyduğu ve bildiğini zannettiği şeylerle ne 
derece bütünleştiğini görebilmesi açısından 
bir ölçüdür. Sonuç basit: Bildiklerimizin 
sorumluluğunu üstelenebiliyor 
muyuz? Bilgiyle ahlâk-erdem, bilgiyle 
kişilik oluşumu arasındaki ilişkiyi 
gözlemleyebiliyor muyuz?

Günlük yaşamda bilgi dediğimiz şey aslında 
sadece bir haberdir. Örneğin, Newton’un 
kütle çekim yasasını “biliyor” olmakla, 
Fatih’in İstanbul’u fethetmiş olduğunu 
duymuş olmak ya da 2. Dünya Savaşı’nda ne 
kadar insanın öldüğünü hatırlamak arasında 
bilgi anlamında bir fark yoktur. 

Ama her şeye rağmen insan yeni şeyler 
duymaktan, “bilgi” edinmekten psikolojik 
bir tat alır. Çünkü bir şeyden haberdar 
olmak, yani bilgi sahibi olmak, o şeyle 
insan arasındaki ayrımı kaldırdığı için 
yapay bir bütünlük ve güven duygusu 
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verir; bilgi edinmenin hoş olmasının 
nedeni budur. Böylece insan bilgisini 
çoğalttıkça kendini daha bir bütün, güçlü 
ve giderek ayrıcalıklı görmeye başlar. Bu 
ayrıksı, ayrıcalıklı görme zannı üstün olma 
durumuna dönüştürüldüğünde hem insanın 
iç dünyasında hem de günlük ilişkilerinde 
sorunlar yaşamasına yol açar. 

Bilgi insanda bir enerji birikmesidir; eğer 
bu enerji yaşamın dönüştürülmesi, özellikle 
kendi kendisinin bilinmesi yönünde 
kullanılmazsa bir yüke dönüşür. Tıpkı 
yararsız ve fazladan alınan gıdanın vücutta 
kiloya, sindirim sisteminde bozukluğa yol 
açması gibi insanın düşünce işletiminde ve 
ahlâkında bozulmalara yol açar. 

Haber düzeyindeki toparlanmış “bilgi” 
ego’nun bir süsüne, başkaları karşısında 
bir üstünlük aracına dönüşür. İşletilerek 
sindirilmemiş, kendimizi bilmenin de bir 
bileşeni haline getirilmemiş bilgilenmeler 
günlük yaşamda pazara sunulan mal gibi 
kullanılır. Bu durum insanda bilgiçlik hali 
yaratarak onda içsel bölünmelere yol açar. 
Söylenenler ve savunulan fikirler konusunda 
onun sahibinin ne derece sahici olduğu bizzat 
onun davranışları üzerinden test edilebilir. 

Kısaca söz ve davranış, fikir ve sorumluluk 
arasında bir açıklık oluşur. İnsan kendi 
içindeki bu parçalanmanın gerilimini ve 
dağınıklığını şu veya bu şekilde hisseder. 
“Parçalı bilinç mutsuz bilinçtir.” Bu 
parçalılık insan davranış ve söylemlerini 
bulanıklaştırır. Bu bulanıklığı aşmak için 
ya sürekli kendi içine dönüp kendi kendini 
izleyecek ya da kendini kandırmanın 

yollarını arayacaktır. Kandırma oyunu 
gerçekliği kendine göre uydurma gayretidir. 
Ama gerçekliğe saygı duyduğun ölçüde 
gerçek sana açılır.

Aslında gerçek hep açıktır, biz ona kapalıyız. 
Kendini bilmeyen gerçeğe açık olamaz. 
Bu kavram başlı başına ayrı bir konu, ama 
kısaca şöyle belirleyebiliriz: “Kendini 
bilmek”, gerçekliği olduğu gibi karşılamaya 
açık olmaktır. Hemen şu soru akla gelebilir: 
Gerçeği olduğu gibi karşılamaktan bizi 
alıkoyan var mı? Evet var, engel yine biziz.

Bir özdeyiş şöyle der: “Her fiil içerde bir 
eser bırakır.” Buna bilgi ve etkinlikleri de 
katabiliriz. Günlük ilişkiler ve etkinlikler 
bize rağmen zihnimizde birikir. Bu durum 
algılarımızı ve yargılarımızı bozucu 
etki yapar. Başka bir deyişle koşullar 
yaratır. Onun için her birimiz her gün 
bir yandan koşullanırız. Bu koşulluluk 
algılarımızı, yorumlarımızı, yargı ve 
kararlarımızı özgürce belirlememizi 
engeller. Bunu basit bir denemeyle 
görebiliriz. Sadece bir gün içinde ne 
kadar yorum yaptığımıza, ne gibi yargılar 
verdiğimize, kaç kez öfkelendiğimize, 
suçlamalarda bulunduğumuza bakarak 
girip çıktığımız halleri, zihinsel maceramızı 
gözlemleyebiliriz. Bir günde olup 
bitenlerin gücüne bakarak hayatımız 
boyunca bilincimizde biriken önyargıların, 
alışkanlıkların, beklenti ve korkuların 
aklımızı ne denli sınırlayıp koşullandırdığına 
tanık olabiliriz.

Bu koşullanmalar edindiğimiz ‘bilgi’leri       
–aldığımız duyumları– kendine uyarlar. 

Daha başlangıçtan algılarımız sakatlanır. 
Bozuk algı bozuk vargılar doğurur. Bunun 
ölçüsü de yine bizdedir: Eğer içimizde bir 
öfke, tedirginlik, kıskançlık; öte yandan 
kendini dayatma, suçlama, hep kusur görme 
eğilimi varsa, iç dünyamızda bir dengesizlik 
var demektir. 

Bunlar aynı zamanda birer belirtidir; başka 
bir ifadeyle, içimizden bize okunan bir 
ezandır. İnsan kendini tam da bu noktalarda 
yakalayıp içine dönerse kendi gerçeğiyle 
yüz yüze gelir. Bu yüzleşme insanın kendini 
bilme yolculuğudur ve bitimsizdir. Bu 
durum insanın bilmeye açık olma-açık 
kalma halidir. Çünkü her türlü önyargının, 
kör inancın, ideolojik körlüğün, yapaylığın 
insanı ne denli mutsuz ettiğini ve ilişkilerini 
nasıl zehirlediğini fark edişidir. Farkındalık 
kendini bilmektir. Kendini bilmek 
gerçeklikle olduğu gibi karşılaşma cesareti 
göstermektir; aklın özgürleşmesi, insanın 
kendi kendisiyle buluşması, içsel huzurun 
kaynağına ermesidir. 

Bu, kadim ifadeyle “irfaniyetin” 
gelişmesidir: Canlı bir duyarlılık, daha 
yüksek bir kavrayış hali, varoluşa minnet 
duygusudur.

“...Ne için?” Bu soruyu ayna kabul edip her 
an ona bakmak insanı kendine döndürüyor. 
O halde “bilgi” konusunda da aynı soruyu 
sorabiliriz: Bilgi ne için?

“Hal gerek evvelâ
Neylesin ilim”
(İsmail Emre)

Mesnevi’den Bir Hikâye 
Hz. Nuh zamanında sular kabardığında 
Nuh’un oğlu Kenan da gemiye binmekten 
kaçınmıştı. Nuh ona:
- Gel de gemiye gir, tufana gark olma, dedi.
- Hayır, dedi Kenan, ben yüzme öğrendim.
- Kendine gel, bugün yüzme bilenin eli 
ayağı işe yaramaz.
- O zaman ben de şu yüksek dağa çıkarım, 
o beni kurtarır.            
- Aklını başına topla, dağ şimdi bir saman 
çöpü mesabesindedir. Allah, dostlarından 
başkasına aman vermez.
- Ben ne zaman senin öğüdünü dinledim ki 
şimdi sana uymamı istiyorsun?
- Bugün naz günü değildir, Allah kimsenin 
nazını çekmez.  
- Yıllardır bu sözleri söylüyorsun, şimdiye 
kadar kulağıma girmedi, şimdi mi girecek? 
Artık büyüdüm, bilgi sahibiyim.              
- Bir kerecik olsun öğüdümü tutsan ne 
olur?

Nuh bu şekilde yumuşak nasihatlerde 
bulunuyor, oğlu Kenan da sert karşılıklar 
veriyordu. Ne Nuh öğüt vermekten usandı 
ne de Kenan’ın kulağına onun sözü girdi. 
Onlar böyle konuşup dururlarken yüksek 
bir dalga geldi, Kenan’ı kapıp götürdü. 
Nuh:
- Ya Rabbi, dedi, bana mensup olanların 
tufandan kurtulacaklarını vaad etmiştin.
Allah-u Teala bunun üzerine şöyle vahyetti:
- Ey Nuh, o senin ehlinden, yakınlarından 
değil.
- Ya Rabbi, diye niyaz etti Nuh, senden 
başka kimsem yok. Sana teslim olan ağyar 
sayılmaz.
Allah-u Teala da şöyle vahyetti:
- Ey Nuh, eğer istiyorsan bütün boğulanları 
yeniden dirilteyim. Senin hatırını bir Kenan 
için kırmam.
-  Hayır, Ya Rabbi, dedi Hz. Nuh, eğer beni 
de gark etsen yine hükmüne razıyım.

