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Atma ve Brahma
Sadık Acar

Vakfımızın çalışmaları tüm güzelliğiyle sürüyor. Birkaç 
haftadır “gnosis”in (irfan) Hint kültüründeki seyranını 
bizlerle buluşturan Sayın Metin Bobaroğlu ve sevgili 
İzzet Erş, sunumlarıyla konunun kavramsal düzeyde 
anlaşılmasını sağladıkları gibi, ayrıca kadim bilgeliğin 
Hint coğrafyasındaki bu zevkini kendi kültürümüz 
üzerinden sezebilmemizin kapılarını da bizlere aralıyorlar. 
Brahma öğretisinin konuşulduğu bugünlerde Sayın Metin 
Bobaroğlu’nun konuşmalarında geçen ifadelerden bazıları 
şöyle:

Atma, ruhla aynı şey değildir. Ruhun teshir gücü vardır. 
Atma, bir içe dönüşle kendisine varıldığında agâh 
olunandır; insanın kendi varlığıyla bütün katmanlarında 
tanış olmasıdır. Agâh olma bir uyanmadır, insanın 
özvarlığı ile tanış olmasıyla eşdeğer sayılmıştır.

Nihai bir nokta olarak söylenen “iki kavisin birbirine 
değdiği nokta” her gnostik kültürde bir adla 
adlandırılmıştır. Sanskrit kültüründe buna Atma denir. 
Ama iki kavis olduğuna göre bu noktanın iki yüzü vardır: 
Birisi bireye bakan yüzü, diğeri evrene bakan yüzü. Üst 
üste konmuş iki hilâl gibi de düşünebilirsiniz. Bireye 
bakan yüzüne Atma, evrene bakan yüzüne Brahma denir. 

İslam kültüründe, “Bismillahirrahmanirrahim” 
formülünde olduğu gibi, burada da rahman ve rahim 
vurgusu vardır. Rahim bireye bakar, rahman evrene bakar 
ve iki yayın buluştuğu nokta da “ev edna”dır. “Kâbe 
kavseyni ev edna” hitabında geçtiği üzere, iki kavisin 
birleştiği yerin biraz altında bir noktaya işaret edilir. 

Tasavvuf ıstılahına göre, bu soyut tasarımsal anlatımlar 
somutlandığında insan üzerine odaklanmıştır. Tevhidi 
insanda yapmak olanaklıdır. İnsan öncesi varoluşun diğer 
duraklarında bu eksik olacaktır, kâmil olmayacaktır. Bu 
bakımdan somutlama insanda olabilir. İnsanın varlık 
bakımından diğer varlıklarla bir farklılığı yoktur. Onun 
yüksek bir konumda olması kendi şuurunda olmasından 
kaynaklanır. Bunu insan üzerinden anlatırsak, iki kavisin 
birleştiği noktanın altı, zahiren, tamamen fenomenal, 
dış görünüş olarak insan yüzüne işaret eder. Ama insan 
yüzü de, “semme vechullah” yani Allah’ın yüzü olmak 

niteliği bakımından, insanın bisıfatihi kendisine ait olup 
bizatihi Allah’a ait olan bir görünüştür. Bu bakımdan 
hiçkimsenin taşıdığı yüz kendisinin değildir, Rabbin 
yüzüdür. Dolayısıyla Rabbin yüzünde iki kavis, iki kaştır. 
İki kavisin birleştiği yerin biraz altı burun köküdür. 
Bu bir benzetme olarak değil, bir hakikat olarak beyan 
edilmiştir. Bu bakımdan Atma ve Brahma terim olarak 
farklı görünüyorlar; olgu olarak da farklıdırlar, ama varlık 
olarak aynıdırlar. 