HAKİKATTEN DAMLALAR Mevlâna
Ahlakın temeli ne zaman 

dine dayandırılırsa, halklar 
ne zaman ilahi otoriteye 

bağımlı hale getirilirse, en 
ahlâksızca, en adaletsiz, en 

kepaze şeyleri mazur gösterip 
yaygınlaştırmanın yolu açılmış 

demektir.

Ludwig Feuerbach
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Soru: İlk sorumuz her zaman ilk 
çocukluk yıllarından oluyor. Doğduğunuz 
yerden, ailenizden, ilk hayallerinizden, 
oyunlarınızdan neler paylaşmak istersiniz 
bizimle?

Emre Cömert: 26 Ocak 1989 tarihinde 
İstanbul’da dünyaya geldim. Annem 
özel bir şirkette pazarlama şefi olarak 
çalışıyordu, babam ise avukattı. Orta 
halli bir aileydik. Tek çocuktum, 
ancak sülâlemiz genişti; kendimle 
yaşıt kuzenimle ve mahalledeki 
arkadaşlarımla geçirdim çocukluk 
yıllarımı. Dedem (annemin babası) 
bizim mahallenin en eskilerindenmiş. 
1950’li yıllarda gelmişler. İnsanların 
anlattığına göre çok güzel bir 
insanmış. Kendisi bir erkek torun 
sahibi olmak istemiş, ben 1 yaşımda 
iken “Artık erkek torunumu da 
gördüm, rahatça gidebilirim,” 
demiş. 1990 yılında vefat etmiş, 
ben kendisini hatırlamıyorum, 
ama onu tanıyanların anlattığı 
bir sürü hikâyeden insanlarla 
olan ilişkilerini ve aile 
kültürümüzü tanıma şansına 
eriştim. Anneannem de 
bizimle yaşıyordu. Annemle 
babam çalışırken bana o baktı 
diyebilirim. Kendisinden 
ailemizin misafirperverliğini 
öğrendim, yemek kültürünü 
öğrendim. Annem ve babamın 
olumlu anlamda farkını, başka 
ailelerin çocuklarıyla olan ilişkilerini 
görünce daha da iyi anlama fırsatı buldum. 
Ailevi sorunların, tartışmaların olmadığı 
bir evde büyüdüm. Babam ve annem çok 
otoriter olmasa da evin kural koyucularıydı. 
Ben de onların belirledikleri sınırlar 
içerisinde büyüdüm. 

Çocukluğumda hiç taşınmadığımız için hep 
aynı insanlarla birlikte büyüdüm. Yaşadığım 
çevredeki çoğu kişi de benimle aynı 
durumdaydı. O zamanlar mahallemizdeki 
arkadaşlarımla en çok futbol oynardık. 
Hatta hiç durmadan, gece gündüz demeden 
top peşinde koşardık. Okula giderdim, 
teneffüslerde top oynardım. Yetmezmiş gibi 
eve gelirdim, çantayı attığım gibi evden 
çıkıp top oynardım. Hava karardıktan sonra 
bile devam ederdik, top görünmezdi ama biz 
yine de oynardık. Okulda top yasaktı, kutu 
ve benzeri içecekler bizim topumuz olurdu. 
Çok fazla ayakkabı eskittim bu yüzden. 
Bunlar dışında da oynadığımız çeşitli 
oyunlar vardı tabii.
 
İlginç bir biçimde tüm spor dallarından 
keyif alıp iyi bir şekilde yapabiliyordum. 
Ailem de bunun farkında olduğundan beni 
bu şekilde yüzme, basketbol ve diğer spor 

dallarına yönlendirdiler. Biraz rekabetçi 
ve hırslı bir yanım mevcut. Bu yüzden 
istediğim spor dalında çalışma ve yeteneğin 
de yardımıyla iyi şeyler yapabiliyordum. 
Ancak en çok ilgilendiğim spor olan futbola 
odaklamıştım kendimi, büyük bir İstanbul 
kulübünün altyapısında yıllarca oynamıştım. 
Daha sonra tabii yaşım ilerledi ve eğitim ön 
plana çıkmaya başladı ve yapılan sporlar 
yalnızca hobi olarak kalmaya başladı.

Soru: 
Mühendislik 
okuma tercihiniz 
nasıl gelişti, Makina Mühendisliğini 
tercih etmenizin özel bir nedeni var mıydı 
ve yaşamı okuyuşunuzda ne gibi bir fark 
yarattı mühendislik öğrenimi almak diye 
sorsam?

Emre Cömert: Daha henüz ilkokul çağında 
belli başlı şeylere ilgim vardı. Bir tanesi 
sportif aktivitelerdi, bir diğeri ise yine 
her erkek çocuğunun en çok ilgili olduğu 
arabalardı. Bir kişi çok özel olmak koşuluyla 
bir sürü insanın kucağında direksiyona 
geçmişimdir küçükken. Arabalı bir tanıdık 
bulup, arabasına binip duran arabanın içinde 
saatlerce vakit geçirirdim. En garip şey 
ise, evin içinde elime ne geçerse -tabak, 
çanak vs. yuvarlak olması da şart değil- bir 
şekilde onu direksiyon yapıp evin içinde 
dolanırdım. Çocukluğumda merak sardığım 
ve benim için çok ayrı bir yere sahip olan, 
uçaklardı. Bazı şeyler insanları çok farklı 
etkiler, büyüler. Küçük bir çocuğa daha 
önce hiç hayatında görmediği bir şeyi 
gösterirseniz ona hayretler içinde bakar. Ben 
bir uçak gördüm ve o günden itibaren içime 
işleyen tek bir şey vardı vazgeçemediğim: O 

uçakları uçurabilmek.

Günler geçtikçe tabii ki bu bir sevdaya, 
bir tutkuya dönüştü. Ailemizde havacılıkla 
ilgilenen kimse yoktu. Ancak benim 
hayatımda çok ayrı bir yeri olan bir aile 
dostumuz vardı. Kendisi o zamanlar Türk 
Hava Kuvvetleri’nde jet pilotuydu. Sevgili 
Orhan Tamer, benim Orhan amcam. Benim 
merakımın başladığı yıllarda o hep başka 
şehirlerde görevdeydi. O zamanlar çok 
fazla görüşme fırsatımız olmamıştı, ancak 

üniversite yıllarımda havacılık 
konusunda rehberim olacak kişiydi. 
Ailemin kuşkusuz pilotluk mesleğiyle 
ilgili benden daha çok bilgisi 
vardı. Bana mesleğin zorluklarını 
anlatırlardı, düzensiz bir hayatın 
oluşundan bahsederlerdi. Buna 
rağmen ben halen vazgeçemiyordum.

Okul hayatım, spor hayatım bir 
şekilde giderken bu tutku her daim 
benimle birlikte geliyordu. Havacılık 
artık bir parçam olmuştu ve onunla 
ilgili her türlü bilgiye ulaşmaya 
çalışıyordum. Okul ve spordan artan 
zamanlarımı simulasyon oyunlarıyla 
geçiriyordum. Bu konularla ilgili 
araştırmalarım, okumalarım bana 
zor ve sıkıcı gelmiyordu. İnsan 
keyif aldığı şey için saatlerce okuma 
yapabiliyor. İnternetle tanışınca 
havacılıkla ilgili bilgilere daha kolay 
ulaşır oldum ve bu sayede benim gibi 
bu tutkuya sahip insanlarla tanıştım. 
Bu insanlarla saatlerce internet 
üzerinden veya yüz yüze sohbet 
ediyorduk. Bilmediğimiz şeyleri 

paylaşıp birbirimizden faydalanıyorduk. 

Türkiye’de o yıllarda havacılık henüz çok 
gelişmiş değildi. Benim lise yıllarımda 
gelişme sürecinde olan Türk Hava 
Yolları’nın kendi bünyesinde, üniversite 
mezunlarını pilotaj eğitimi adı altında 
yetiştirdiğini öğrendim. Çok sınırlı 
sayıda alım yapıyorlardı ve mühendislik 
önkoşulları vardı (artık bu önkoşul kalktı). 
Lisede sayısalcıydım, fen bilimlerinde, 
özellikle de fizikte iyiydim. Matematikte 
de iyi olduğumdan mühendislik bilimlerine 
yatkındım. İleride yapacağım mesleği 
kafamda şekillendirmiştim artık. Pilot 
olacaktım. Ancak yaptığım araştırmalarda 
ve edindiğim bilgiler çerçevesinde herkes 
pilot olamıyordu. İnsan istediği kadar 
pilot olabilmek için yanıp tutuşsun; 
pilot olmak için bazı koşulları sağlaması 
gerekiyordu. Bilgi birikimi dışında, sağlıklı 
ve havacılığa elverişli bir bünyeye sahip 
olması isteniyordu. Mühendis olmak benim 
hayattaki en güzel B planımdı diyebilirim. 
Pilot olamasaydım kesinlikle iyi bir 
mühendis olabilirdim. 
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Pilotluk serüveni 
için lisans eğitimi 
almam şarttı. Bölüm 
tercihlerimi lise 
zamanında düşünürken 
bir şeye karar verdim. 
Ben bu mesleği en 
iyi şekilde yapmak 
istiyordum. Pilotluk 
için üst düzeyde 
teorik bilgiye ve 
pratiğe sahip olmam 
gerekiyordu. Bu 
teorik bilgiye en yakın 
bilgiyi, mühendislik 
dallarında edinebilirdim. Uçak mühendisliği 
ilk tercihimdi, ancak girmek için istenilen 
puanlar yüksek olduğundan başka dallara 
yönelmem gerekti. Diğer mühendislik 
dallarının da içeriklerini çok fazla 
bilmiyordum ve bir hocamın önerisiyle 
önce Yeditepe Üniversitesi Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği bölümüne girdim. 
İlk senenin sonunda staj yapmak istedim. 
Bir asansör firmasında yapmış olduğum staj 
sürecinde kendimi mekaniğe daha yatkın 
ve ilgili buldum. Bu yüzden ikinci senemde 
makine mühendisliğine geçiş yaptım. 2008 
yılında başladığım üniversite hayatımı, 
2012 senesinde makine mühendisi olarak 
sonlandırdım. 

Almış olduğum mühendislik eğitimine 
gelince, mühendislik eğitiminin bana bu 
kadar keyif vereceğini hiç bilemezdim. 
Aslında “Kızımı ne doktorlar, ne 
mühendisler istedi...” sözü düşünüldüğünde 
önemli bir bölüm olduğu anlaşılıyordu, 
ama ben bu bölümü okurken çok farklı 
şeyler keşfettim. Bana deseler ki bu hayata 

bir daha geleceksin ve bir daha 
üniversite okuyacaksın, yine 
makine mühendisliği okurdum. 
Bu tercihimin sebebini anlatacak 
olursam, mühendislik insana 
farklı bir bakış açısı kazandırıyor. 
Bir kere doğaya farklı bir 
şekilde bakmaya başlıyorsunuz. 
Çevrenizde gelişen olaylara daha 
farklı bir açıdan bakabiliyorsunuz. 
Gözlem ve deneye dayalı bir 
eğitim alıyorsunuz. Teori ve pratik 
bu bilim dalında da çok önem 
kazanıyor. Mühendislikte iki 
şey arasında gidip geliyorsunuz. 
Belirlenen bir ideal oluyor, 

bir de o ideale en yakın gerçekliği elde 
etmek. Örneğin, bir tasarımcı kendine 
gelen ilham ile yaratıcılığını ön plana 
çıkararak bir eser tasarlıyor. Sizin bu 
tasarımı gerçekliğe sunmanız isteniyor. 
Bir örnekle gidecek olursak, tasarımcı 
estetik açıdan da güzel olacak bir araba 
tasarlasın. Tasarımı görünce büyülenmemek 
elde değil. Bu arabayı üretebilmeniz için 
ustalarla birlikte çalışmanız gerekecektir. 
Tabii bu zamanda arabaları robotlar 
yapıyor, ancak biz en temelden düşünelim. 
Ustaya yaptıracaksınız, ama ustanın da 
yapacakları sınırlı oluyor. Bir arabanın 
dış yüzeyine şekiller vereceksiniz ve belli 
bir malzeme kullanacaksınız. O malzeme 
tasarımcının istediği şekle girmeyebilir. Bu 
durumda bir çözüm bulmanız gerekecektir. 
Tasarımcı tasarımından vazgeçmez, usta 
tasarımcıya söylenir, bu durumda siz arada 
kalırsınız. Hal böyle olunca mühendis 
olarak sizin iki tarafın da dilinden anlayıp, 
onları oldukları gibi kabul edip birtakım 
şeyler de yaparak orta bir yol bulmanız 
gereklidir. Kısaca mühendislik biraz 

tercümanlık gibi de oluyor. Tasarımcının 
dilini de bilmeniz gereklidir, ustanın 
dilini de. Tasarımcının anlattığını ustaya 
açıklamanız, ustanın anlattığını tasarımcıya 
açıklamanız gereklidir. Mühendisin en 
çok yaptığı şeylerden biri işte bu tip 
problemleri çözmektir. Sürekli bir şeye 
çözüm üretmek zorundasınızdır. Hal böyle 
olunca da artık dışarıdaki hayatınızda da 
bütün problemlere pratik çözümler bulmaya 
başlıyorsunuz. Hatta bazı fiziksel yasaların, 
insan ilişkilerinde bile doğru sonuç 
verdiğini kavrıyorsunuz. Örnek olarak, 
ortaokulda herkesin gördüğü bir konudur 
basınçlı kaplar. Dışarıdan bir etkiyle kabı 
sıkıştırdığınız takdirde, kap belirli bir 
süre sonra basınç kuvvetine dayanamayıp 
patlayacaktır. Toplumlara baktığımda da 
bunu çok rahat görür oldum. Dış veya iç 
güçler belli bir topluma belirli dayatmalar 
uyguluyorsa, o toplum belli bir zaman sonra 
buna dayanamayıp şiddetli bir tepkiyle 
yanıt verecektir. Etki-tepki ilişkisi. Bu ve 
bunun gibi birçok örnek verilebilir belki, bu 
sadece benim gördüğümdü. Belki de pilot 
olmanın bir önkoşulu olarak gördüğüm 
eğitim, bana hayatımda başka hiçbir yerde 
elde edemeyeceğim tecrübeler, farkındalık 
ve de anlayış kazandırdı. Tabii ki bu benim 
sürecim; benim yolum mühendislikten 
geçti. Kimisinin uluslararası ticaretten 
veya mimarlıktan geçer, o kimse de tahmin 
edemeyeceği şeyler öğrenebilir.

Soru: Bu röportaj okurlarımıza 
ulaştığında, THY tarafından çok yeni 
kadroya alınmış bir pilot olarak 1,5 yıl 
boyunca Almanya ve ABD’de sürecek 
eğitim programlarınıza başlamış 
olacaksınız. Bir pilot olmak pek çok 
insanın hayalidir muhakkak, bu hayali 
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hayata geçirmiş bir kişi olarak bu ilham 
verici yolculuğunuzu bizlerle paylaşır 
mısınız?

Emre Cömert: Dolu dolu geçen 
mühendislik eğitimim esnasında tutkum 
yine benimleydi. Aldığım mühendislik 
eğitiminin havacılıktaki uygulamalarıyla 
olan ilişkilerine merak sarmıştım. Üçüncü 
ve dördüncü sınıfta uçak mühendisliğiyle 
ilgili dersler alıp, bitirme projemi uçaklar 
üzerine yapmıştım. Artık kendimi bir şekilde 
tatmin etmiştim havacılık konusunda. 
Mühendislik eğitimi benim için önemliydi 
ve keyif alarak okumuştum. Hayalimi 
gerçekleştirmek için Türk Hava Yolları’nın 
pilot yetiştirme programına başvurdum. 
Bugünlerde sivil havacılık çok gelişti bütün 
dünyada. Türkiye de bundan geri kalmadı. 
Ciddi yatırımlar var, birçok hava yolu şirketi 
var, her geçen gün pilot ihtiyacı da artmakta. 
THY’ye her başvuru açılışında ortalama 
5000 pilot olmak isteyen insan başvuruyor. 
Bunların bir kısmı benim gibi hayalleriyle 
geliyor, kimisi yaşam tarzı için, kimisi ise 
direkt maddi sebeplerden 
ötürü cazip bulduğu için.

Bazı şeyleri sevmek ve 
tutkuyla bağlanmak birtakım 
fedakârlıkları da beraberinde 
getiriyor. Hatta bazen 
sevginiz ve bağlılığınız 
sorgulanıyor, gerçekten 
seviyor musun diye. Değişik 
yerlerden mesleğimle 
ilgili hiç ummadığım iş 
imkânları çıktı karşıma, 
direkt iş teklifleri geldi 
mühendislik için. Bazı 
sıkıntılı süreçlerden de geçmeyi göze almak 
gerekiyormuş gerçekten. THY’ye o dönem 
başvuran 5000 kişiden biri de bendim. 
Pilotluk hayali olan bir kişi için en büyük 
hedeftir THY genelde. 5000 kişiden 300 
civarı kişi alınacaktı o yıl. Bu sebepten bir 
dizi sınavlara ve mülâkata giriyorsunuz. 
Başarılı bulunursanız kabul ediliyorsunuz. 
Bu sınav süreçleri de stresli geçiyor. 
Eğer ikinci bir tercihiniz yoksa, benim 
gibi geceleri uykunuz bile kaçabiliyor. 
Sınavlardan kalabiliyorsunuz, dünyanız bir 
anda alt üst oluyor. Yeniden toparlamak 
istiyorsunuz, bu eğitimi alabileceğiniz 
alternatifler peşinde koşuyorsunuz. Bu 
süreçte ailem ve bütün dostlarım her 
koşulda bana destek oldular. Onlar olmadan 
başaramazdım. Ben bu anlattığım şeyleri 
yaşadım ve şimdi en çok istediğim eğitimi 
almaktayım. 18 ay kadar sürecek olan 
eğitim için Almanya ve ABD’de olacağım. 
Dediğim gibi, eğer gerçekten istiyorsanız, 
doğacak bütün sıkıntılara da katlanmak 
zorundasınız. İşin içinde gurbet de var. 
Ancak hedefinize ulaşmak paha biçilemez.

Soru: Son olarak felsefe 
üzerine olan ilginizin, 
çalışmalarınızın ne zaman 
başladığını ve aktif bir 
katılımcısı olduğunuz 
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
ve çalışmaları hakkındaki 
görüşlerinizi sormak 
istiyorum...