Aklın temizlenmesiyle, soyutlama yoluyla ancak 
Atma’nın kavramına varılabilir. Akıl olarak Atma’yı 
kavrarız, ama kavradığımız olmak için soyutlanmak 
gerekir. Kavramak sahip olmaktır, kavradığımıza sahip 
oluruz, ama nefsteki bir soyutlanmadır. Soyutlanma bir 
var olma biçimidir. Dolayısıyla, sahip olmazsın ama 
var olursun. Agâh olmak, bu anlamda, var olmanın bir 
biçimidir. Ona agâh olursun, gidip bir yere varmazsın, iki 
ayrı şey birbirine kavuşmaz. Birbirinin dışında iki şeyi 
buluşturmuyoruz; gidecek bir yer de değişen bir varlık 
durumu da yok aslında. Sadece bir idrak... Bu bakımdan 
Atma’ya varan Brahma’ya da varmıştır. 

Atma, “ben” olan varlığımızdır; bedeni giyinen odur. 
Biz kendimizi sürekli bedenle ilgili olarak; bedenin 
beslenmesi, korunması, üremesiyle ilgili doğum ve 
ölümleri gözleyerek beden zannediyoruz. Ama bizim asıl 
varlığımız Atma’dır.

Gnosis (irfan) için “ölüm karşısında yaşamı 
anlamlandırma sanatıdır” da denebilir. Bu radikal bir 
şeydir. Bu anlatımlara doğrudan doğruya var olma 
ve olmama sorununun üzerindeki anlayışlar ve ona 
yönelik ileri sürümler olarak bakıyoruz; ama doğrudan 
doğruya kendimiz yaşamda ölüm endişesiyle baş başa 
kaldığımızda bu gnosis bir yerden bize seslenmiş oluyor. 
Bütün dünyada gnosis’in var olabilmesi ölüm kaygısının 
ortak oluşundan kaynaklıdır. Bu durum bir realiteden 
çıkar. Bu sebeple bu kaygıya soyutlamalarla, felsefeyle 
çare bulunamaz. Felsefe ölüm karşısında suskundur. 
Gnostik öğretiler bizi bilmeye çağırmazlar, deneyime 
çağırırlar.

Gnosis ilginç bir şeydir; dışarıda birbirinden uzak, 
birbiriyle çatışan, birbiriyle geçinemeyen görünüşlerin 
altında sarmaş dolaşlık vardır. İşte o gnosise sarkanlar, 
dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, birbirleriyle 
manevi olarak sarmaş dolaştırlar.
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Hegel’in Modern 
Birey Modeline 
Erken Çocukluk 
Döneminden Katkılar 
Gülgün Türkoğlu Pagy 

Avrupa toplumları “Aydınlanma Devrimi” 
gibi bir dönem geçirdikleri için, bilimde, 
sanatta ve felsefede Doğulu toplumlardan 
daha ileride olarak kabul edilirler. Bu kabul 
yaygın ve benimsenmiş bir kabul olduğu 
için, Doğulu toplumlarda modernite, 
Batıya öykünmek ile eş tutulur. Doğulu 
toplumların modern oldukları varsayılan 
bireyleri, Batılı görünüm sergilemeleri, 
Batının değer yargılarını pratiğe geçirmiş 
olmaları, Batılı kültür unsurlarını 
tüketiyor olmaları nedeni ile diğerlerinden 
ayrılırlar. Bu ayrımda, terk edilen 
kültürün, benimsenen kültüre oranla daha 
iyi ya da kötü olup olmadığı, modernliğin 
modernizm olarak bir ideoloji hâline 
getirilmiş olmasının kadîm kültürleri 
silip geçmesi, buna bağlı olarak konunun 
sosyopolitik ve jeopolitik bağlamında 
ele alınması önemlidir. Ancak, bu önemli 
meselelere değinmek bu yazının amacı 
değildir.

Bu yazıda sıkça kullanılacak olan 
Batılı toplum tanımı, bu toplumların, 
aydınlanma hareketi sonucunda, 
kendilerinde saptadıkları iki önemli 
eksikliğin giderilmesinde gösterdikleri 
çabaya binaen ele alınacaktır. Bu iki alan; 
eğitim aracılığı ile kişinin özgürleşmesi 
ve kadının özgürleşmesidir. Eğitim 
konusunda, Hegel’den daha yetkin kişi ve 
kurumların görüşleri ve teorileri ışığında 
da bir yazı yazılabilirdi ve hâlen yazılabilir 
hiç kuşkusuz. Burada, Hegel’in bakış 
açısının bir temel olarak ele alınmasının 
nedeni, bu filozofun, modernliğin kendisini, 
düşünmesinin nesnesi yapan ilk büyük 
filozof olmasıdır. Ayrıca, Hegel’in modern 
birey modeline erken çocukluk döneminden 
katkılar bağlamında Türkiye ele alınacaktır. 
Günümüzde, Batıda neredeyse nefretle 
kınanan bir din olan İslâm’da, Arabi’ye göre 
“Ferd-i Hikmet” Muhammed kelimesine 
tahsis edilmiş olup, ilk yaratılan olması 
nedeni ile tüm hakikatleri kapsamaktadır 
ve din bu temele oturur. İslâm dininde, 
“Ferd-i Hikmet” nihai bir kazanımdır ve 
“Modern Birey” ile “Ferd-i Hikmet” pek de 
farklı şeyler değildir. İşte, bu bilgilerin ışığı 
altında, yazıda sıkça atıfta bulunulan Batılı 
ve Doğulu toplumlar önyargılı bir anlayış ile 
değerlendirilmemelidir. 
 
Hegel’in felsefesi, aynen Muhammed’in 
dini gibi, cahillik karşıtı olarak yapılanır. 
Hegel, “Modern Birey” ile Aydınlanma 
devriminin bir ürünü olarak, kendini ve 

içinde yaşadığı kültürü anlamayı amaçlayan, 
kendisini ve kültürünü zenginleştirmeyi 
disiplinli bir yaklaşım ile hayata geçirmiş, 
diğerleri ile olan ilişkisinde zarif ve ölçülü, 
rafine zevkleri olan bir bireyi hedeflemiştir. 
Ancak, tam da Hegel’in endişe ettiği gibi, 
insanın kibirli bir eylemi olarak, aydınlanma 
çağrısının akıl ile sınırlı kalması sonucu 
nihilizme varılmıştır. Hakîkaten modern, 
modernizm olarak tüm dünyayı ele geçiren 
bir ideoloji hâline gelerek, kelimenin 
gerçekte işaret ettiği anlam ile bağını 
yitirmiştir. Aynen Muhammed’in cehâlet 
karşısında konumlandırdığı barış dininin, zır 
cahillerin elinde bir kanlı savaş aleti hâline 
getirildiği gibi.  

Kibir ve alaycılık ahlâkı, modernizmin 
getirisi olarak tüm dünyaya yayılmaktadır. 
Oysa Hegel’in öngördüğü sistemde 
yetiştirilmesi amaçlanan modern özne, 
bir ahlâk öznesidir. Bu ahlâki öznenin 
asıl yapması gereken, olaylardaki esas 
sorunu algılamayı, somut olaylarda belirli 
ilkeleri somut olarak tayin etmeyi ve farklı 
olay ve durumlarda bunları uygulamayı 
öğrenmektir. Hegel, modern insanı, çiğ 
bir kabalık, ruhsuz bir anlayış ve salt 
zekânın karşısında, kültürlü, zarif bir 
özbilinç varlığı olarak tanımlar. “Zârif bir 
ruhun estetik algısında açığa çıkacak olan 
‘güzel’ varlığını saf görünüşte bulur,” der. 
Güzel ahlâklı “Bildung” insanının aracı 
amacının özdeğeriyle uyuşur. Bir “Ferd-i 
Hikmet” dini olan İslâm’ın Peygamberi 
Hz. Muhammed, “Güzel Ahlâk”ı tamam 
etmeye geldiğini söylemiştir. Bu hadis 
ile sözü edilen ahlâk, “Ferd-i Hikmet” 
neticesinde yaşantılanılacak güzel ahlâktır, 
bu da aracın amacın özdeğeri ile uyum 
içinde olmasının yâni kemâle ermesinin bir 
sonucudur.