Emre Cömert: Felsefeyle 
ilk tanışmam çoğu Türk 
insanı gibi okul çağımda 
oldu. Ancak bu tip konulara 
özel bir ilginiz yoksa o 
zamanlar pek de ilgilenme 
şansınız olamıyordu. 
En başından başlarsak 
babam ve Metin ağabeyin 
(Bobaroğlu) kadim bir 
dostlukları olduğundan 
Şişli’de yapılan çalışmaları 
babam ve annem 
vasıtasıyla daha küçükken 
öğrenmiştim. 2008 yılında, 

lise yıllarımın sonunda, 
babamın vefatından 
sonra Metin ağabeyin 
yanına daha sık gelip 
gitmeye başlamıştım. Anadolu Aydınlanma 
Vakfı’yla da tanışmam aynı yıl gerçekleşmiş 
oldu. O günlerden sonra da toplantılara aktif 
olarak katılmaya başladım.

Felsefe çalışmalarıma başlamam Anadolu 
Aydınlanma Vakfı ile tanışmamla 
başladı denebilir. AAV toplantılarına ilk 
katıldığımda gerek Metin Bobaroğlu’nun 
konuşmaları, gerekse bazı diğer katılımcı 
ve konukların anlatımlarının hep insana, 
daha doğrusu kendimize olduğunu fark 
ettim. Biz ki kendimizi sadece dışarıya 
bağlı olarak görüp, her şeyi dışarıdan 
bekleyip dışarıda arıyoruz; aslında bu dışa 
bağlılıkla birlikte direkt olarak kendimizle 
olan ilişkimiz önem kazanıyor. Kendini 
değiştirebilen, dönüştürebilen insan, 
dışarıyı da değiştirebilir, dönüştürebilir diye 
düşünüyorum.

Konu kendimiz olunca 
benim aklıma bedenimiz 
ve bilincimiz geliyor. Eğer 
bedenden soyutlarsam 
kendimi, ortada sadece 
bilincim kalacaktır. İşte 
AAV toplantılarında bu 
sorunun yanıtını sadece 
felsefe ile bulabileceğimi 
öğrendim. Felsefe ile 
bulmak içinse düşünceyi 
ele almam gerektiğini 
öğrendim. Düşünce ise 
duran bir şey değildi ya da 
sabit kalmamalıydı. İnsanın 
düşüncesini en üst mertebeye 
ulaştırabilmesi için de 

dilini yetkin hale getirmesi gerektiğini 
öğrendim. Dili en üst mertebeye getirmek, 
okumak ve yazmakla oluyordu. Dolayısıyla, 
yetkin dillerin yazdıkları yazılar okunur ve 
onlardan anladıklarımız kağıda dökülürse, 
ancak o zaman bilincimizle yüzyüze gelmiş 
olacağımızı öğrendim. 

Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın ben ve 
benim gibi birçok insana bu olanağı 
sunması çok önemli bir şey. Ayrıca bu 
olanağın dışarıdan birisi veya bir kurum 
tarafından zorlama ile değil, toplantılara 
gelen herkesin kendi özgür iradesiyle olan 
katılımıyla gerçekleşmesi de çok önemli. 
Diğer bir deyişle biz, bize, birlikte yardım 
etmiş oluyoruz. Bu yüzden herkese teşekkür 
ederim.

deniztipigil@gmail.com
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MISRALAR

Kıvılcım Artıkları...
Octavio Paz

Geceyle kuşatılmış
Sonsuz gürlüğü solukların
Büyük dokunulmaz perdeler
Fısıltılar
           Bunları yazan ben değilim sanki
Yazıyorum
                (Hepsi öyle ya da böyle
Her şey suskunluk içinde parçalanıyor)
Kağıt üstünde
                     az önce
Geçti bir araba
Işıkları sönmüş evler arasından
Yıldızlara doğru 
                      uzanmış bahçeler
Bir ağaçtım konuştum
Yapraklar ve gözlerle kaplanmıştım
Bir söylentiydim kendi kendine yayılan
Bir imge demeti
(Birtakım işaretler karalıyorum şimdi
Eğri büğrü
               Siyah üstüne beyaz
Harflerin minik bahçesi
Kavuşuyor ışığa yeşeren bir lambayla)
Geçip gitti araba
Uyuyan mahalleleri
Koştum düşüncelerimin ardından                                                 
 benimkilerin ötekilerin
Anılarda kalanlar hayata geçenler 
tasarlananlar
adlar
        Kıvılcım artıkları
        Gece eğlencelerinde gülüşler
        Saatlerin dansı
        Burçların yürüyüşü
Ve öbür paylaştığımız yerler
İnsanlara mı inanıyorum ben
                                           yoksa 
yıldızlara mı?
İnanıyorum
                 (İşte burada bir dizi noktayla
gözler önündeler)
                           Görüyorum

Yıpranmış sütunlu sundurma
Vebayla yontulmuş heykeller
İki sıra dilenci
                     ve burun sızlatan koku
Tahtında bir sultan
                           sarılmış etrafı
Sanki cariyeleriymişçesine
Rayiha akımlarıyla
Neredeyse saf bedensel dalgalanmalar
Sandaldan yasemine ve hülyalarına dolar
Gizlidir
        biçimlerin hareketi
                                  zamanın hareketi

Onların kendinden geçerek 
kaynaşmalarında
Tavuskuşu kuyruğu evrensel bütünlük
Diğer gözlerin şavkında
                                  gözler sürüsü
Tonlar yansımalar tek bir gözden
Yalnız bir güneş
                      gizli
Ardında ışıltılar pelerininin
Ve harikalar gelgitinin
Her şey yalım yalım
                          Taşlar kadınlar su
Her şey yontulmuş
                          Renklerden biçime
Biçimden yanışa
                       Her şey yitip gidiyor
Tahtanın ve metalin müziği
Tanrının hücresinde
                              Tapınağın dölyatağı
Çözülmüş güneşlerin müziği
                                          Müzik
Rüzgarla suyun kucaklaşmaları
Ve maddeler üstünde birbirlerine 
karışarak
İnleyişleri gibi
                      İnsan sesi
Öğle sıcağında ay
Bedenden ayrılan ruhun yakınması
(Kefaretimi bilmeden yazıyorum
Arıyorum onu
                  Yazdığım satırlar arasında
Bir lambadır düşgücüm
                                 Yanmakta
Gecenin ortasında)
                              Soytarı
Aslonanın maymunu
                               Kıvrım kıvrım
Çengel
Solgun küllerle kaplı
                          Bakıp bakıp gülümsedi 
bana bir ardıçkuşu
Seyrederek kendi kıyısından
                                    Ötelerden 
ötelerden
Hayvanları ve ermişleri nasıl seyrederse
Çıplak bakımsız pasaklı
Sabit bir ışık madensi gözleri
Konuşmak istedim onunla
Yanıtladı barsaklarının gurultusuyla
                                                    Gider 
oldu
Nereye 
          Varlığın hangi iline
Hangi dünyaların yaşantısındaki açık 
göğe
Ne süre içinde?
                         (İşte yazıyorum
Her harf bir tohum özü
                                Bellek
Taşır gelgitinde
Ve yineler kendi öğlesini)

Gider oldu
              Ermiş derbeder ermiş
Bir açın veya keşin ilâhi kendinden 
geçmesinde
Görüyor olmalı Krişna’yı
                                   Kıvılcım mavi ağaç
Kuraklıkta püsküren gecenin fıskıyesi
Çatlamış taşta olmalı ki
Yokladı elleri dişiliğin şeklini
                                           Ve yarığını
Belli bir şekli yoktur baş dönmesinin
                                                 Şöyle ya 
da böyle ne fark eder
Ona gelince ölüleri yaktıkları sekide 
hayat sürer
Yalnız caddeler
Evler ve gölgeleri
Her şey aynıydı her şey farklı
Geçti gitti araba
                      Susup kalmıştım
Ağzımdan kaçan düşüncelerimin arasında
 (Gider oldu
                  Soytarı ermiş dilenci ermiş 
ilençli sultan
Böyledir bu 
                Ezelden beri böyle
                                            Bu sürüp 
gidende
Her şey kendisinden sorgulu
                                            Kapanmış
Bu değişmez yazgıya
                               Kapanmış biçare put
Kendi içine)
                  Gider oldu
Bana kıyısında baka baka
                                        Gözlüyor beni
Şu bitip bitip yinelenen öğlesinden
Bir gezinti saatindeyim ben
Araba gidiyor evler arasında
Yazıyorum bir lambanın aydınlığında

Mutlaklar sonsuzluklar
Ve sınırlar kesişenler
                                 İlgilendirmiyor beni
Yaşamaya ve ölmeye açım ben
Yazıyorum bildiğim ve inandığım şeyleri
Gelip gelip çatması anın
                                     Ne eylediysen
İçinde yekpare varlığın
Yontulduğu ve bozulduğu harekettedir
Bilinç ve eller zamanı kavramak içindir
Bir tarihim ben
                     Kendini yaratan bir bellek
Bir başıma olmadım hiç
Seninle konuşurum an be an Konuşursun 
sen de benimle
Giderim karanlıklara işaretler dike dike.
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Kutsala Dokunmak
Sadık Acar

İnsan, tabiatla ve onun fenomenleriyle 
ilişkisini yalnızca gündeliğin ihtiyaçlarını 
gidermek üzere kurgulamaz. Tabiat ve 
kültür görüngülerinin belirgin olmayan 
derinliği, çoğu zaman yalnızca inisiye 
olmuş bir ruh tarafından anlaşılır ve rüsuh 
sahipleri tarafından bilince taşınabilir. 
Toplumların genelinin alışkanlıklarında 
yaşam formları olarak gömülü 
olan hiyerofanilerin, bu ergin 
ruhlar tarafından toplumsal 
farkındalığa aktarılması 
aynı zamanda toplumun 
törel inşâsına da kaynak 
sağlamaktadır.