Hegel’e göre, modern bireyler, içine 
doğdukları sınıf nedeni ile değil, aksine, 

yerel memleket yaşantısından kurtuldukları, 
bağlı oldukları değerleri evrensele 
taşıyabildikleri ölçüde kendilerinde 
bağımsız olma hakkı görebilirlerdi. Modern 
insanın yaşamı eğitim, kültür ve kendini 
yetiştirmek demekti. Bu yapının kalıcı 
olabilmesi ve yaygınlaşması eğitim ile 
olanaklı idi.

Hegel, üniversitelerin, modern yaşam 
tarzına uygun, uyumlu ve bilgelikle 
yoğrulmuş kişiler için bir tür kuluçka işlevi 
olduğunu düşünür. Üniversiteler, kişinin 
seçtiği meslek doğrultusunda kazanımlarının 
edinildiği kurumlar olmanın yanısıra, 
“Bildung” insanlarının yetiştirilmesinde 

nihai basamak olarak da işlev görmelidir. 
“Bildung” insanı, bir disiplin ve öz saygı 
varlığı olarak kendini yetiştirmiş bilgili 
ve kibar bir insandır. Üniversitelerde 
genel amaç, kendini yetiştirmenin, 
bilimin ve beğeninin hem tümel 
hem de tinsel olarak gerçekleşmesi 
doğrultusunda çalışmak olmalıdır. 
Böylesine yüksek bir hedefi olan eğitim 
sisteminde, üniversitelere öğrenci verecek 
olan okulların benimsemeleri gereken 
ilkeler konusunda detaylı saptamalarda 
bulunmuştur. Bu saptamalar arasında 
bir olmazsa olmazı vardır ki o da bu 
tür bir “Bildung” eğitiminin, müfredata 
eklemlendiği bir okulun verdiklerini 
çocukların alabilmesi için, ailelerin 
çocuklarına daha önceden bir “disiplin” 
ve “öz saygı” kazandırmış olmaları 
gerektiğidir. Eğitim yaşının çocukluk 
döneminin erken evrelerine çekilmesi, bir 
toplumun inşaası anlamında önemli bir 
kazanımdır. Bu durumda, ailenin tutumu, 
çocuğun tüm eğitimini taşıyacak bir temel 

olduğu için dikkatle ele alınması gereken bir 
basamaktır.

Burada Batılı toplumlar olarak ele alınan 
Avrupa toplumlarının bilim, sanat ve 
felsefe alanlarında birer çığır açtıkları 
gerçektir. Bu “Bildung”un başarıya 
ulaşmış tarafıdır. Sorgulayan, meraklı, 
araştırma yapabilen, özgürce düşünüp 
bunu tereddütsüzce ifade edebilen, estetik 
nosyonu yüksek kişiler ve kişilerden 
oluşmuş toplumlar ile erken çocukluk 
dönemi arasındaki hayati ilişki hemen 
görülmeyebilir. Hegel neden ailelere dikkat 
çekmiştir? Çünkü; bir bireyin, kendisi 
ile kurduğu ilişkinin temeli, o yaşlarda 
atılır. Hukuk toplumlarında, kendisini 
bir özne olarak bilme bilinci, hukuksuz 
toplumlara nazaran daha yüksektir. Söz 
konusu kazanım, ortak alanlarda, birbirine 
saygı kurallarını çiğnemeden, yasalara 
bağlı ve adeta sözsüz bir hukuk tarafından 
şekillendirilen bir uzlaşma kültürünü 
paylaşabilme olgunluğunu beraberinde 
getirir. Bu olgunluk Doğulu toplumlarda 
(en azından ortak temas alanlarında) yoktur; 
Doğulu toplumların, ortak yaşam alanlarında 
kurallara uymakta daha çok zorluk çektikleri 
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görülür. Toplumsal ilişkilerde gerek 
ceza kanunları ile belirlenmiş bölgelerde 
(örneğin; trafik) gerekse de sözsüz hukukun 
geçerli olduğu ilişkilerde (örneğin; gürültü 
yaparak çevreyi rahatsız etmek) Doğulu 
toplumların keyfi bir tutum içinde oldukları 
görülür. Bu toplumlarda, yoğun bir trafik 
akışı sırasında “Karşıdan gelen yok, hem 
ben dikkatli geçiyorum” keyfiyeti ile 
hareket eden pek çok kişi görülse de, Batılı 
toplumlarda etrafta polisin olmadığı boş 
bir caddede, sabaha karşı yanan bir kırmızı 
ışıkta dahi durulduğu gözlemlenebilir. Bu 
konu elbette sosyolojik, sosyo-ekonomik 
ve psikolojik yönleri ile ele alınabilir ve bu 
bağlamda açıklamalar getirilebilir. Hattâ 
Batılı toplumların kuralcılığı ile Doğulu 
toplumların kendiliğindenliği üzerine uzun 
bir çalışma yapılabilir. Burada amaç, söz 
konusu edilen bu tip davranışların altında 
yatan ana nedenlerden sadece bazılarına 
dikkat çekmektir.