Geleneksel toplum, kutsalın 
dilini kendi yaşam pratikleri 
içerisinden üretmiş ve böyle 
olmaklığıyla yaşamın tüm 
fenomenlerini kutsalla ilişkili 
bir ağ içerisinde örmüştür. 
Kutsal olanın profan olanla 
kendini sınırlaması, semavî 
olanla yeryüzü arasında 
ilişkinin tezahürleri olarak 
nesnelere kendini aşan anlamlar 
yüklemiştir. Ulûhiyetinin 
tezahürü olarak ortaya çıkan 
her teofani diyalektik bir ilişki 
içerisinde yaşamın kendisinden 
(bereketten, doğurganlıktan 
vb.) izler alarak şekillenmiştir. 

Geleneksel toplumda kutsalın 
her yerdeliği, bugün modern 
bilinçlerde zihin bulanıklığı 
yaratabilmektedir. Tüm bu 
zihin bulanıklığına rağmen Seyyid Hüseyin 
Nasr’ın da ifade ettiği gibi: “Kutsal, 
daha çok kan gibidir; geleneğin atar ve 
toplardamarlarında dolaşır; bir kokudur, 
tüm bir geleneksel uygarlıkları kaplar. 
Gelenek, her yerde aynı anda kutsalı hazır 
eden uygarlığı meydana getirerek kutsalın 
varlığını bütün dünyaya yayar. Geleneksel 
uygarlığın fonksiyonunun kutsalın egemen 
olduğu bir dünya meydana getirmekten 
başka bir şey olmadığı söylenebilir.” [1] 

Gelenek, yaşamı kuşatan bütüncül yapısı ve 
müşterek bilgeliğiyle anlamsal bir birikimin 
ileriye taşınmasıyla yaşam bulur. Bir diğer 
deyişle, eylem ve onun özü olan anlamın 
kuşaklar arası göçü geleneğin sürekliliğini 
tazeler. Bilginin bu dönemde temel gayesi 
dinsel ve kutsal olanın gerçekleştirilmesine 
hizmette bulunmaktır. Bu anlamda bilgi, 
modern dönemin aksine, iktidar odaklarının 
tekelinde bir güç unsuru olarak değil, 
genelde toplumun, özelde ise insanın 

[1]  Hüseyin Seyyid Nasr, “Gelenek Nedir?”, Bilgi ve 
Hikmet, Sayı:9, Çev. Yusuf Yazar, Kış 1995, syf.56

kemale ve erdeme ulaşmasında araç olarak 
görülmüştür. 

Laikos/Klerikos dikotomisine bağlı olarak 
kendini inşâ eden modern dünyanın 
kutsallık algısı, geleneğin ve özelde 
Doğu–vahdet inancının kutsallık algısını 
anlamakta bugün güçlük çekmektedir. 
Kutsalın her yerdeliği ve onun yaşamın tüm 
veçhelerine sirayet eden kudreti, ironik bir 
şekilde pozitivist teolojiler tarafından bâtıl 
görülmekte ve eleştiriye tâbi tutulmaktadır. 

Diğer yandan kutsalı yaşamın kendisinden 
söküp olağandışı bir durum olarak yalnızca 
mekâna, nesneye, saifeye irca ettiren 
literalist, lafızcı görüşler de, imajinatif 
yorumları sapkın, heterodoks görerek 
urefayı, vahyin bilgisini zayıflatmak ve 
çarpıtmakla suçlamaktadır.

Mircea Eliade kutsalı ifade ederken; “Bir 
nesne, kendisinden başka bir şey olduğu 
(yani bunu ifade ettiği) ölçüde kutsaldır,” 
der [2]. İnsanın bilincinde yalnızca kendisini 
gösteren, bütüne işaret etmeyen her tikel, 
bu mânâda kutsalın ifade alanının dışında 
kalmaktadır. Bu bakımdan hiçbir mekân, 
hiçbir nesne, hiçbir şahıs, hiçbir kitap ve 
dahi kevn ile fesat kendinden menkûl bir 
kutsiyete mâlik değildir. Kutsala konu olan 
mitlerin, efsanelerin, mekânların, taş su ve 
bitkilerin, kutsal metinlerin ve diğer tüm 
hiyerofanilerin varlık nedeni kendinde mânâ 
bakımından mündemiç olan mütealliğe, 
aşkınlığa işaret etmeleridir. Kutsal olan 
kendi görüngüsünün sınırlarını, haddini 

[2]  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Kabalcı 
Yay., Çev. Lale Arslan, İst. 2009, syf.38

aşan, bütüne işaret edebilme kabiliyetini 
kendinde taşıyandır.

Gelenek içerisinde gerçeğin katı yabanlığı 
kutsalın aşkınlığında terbiye edilir. 
Kutsal, gerçeğin şimdi ve buradalığını, 
bir ideale bağlı olarak yadsımak suretiyle 
dönüştürebilmenin, insan açısından 
imkânıdır. Bu bakımdan nesnenin kendisi 
değil; işaret edilen, gerçeğe katılması 
gereken ve bu uğurda sarf edilen emeğin 
kendisi kutsaldır. Kutsiyet ancak yaşama 

aktarıldığı, deneyimlendiği 
ölçüde bilinebilir. Arkaik 
yaşantıların korkuyu tolere 
eden totemlerinden tutun da 
modern insanın ıstıraplarının 
katı gerçekliğiyle baş 
edebilmesine kadar verilen 
mücadelede, idealin aynası olan 
kutsalın izleri gezinmektedir. 
Bizâtihi kutsal; mitos, ritus, 
mabed ve vahyin korunumu 
olarak bir koruyucu kavram 
gibi düşünülse de, bunlar 
yalnızca ideanın göstergeleri 
olarak fenomenanın nasıl 
yıkılıp kurulacağına işaret 
ederler. En nihayetinde kutsal, 
gerçeği düzenleyen aklın 
mekanizmi arasında sıkışmış 
insan tözünü–özgürlüğü, bir 
erek olarak insanın aklında 
değil muhayyilesinde, kendisini 
yaratma imkânı olarak yeniden 
karşısına koyar. Bu bizâtihi 
kutsalın sonsal ereğidir. 

Geleneğin kutsalı yaşamın 
tüm formlarına yayması ve 
bu bağlamda yaşamın tümünü 
kutsaması öz itibariyle tüm 

kadim öğretilerde işaret edilen bir durumdur. 
Kutsalın inşâsı tinin tezahürleriyle açığa 
çıkar ve tinin kendini bilme süreçlerinin 
araçları olarak hiyerofaniler bugün de 
işlevselliğini korumaktadır. Kadim gelenek 
açısından kutsalın bu her yerdeliği, aynı 
zamanda her nesnenin bütünle ilişkisi 
ölçüsünde anlamlı kılındığı bir evren algısını 
da beraberinde getirir. En genel anlamıyla 
ulûhiyetin tezahürü kabul edilen kâinat, 
bir epifenomen olarak, gelenek içerisinde 
kendisini değil bütünü, Allah’ı işaret eder ve 
bu mânâda kutsal olarak kabul edilir. Aynı 
şekilde bu tradisyon içerisinde ulûhiyetin 
tecellisi olan “insan” da kendisini ulûhiyetin 
gölgesi olarak görmektedir. Bu sebepten 
kutsalın tüm tezahürlerinden gaye, beşerin 
kendini yadsıyarak bir mücellaya inkılâb 
etmesi; gönlünü bir mabede, nutkunu 
vahiye, eylemini de kendini göstermeyen 
karşılıksız bir hizmete döndürmesidir. İşte 
bu edimler içerisinden yaşayan ve kutsal 
olan yalnızca insandır. O da Hakk’ı gösterir. 

sadikacarr@gmail.com
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İnanç ya da 
İnançsızlık 
(Yüzleşme)
Umberto Eco ve 
Kardinal Martini
Alıntılayan: Ayşe Doğu

Kardinal Martini:  
Tanrı’ya bağlılık duymadan ve ebedi hayat 
düşüncesine sahip olmadan, bir insan iyi 
davranışlarda bulunmak için –özellikle 
insan nefsinin sınırlarının zorlandığı 
anlarda– gerekli olan ışığı ve gücü nereden 
buluyor? Neden kendinden çok başkalarına 
değer verme düşüncesi, içtenlik, adalet, 
başkalarına saygı ve bağışlama, iyiyi temsil 
ediyor ve neden bu değerler diğerleri 
karşısında tercih ediliyor? Neden bunlar 
uğrunda ölünebilecek kadar değerli? Ve bir 
insan özellikle belirli durumlarda neyin iyi 
ve başkalarına yararlı olduğunu nasıl kesin 
olarak bilebiliyor? Eğer davranışlar için 
nihai ve her zaman geçerli olan yargı yoksa 
bir tutum diğerinden nasıl üstün olabilir? 
Bu standartların getirdiği bir varoluşun, 
bunların mutlak değerlerinin dayanacağı 
metafizik ilkeler ve bir Tanrı olmadan 
her durumda nasıl sürdürülebileceği ve 
korunacağını anlamakta güçlük çekiyorum. 
 
Umberto Eco: 
(...) Sosyal bilimlerin birçoğunun öğrettiği 
gibi, bizi tanımlayan ve hareketlerimize 
şekil veren işte bu başkasının bize bakışı... 
Yemeden, uyumadan yaşayamayacağımız 
gibi, başkasının bakışları, değerlendirmesi 
ve tepkileri olmadan 
kim olduğumuzu 
anlayamayız. (...) Diğer 
insanların önemini kabul 
etme bilincinin bana 
ahlâki davranışlarım 
için sarsılmaz bir temel 
oluşturup oluşturmadığını 
soruyorsunuz. Aslında 
bu soruya sizin mutlak 
temel diye tanımladığınız 
unsurun birçok inanan 
kişiyi, günahın ne olduğunu 
bilmelerine rağmen, günah 
işlemekten alıkoymadığını 
söyleyerek cevap 
verebilirim ve diyaloğumuz 
bu noktada sona erebilir. 
İyinin ve kötülüğün 
ayrımına varmış insanlarda 
bile kötülük yapma ağır 
basabilir ve insan şeytana uyabilir. (...)
 
İnanç sahibi olmayan bir insanın kendi 
hayatını ve ölümünü anlamlandırabileceğini 
ve diğer insanlara duyduğu sevgiyle ve 
yaptığı iyiliklerle mutlu olabileceğini 

açıkça söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz kendi 
ölümlerine anlam kazandırmakla hiç 
uğraşmayan inançsız insanlar da vardır. Ama 
aynı şekilde inanç sahibi olduğunu iddia 
eden, ama kendi hayatlarını koruyabilmek 
için bir bebeğin kalbini seve seve 
sökecek insanlar da vardır. Etik sistemin 
gücü, bilge ve iyi insanların teşkil ettiği 
örneklerle ölçülür, cahillerin ve karanlıkta 
kalmışlarınkiyle değil. (...)
 
50’li yıllarda, 16 yaşında genç bir 

Katolikken, “komünist” 
olarak tanınan bir 
adama kendimce 
zor bir soru sordum. 
İnançsız bir insan, 
kendi ölümü gibi başka 
durumlarda anlamsız 
olacak bir şeye nasıl 
anlam kazandırabilir? 
Adamın cevabı 
şöyleydi: “Ölümle, 
artık var olmasam bile, 
diğerlerine bir örnek 
bırakmış olacağım.” 
Sanırım siz de hayatın 
devamlılığına dair 
bu derin inanca ve 
vazife bilincine saygı 
duyarsınız. Zaten bu 
nedenle birçok inançsız, 
arkadaşlarına ihanet 

etmektense işkence altında ölmeyi tercih 
etmiştir. Bazen bir felsefecinin felsefe 
yapmasını, bir yazarın yazmasını sağlayan 
tek şey budur: Şişenin içine bir mektup 
yerleştirmek. Böylece birinin inandığı ya 
da güzel bulduğu bir şey, arkasından gelen 
insanlar tarafından da inanılabilir veya güzel 

olarak görülebilir.
 
Ancak bu his, vahiyle gelen düsturlara, ruhun 
kurtuluşuna, ödül ve cezaya inanan insanların 
inancı kadar sağlam, değişmez ve zorlayıcı 
bir etiğin oluşmasına neden olabilir mi? 

Laik etik ilkelerini, kendi cismaniliğimizin 
(ve tabii) sizin için kutsal bir gerçekliğe, 
doğal gerçeğine ve sadece başkalarının 
varlığının bir ruha (veya benzer özellikleri 
olan bir şeye) sahip olduğumuzu anlamamızı 
sağladığı fikrine dayandırmaya çalıştım. 
Benim laik bir etik olarak tanımladığım 
şey, kökünde inanç sahibi bir insanın bile 
reddedemeyeceği doğal bir etik. Acaba 
yeterli olgunluğa ve bilince ulaşan doğal 
içgüdüler davranışlarımızın kontrolü için 
kendi başına bir temel oluşturuyor mu? 
Tabii ki erdemin ortaya çıkması için bunun 
yeterli bir itki olmadığını söyleyebiliriz: 
İnançsız bir insan yaptığı kötülüklerin 
başkası tarafından görülmediği sürece 
cezasız kalacağını düşünebilir. Ama 
şunu unutmayalım, inançsız bir insan, 
gökyüzünden izlenmediğini düşündüğü 
için kimsenin kendini affetmeyeceğini 
de bilir. Kötülük yaptığının farkında 
olduğundan; yalnızlığı ebedi, ölümü 
korkunç olacaktır. Böyle bir insan, inanan 
bir insana göre kendini arıtmaya ve toplum 
içinde günah çıkarmaya daha yakındır; 
bu nedenle başkalarından af dileyecektir. 
Kendi varlığından dolayı içinde bulunduğu 
çıkmazın farkındadır ve bu nedenle 
başkalarını affetmesi gerektiğini de bilir. 
İnançsızların pişmanlık duyabilmesi başka 
türlü nasıl açıklanabilir ki?
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Nuh’un Gemisi
İzzet Erş

“Ve Nuh Allah’ın kendisine emrettiği her 
şeye göre yaptı.” [1]

Tora’nın ifadelerine göre Tanrı, Nuh 
zamanında insanların itaatsizliklerine 
kızması nedeniyle yeryüzüne bir tufan 
indireceğini söyler. Bunun için kendi 
döneminin kâmil bir zâtı 
olan Nuh’u, bu kararını 
kavmine tebliğ etmesi 
konusunda görevlendirir. 
Zira tufan geldiğinde 
yeryüzünde yaşayan hiçbir 
can kalmayacaktır. Ancak 
Nuh’un çağrısına uyanlar 
müstesnadır. Tebliğine 
binaen Nuh’un görevi bir 
gemi inşa etmek ve bütün 
hayvanlardan birer çift 
olarak içine yerleştirmek 
olur. Tora, Nuh’un kendi 
ailesinden başka kimsenin 
bu davete icabet etmediğini 
kaydeder. Nuh da kendisine 
emredildiği üzere gemiye 
hayvanları birer çift 
olarak yerleştirir. Ve tufan 
geldiğinde geminin kapıları 
kapanır. Kapılar bir daha 
kırk günün sonunda, 
arzda geminin içinde 
bulunanlardan başka hiçbir 
canlı kalmadığında açılır. 
Arz, Nuh’un üç oğlu ve 
onların eşlerinden doğan 
çocuklarla yeniden dolmaya 
başlar.

Ortodoks din görüşüne 
göre bu efsane bir 
mucizenin tarihi aşarak 
gelen aktarımıdır. Diğer 
yandan inisiyasyona dâhil 
olanlar bilirler ki hayvanları 
gemiye almak, insanın huy ve davranışlarını 
kontrol altına almakla, yani nefs terbiyesiyle 
ilgilidir. Tora’daki ilgili bölüm bu anlayışa 
göre okunduğunda, Nuh’un bir hiyerofan 
veya mürşit olduğu sonucuna ulaşılacaktır. 

Nitekim tasavvuf ıstılahında hayvanların 
insanî huyları, karakterleri temsil ettiği 
beyan edilmiştir [2]. Tevhidî anlayış, evrim 
teorisinden ayrılarak kemâlat zincirini 
sırf düşünceden başlatır. Böylece evrim 
teorisinin şartlar ve tesadüflere bağlı olarak 
açıkladığı birçok hususu, başlangıçtaki 
“ol” emrinin tecelli ve tezahürleri olarak 
yorumlar [3]. Bu emir varoluşun teorisini 

[1]  Sefer Tora, Tekvin 6:22
[2]  Mevlâna Celâleddin, Mesnevî 210, 495, 1080. 
Soyalı Bâli Efendi 7 Makam 7 Nefs Sadr Makamı 
Vakıalarının Tabiri (sayfa 21) buna örnek olabilir.
[3]  İbn Arabî, Şeceretü’l Kevn 1. Bölüm

içermektedir. Varoluş, vücûdun (varlığın) 
kaynağı olan zâtın tahayyülünden ibarettir. 
Böylece evrim teorisi kemâli ararken, 
tasavvuf kemâle geri dönebilmenin yolunu 
aramaktadır. Bu nedenle evrim teorisinde bir 
kemâlin (erek) bilgisi yoktur, tasavvuf ise 
kadim olanın yeniden keşfini esas alır [4].

Buna göre tasavvuf arı düşünceden beşeri 
teşekküle kadar olan sürecin tamamını bir 
bütün olarak kabul eder. Velhâsıl ne bir 

hayvanın, ne bir nebatın, ne güneşin, ne 
gezegenlerin, ne de en ufak bir zerrenin, 
hatta giderek bir hidrojen atomunun dahi 
insan tanımının dışında kalabileceğini belirtir 
[5]. İnsan kevn-i kâinatın özü ve özetidir. 
Bu bütünlük içinde dünyevi tecessümlerin 
her biri, insanı temsil eden bir remz ile 
göstermişlerdir. Örneğin, İmam Gazali 
insanî sıfatların özüne kalbi koyar ve kalbin 
kendini bilmenin aracı olduğunu, insanın 
bâtınında olan sıfatlarının hayvanlara, yırtıcı 
hayvanlara, şeytanlara ve meleklere ait olan 
sıfatlar olduğunu bildirir [6].