Her iki tip toplumun kazançları ve kayıpları 
vardır. Modern olanın, modernizm 
kıskacında nihilizme, derin bir yalnızlığa 
ve hattâ delilik sınırına dayanmaması 
pek de mümkün değildir. Batılı ortak 
alanlarda tekil haklara saygı gösterirken, 
Doğulu tikel haklara riayet eder; tekillik 
aşaması içgüdüsel olarak atlanmıştır. 
Her iki tutum da tümel altında birliğe 
getirilmediği sürece eksik olarak kalır. 
Batılı, birey olma tanımını kendisine ait 
olanlar üzerinden belirler. Mülkiyetinin 
korunması, yalnız kalma isteğine saygı 
duyulması, hiçbir bireyin gürültü nedeni 
ile rahatsız edilmemesi, fiziksel özel alanın 
dikkatlice korunması, kişilerin birbirlerinin 
bireysel programlarına saygı duyması gibi 
değerler, Doğulu toplumlarda süratle boşa 
çıkar. Doğulu ise ait olduğu kültür ve sosyal 
çevre ile tanımlanır: nereli olduğu, cinsiyeti, 
mahâllesi, köyü gibi. Tekil alanına gelen 
dış etkenlere bilinçsizce hoşgörülüdür; 
köyde yapılan bir düğün gürültüsünün 
köylüye rahatsızlık vermesi gibi bir kavram 
tanımlı değildir; çünkü düğün herkesin 
düğünüdür, bir erkeğin karısına yapılan 
saldırı tüm köyün namusuna yapılan bir 
saldırıdır. Her iki tutum da tümel altında 
bütünlüğe getirilmediği sürece tıkanmaya 
mahkûmdur. 

Doğulu için sorunlar daha çok şehirleşme, 
uygarlaşma başladığında, başkaları için 
sorun oluşturmaya başlaması nedeni ile 
gündeme gelir. Şehir ortamında, modern 
olmanın olmazsa olmazı olan, kendi üzerine 
dönüp düşünme eylemi gerçekleştirilmediği 
sürece, ait olduğu grup üzerinden tanımlı 
olan kişi, çatışmalı temaslarda, özne olma 
sorumluluğundan hep kaçacaktır. Gece, 
geç saatte gürültü yaptığı konusunda 
uyarı alınmasını takiben, özneyle temas 
kurulamadığı için, “Bu saatte de uyunur 
mu?” bir yanıt olacaktır. Batılı toplumlarda 
ise, gürültü ile rahatsızlık vermek, sadece 