[4]  İbn-i Arabî’ye göre “insan” kelimesi unutmak 
anlamındaki nisyan kelimesinin öznesidir. Buna göre 
hakikat bilinmez değildir. Zira unutulmuştur, yeniden 
keşfedilmelidir. Bu ifade Platon’un idealar kuramıyla 
örtüşür.
[5]  Metin Bobaroğlu, Bir Dilde Bin Kelam 10. Bölüm
[6]  İmam Gazali, Kimya-ı Saadet “Beden kalbin 
ülkesidir... Kalb ahiret için yaratılmıştır. Allah’ı 

Nuh’un öyküsünde gemiye alınan 
hayvanların remzî sûret taşıdıkları 
muhakkaktır. Bu hayvanların sûfilerin dile 
getirdiği üzere insanî sıfatlar olduğu kabul 
edildiğinde Nuh’un gemisi farklı şekillerde 
yorumlanacaktır. Örneğin, bu gemi itikâf 
hücresi olarak kabul edilebilir. Zira Nuh ve 
ailesi içinde kırk gün kalmışlardır. Tarikat 
cihetinden dergâh olduğu, sosyolojik 
açıdan aile, biyolojik açıdan beden, 
ruhbilim açısından nefs (psişe), mânevi 

açıdan ilim ve tefekkür vs. 
olduğu söylenebilir. Buna 
göre gemiye alınan çift 
hayvanların da biyolojik 
açıdan melekler (otonom 
ve somatik sinir sistemi) 
olduğu, ruhbilim açısından 
huylar (çelişkilerle gelişen 
karakter) olduğu, tefekkür 
açısından karşıt kavramlar 
(diyalektik) vs. olduğu 
söylenebilir.

Nuh’un gemisi dinin 
cennet olgusunu da tasvir 
etmektedir. İçine, tufanın 
geleceğine iman etmeyenler 
alınmamıştır. Tufanın 
dini terminolojide ölüm 
olgusunu tasvir ettiği 
söylenebilir. Bu anlamda 
Nuh’un tebliği ölümün her 
insanı bulacağı yönündedir. 
Bu yoruma göre iman 
etmek tevekkül etmektir. 
Tevekkül eden mümin, 
gemiye alınan çift hayvanla 
da remz edilmiştir. Zira 
hayvanlar insâni fiiller 
olarak da kabul edilebilir. 
Böylece bu çift zahir-bâtın 
çiftidir. Ahirete iman, salih 
amelle sabit kılınmıştır. 
Sulh üzere amel etmeyenin 
ahireti salâh üzere 
olmayacağı anlamındadır.

Yine bu gemi rahmâniyet açısından bir 
annenin rahmine benzetilebilir. Meni 
içindeki kromozom çiftleri, rahim 
gemisine binerler. Bu hayvanların sadece 
seçilmiş olanları gemiye alınır, geri kalanı 
ise helâk olurlar. Veya denilebilir ki, 

tanımak ise onun yarattıklarını bilmekten geçer. İnsanın 
bâtınında olan sıfatların genel hayvanlara, bazısı 
yırtıcı hayvanlara, bazısı şeytanlara ve meleklere ait 
olan sıfatlardır. İnsan bunların hangisinden olduğunun 
farkına varmalıdır. İnsan bunu bilmezse doğru yolu 
bulamaz. Bu sıfatların her birinin gıdası farklıdır. 
Hayvanın gıdası yemek, uyumak ve çiftleşmektir. 
Yırtıcı hayvanların gıdası parçalamak, saldırmak 
ve öldürmektir. Şeytanların gıdası aldatmak, hile ve 
kötülük yapmaktır. Meleklerin gıdası Allah’ın cemalini 
müşahede etmektir. Hırs, hayvan ve yırtıcı hayvan 
sıfatları melekliğe çıkan yol değildir. Eğer sen aslında 
melek cevheri isen Allah’ı tanımaya uğraş ve kendini 
o cemali müşahede edecek hale getir. Kendini öfke ve 
şehvetin elinden kurtar ve bu hayvan sıfatlarının sende 
niçin yaratıldığını anlamaya çalış.
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Yoga 
Ölümsüzlük ve Özgürlük
Mircea Eliade

Yayınevi: Kabalcı Yayınevi
578 sayfa 

Birbirine bağlı 
dört temel 
kavram, bizi Hint 
maneviyatının 
kalbine 
götürüverir. 
Bunlar karma, 
maya, nirvana 
ve yogadır. Bu 
hangisinden yola 
çıkılırsa çıkılsın, 
diğer üçünden de 
zorunlu olarak söz 
edilecektir. Batı felsefesinin terimleriyle 
söyleyecek olursak;
 
1) İnsanı kozmosa bağlayan ve sınırsız 
ruh göçüne mahkûm eden evrensel 
nedensellik yasası. Bu karma yasasıdır. 
2) Kozmosu doğuran, muhafaza eden ve 
bunları yaparken var olanların “ebedi geri 
dönüşu”nü mümkün kılan gizemli süreç. 
Bu, kozmik yanılsama, maya’dır. 
3) Maya’nın dokuduğu kozmik 
yanılsamanın ve karma tarafından 
koşullandırılan insan deneyiminin 
ötesinde bir yerlerde “konumlanmış” 
mutlak hakikat; saf varlık, mutlak veya 
adına ne denirse densin; nirvana.
 4) Son olarak; varlığa erişmenin yolları, 
kurtuluşu sağlamak için uygun teknikler. 

Bu araçlar bütünü tam anlamıyla yoga’yı 
oluşturur. 

Yoga, “mistik” manasıyla, yani vahdeti 
ifade ederken bile, önce maddeden 
kopmayı, dünyadan özgürleşmeyi ima 
eder. İnsanın çabasına (boyunduruk 
altına almak), nefsini terbiye etmesine 
vurgu yapılır –yoga’nın mistik türlerinde 
olduğu gibi– ilâhi yardım istenmeden 
önce, zihni ancak bu disiplin sayesinde 
yoğunlaştırmak mümkündür.

Babil Simyası ve 
Kozmolojisi

Mircea 
Eliade 

Yayınevi: Kabalcı 
Yayınevi 
114 sayfa 

Mircea Eliade, 
zihniyet tarihiyle 
ilgili daha 
kapsamlı bir 
kitap için giriş 

olarak tasarladığı bu eserinde, simyanın 
kökeni ve işlevi meselesini biraz daha 
derinleştiriyor.

Metalürji, tarım, takvim, hukuk gibi 
büyük buluşların, insanoğlunun 
varoluşunu önemli ölçüde şekillendirdiği 
bilinen bir gerçektir. Eliade ise bu 

dönüşümlerin iç dinamiğini ve insanın 
kozmosa bakışına getirdiği açılımları 
incelemektedir. Simya söz konusu 
olduğunda, Eliade’nin bakış açısından 
bakıldığında, zihinsel sıçrayışı kışkırtan 
şey metallerin keşfi değildir; metalürji 
tıpkı tarım gibi insanoğlunun, kozmos 
hakkında yarattığı imgeyi değiştirmesine 
yol açmış, bu yüzden de insanı dönüştüren 
zihinsel sentezleri doğurmuştur. Sonraki 
keşiflerce aşılan ya da geçersiz kılınan 
bu zihinsel sentezler, insanlığın tinsel 
evriminin gerçek bileşenleridir. Eliade’ye 
göre burada söz konusu olan, hayatta 
kalma mücadelesinde yeni, sıradan bir 
araç (maden, tarım, vb.) değil, daha çok 
o zamana kadar insanoğlunun tanımadığı 
başka bir kozmosun açığa çıkarılmasıdır.
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hayvanlar cinsleri ile var olduklarından, 
hayatiyetlerinin esası cinsin sürekliliğidir. 
Cinsin bir üyesi içeri girdiğinde, aslında 
tümü içeridedir. Böylece diyebiliriz ki 
rahime inen tufan cinsel münasebetten 
ibarettir ve bugün dahi beşerî bedenler 
dünyaya bu tufanın ardından doğmaktadır. 
Yani gebelik annenin vücudundan gerekli 
olanları alarak hayatını korur. Buna göre 
anne tufan öncesi nesli, bebek tufan sonrası 
nesli, gemi bebeğin bedenini ve hayvanlar 
rahmandan aldıklarını temsil eder. 

Nuh’un öyküsünde kendi inşa ettiği geminin 
kapısı kapatılmıştır. Bu kapanma bir 
olgu olarak kabulün ve reddin ifadesidir. 
Zira kabul görenler gemiye alınmış, 
kabul görmeyenler dışarıda bırakılmıştır. 
Nuh’un kendi ferdiyeti açısından dışarıda 
bıraktıkları kendinde gördüğü olumsuz 
huylardır denebilir. Gemiye aynı cinsin 
bütün hayvanları değil, ama çoğalmayı 

sağlayacak kâmil olanlarından ikişer 
adet alınmıştır. Bunlar rastgele hayvanlar 
olmayıp, Tanrı’nın emriyle gemiye gelen 
hayvanlardır [1]. Bu hayvanlar, öyküde 
hayvan ile remz edilen hakikatin kemâline 
işaret ederler.

Nuh’un tebliğe biat etmeyenlere karşı aldığı 
tavır farklı mertebelerde yorumlanabilir. 
Nuh’un kendini halktan ayırması, nefsini 
olumsuz huylarından arındırması, 
aklını imgelerden (tenzih), düşüncesini 
olaylardan arındırması (hadesten taharet) 
vs. olduğu söylenebilir. Geminin kapanan 
kapısına inisiyasyon bağlamında mürşidin 
nazarını esirgemesi, uzlete çekilmek, 
kelâmı sırlamak, öğretiyi gizlemek, kitabı 
mühürlemek gibi anlamlar yüklenebilir. 
Ayrıca mürşidin kapattığı kapı rabıtanın 

[1]  Sefer Tora, Tekvin 6:20

kesilmesi olarak da yorumlanabilir. 
Kapıyı kapatan mürşit değildir. Talip, 
tahayyülündeki Rabbe kapıyı kapattırır. 
Kapıyı kapatan talibin ahlâkıdır.

Böyle olduğunda Nuh’un dininin uzlet dini 
olduğu, taliplerinin de halkın içinde huzur 
bulamayıp dünyadan el çeken ve kendi içine 
dönen dervişler olduğu anlaşılır. İncil’de ise 
İsa dönüp Nuh’un zamanındaki acı çeken 
ruhları zindandan kurtarır [2]. Nitekim 
Nuh ile İsa’nın dinleri birdi. Fakat Nuh’un 
hücresinden çıkmak kabil değildi, İsa’nın 
dininde ise hürriyet vâki oldu.

izzeters80@gmail.com

[2]  İncil-i Şerif, I. Petrus 3:19-23
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Bizden Haberler
Selin Erş

• Naturey Doğal 
Ürünler ve 
Danışmanlık 
San. Tic. Ltd. 
Şti. ortaklarından 
sevgili dostumuz 
B, üretiminde 
kimyasal madde 
kullanılmamış, 
genetiği ile 

oynanmamış, organik, doğal, sertifikalı 
ve güvenilir markaların bitkisel gıda ve 
bakım ürünlerini tüketiciye hazırladıkları 
www.naturey.com adresinden ulaştırıyor. 
Doğa dostu ürünlerin kullanılmasına 
yönelik bilgilendirme hizmeti ile toplumsal 
bilinçlenme için çalışan ve doğal, organik, 
ekolojik ürünleri tercih eden tüketiciler, 
üreticiler ve sivil toplum kuruluşları 
ile dayanışma içinde olan Naturey; 
tüketicilerin  isteklerine yönelik ürün 
ve hizmetler sunuyor, sunduğu ürün ve 
hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına göre sürekli 
geliştiriyor. Sitelerini ziyaret ederek gıda, 
bakım-sağlık, bebek-çocuk, yayın, temizlik, 

hediyelik binlerce çeşit ürünü inceleme ve 
sipariş verme imkânı bulabilirsiniz. 
 
• Sevgili dostlarımız Esra & Boran 
Pakkan’ın kızı, Gürsel & Birsen Çelik’in 

torunu Maya Pakkan, 
12 Ekim 2013 
tarihinde dünyaya 
geldi. Tüm aileyi 
kutluyor, Maya’ya 
güzel ve sağlıklı bir 
ömür diliyoruz. 

• Sevgili dostlarımız 
Çağla ve Yahya 
Kuriş’in 2. oğulları 
Uras Kuriş, 6 Ekim 
2013 tarihinde 
dünyaya geldi. Tüm 
aileyi kutluyor, 

Uras’a güzel ve sağlıklı bir 
ömür diliyoruz.

• Sevgili dostumuz Meltem 
Bozoflu’nun projesi 
Güldür Güldür BKM, yeni 
yayın döneminde Show 
TV’de yayınlanmaya 
başladı. Günlük hayatta 

yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile 
yaklaşan “Güldür Güldür”, her hafta günlük 
hayatın önemli bir konusunu eğlenceli bir 
formatla ekrana taşıyacak. Sevgili Meltem’e 
yeni yayın döneminde başarılar diliyoruz.

• Sevgili dostumuz 
Özlem Cömert’in annesi 
Emine Selma Bozdoğan 
17 Ekim 2013 tarihinde 
vefat etmiştir. Kendisine 
Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

• Metin Bobaroğlu ile birlikte hazırladığı 
Aşure programından sonra da değerli 
projelere imza atmaya hazırlanan sevgili 
dostumuz Ayşe Acar ve Vakıf Yayın 
Kurulumuzda aktif görev alan sevgili Sadık 
Acar’ın kız kardeşi Birgül Acar, 2 Ekim 
2013’te Birol Karaca ile evlendi. Genç çifti 
ve ailesini tebrik ediyor, birlikte güzel bir 
ömür diliyoruz. 

• Sayın Bozkurt Nuhoğlu’nun annesi ve 
sevgili Melek Nuhoğlu’nun kayınvalidesi 
vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

Samsara
Nilgün Çevik Gürel

Varoluşun ve hayatın sorgulandığı, 
anlam arayışlarının en yoğun olduğu 
zamanlar genelde ölüm ile yüzleştiğimiz 
anlardır. Doğum ile bu dünyada başlayan 
macera, bebeklikten yaşlılığa kadar 
devam eden süreçlerden oluşur. Bu 
süreç içerisinde yaptığımız eylemler 
karma yasasına (nedensellik kuralına) 
göre bu hayatımızda ya da bir sonraki 
hayatımızda aynı derecede bir tepki 
yaratır. İyi ya da kötü sonuçları, 
kazanmayı ya da kaybetmeyi, yaptığımız 
eylemler ile kendi kendimize yaratırız. 
Hindu öğretilerine göre karma’da 
devamlı olarak ruhun göçüşü ve yeniden 
doğuş hayat döngüsü “samsara” olarak 
tanımlanır. Bedenlenmek anlamına 
gelen “enkarnasyon” tekrar tekrar 
gerçekleştiğinde ise “reenkarnasyon” 
durumu ortaya çıkar. Ruhun doğum ve 
ölüm sirkülasyonu ile tekrar varoluşa 
geçerek olgunlaşması ve gelişmesi ile 
kemalata ulaşacağı düşünülür. Ruh 
bir gezgin gibidir ve değişik hayatları 
deneyimleyerek kendini geliştirip, 
olgunlaştırıp aydınlanmaya (samadhi) 
ulaşarak, bu yeniden doğum ve ölüm 
döngüsünden, yani samsaradan kurtulur 
ve kaynağına geri döner. Hindu inanışına 
göre ruh, süptil beden ile yeni bedene 
taşınır. 

Evrende her şeyin  değiştiği, bir halden 
diğer hale dönüştüğü bilimsel olarak 
da açıklanmaktadır. Mutlak gerçeği, 
değişmeyen, sabit olanı keşfetmek için 
samsara denilen bu döngüden çıkmak, her 
koşulda var olabilmek gerekir. 
Çocukluğumuzdan 
itibaren ailemiz, 
arkadaşlarımız, 
eğitmenlerimiz 
tarafından 
oluşturduğumuz 
kalıplar 
nedeniyle, 
zihnimiz 
samsara için 
eğitilmiştir. 
Kıskançlık, 
sahiplenmek, 
öfke, üzüntü, 
hırs gibi negatif 
duygular ve bu kalıplar, 
eğitimin ve alışkanlıkların 
yarattığı geçmişten ortaya çıkarlar. Eğer 
zihnimizi karışıklığa ve düzensizliğe 
adarsak, karmaşanın, olumsuzlukların 
ustası oluruz; eğer meditasyon yaparak 
zihnin kendisini yanılsamadan kurtarmaya 
adarsak, zamanla sabır, disiplin ve doğru 
eğitim ile zihnin kendini açmasını ve 
gerçek mutluluğa kavuşmasını sağlarız. 
Zihni eğitmek için onun nasıl çalıştığını 
anlamak gerekir, bunu algılayabilmek için 
de ruhsal öğretiler ve meditasyon yaparak 
kişisel deneyimlere ihtiyaç duyulur. 
Meditasyonda ustalaşabilmek için tıpkı 

bir balerinin ya da sporcunun egzersiz 
yapması gibi disipinli çalışmak gerekir.  

Samsara yolculuğundan, yani ölüm ve 
yeniden doğum döngüsünden kurtuluşu 

ve kaynağa dönüşü, “özgürlük” 
anlamına gelen mokşa ve 

“kurtuluş” anlamına 
gelen mukti terimleri 

tanımlar. Yoga 
felsefesinde kişinin 
yeryüzünden tekrar 
doğma ihtiyacından 
kurtulacak derecede 
gelişmiş, olgunlaşmış 
olması ise nirvana 
olarak bilinir. Karma 
yasasına artık bağlı 
olmayacak derecede 

arınmış olmak, acıların 
sebebi olan arzu ve 

isteklerin durulması ile 
aynı zamanda ölümden sonraki 

âlemde kazanılacak bir ödül olmayıp 
insanların ruhsal gelişimlerinin sonucu 
olarak bu dünyada ortaya çıkan yüksek 
bir hali de anlatır. Bütün anlayışları 
aşmak ise samadhi denilen aydınlanmaya 
ulaştırır. Samadhi’ye ulaşıldığında ise 
bu deneyimi ifade edebilecek sözcük 
bulunamamaktadır. Bu hale ulaşanların 
söyledikleri ise sadece “ne bu, ne de bu” 
anlamına gelen “neti neti” sözcükleridir. 