gecenin geç bir saatinde değil, diğerleri 
üzerinden kendinizle temas kurduğunuz 
bilinci ile günün tüm saatlerinde, ortak 
alanlarda kaçınılan bir durumdur. Her ne 
kadar önemsiz bir konu gibi görünse de, 
bireyleşememiş toplumların oluşturduğu 
şehirlerde yaşamak zor bir iştir. Sürekli 
karmaşa, öznesiz olmanın getirdiği zorunlu 
saygısızlıklar, öfke, şiddet ve hattâ cinâyete 
kadar tırmanır. Bizim gibi toplumlarda, 
özellikle trafikte sergilenen kurallara ve 
diğer sürücülere saygısızlık nedeni ile 
açığa çıkan öfke ve tahammülsüzlük, 
bir turiste, toplumun uygarlık düzeyi ile 
ilgili en erken gözlem yapma olanağını 
veren bir unsurdur. Toplumumuzda, 
hemen her gün tanık olduğumuz öfke 
patlamaları ve şiddet ciddiyetle ele 
alınmalıdır. Öfke ve şiddet her toplumda 
yansımasını bu seviyede göstermemektedir. 
Toplumumuzda, bir toplumda uzlaşma 
kültürünün en güzel örneklerinden olması 
gereken açık oturum programlarında dahi 
sergilenen öfke, “en eğitimli”, “en âlim” 
kişilerin bile hakâret, küfürleşme, hattâ 
yumruklaşmalara kadar gidebilmeleri, bu 
işin öğretim ile çözülemeyeceğini gösterir. 
Bu tür durumlarda ana tema, “başkasına 
tahammülsüzlük”tür. Bunların temelinde 
uzlaşım kültüründen olan uzaklığımız 
yatar. Önemli bir yaş dönemi olan 2-6 yaş 
aralığında, başkalarının hakları üzerinden 
sınır çizilerek, kendisi ile uzlaşma eğitimi 
verilmemiş çocuğun, yetişkin bedenindeki 
bir görüntüsüdür. 

Freud, bir insanın, yaşama, diğerlerine 
ve dolayısı ile diğerleri üzerinden 
kendisine ait tutumunun, çocuğun 0-6 yaş 
döneminde yaşadığı senaryonun tekrarı 
olarak ortaya konulduğunu ileri sürmüştür. 
Bu yaş döneminde edinilen becerilerin, 
duygulanımların, tutumların ve kazanımların 
ilerideki yaşantıda da genellikle bilinçsiz 
olarak tekrarlanmaya çalışılması, adına 
yaşam denilen süreci oluşturmaktadır. 
Jung’un ustaca dikkatimizi çektiği gibi, 
“Hiçbir özgün kuram ‘öteki’nden çıkmaz. 
Her şey ‘kendi’nin kuramıdır. Öteki, ancak 
bir ilişki sürecinde, ötekinde kendini bulmak 
ve oluşturmak içindir.”

Bebeklik ve ilk çocukluk dönemini 
kapsayan 0-6 yaş gelişim dönemi, çocuğun 
temel karakteri üzerinden, kendisi ve 
çevresi ile ilişkilerinde nasıl bir tutum 
sergileyeceğinin anahatları ile belirlendiği 
çok önemli bir dönemdir. Doğulu ve Batılı 
toplumlarda bu dönemde sergilenen ebeveyn 
tutumları arasında çok önemli farklılıklar 
vardır.

Batılı toplumlarda iki yaş civarı 
şekillenmeye başlayan ben bilinci yani ego, 
ebeveynler tarafından sistematik ve dışsal 
bir kontrole tâbi tutulur ve çocuğun süratle 
bunu içselleştirmesi beklenir. Dolayısı 
ile, ego her istediğini yapmayı hedefleyen 

karakterinden, toplumsal yaşamda bunun 
olanaklı olmadığı öğretisine alınır. Çocuk, 
başkaları ile olan ilişkisinde dikkatli, 
ölçülü ve nazik olmalıdır. Çocuksu bir 
coşku içinde eğlenebilir ama başkalarını 
gürültü ile rahatsız etmek bir sınırdır; çok 
net ve değişmez yatma zamanları vardır, 
bu bir sınırdır; yemeğini beceriksizce 
de olsa kendi başına yiyebilmelidir, bu 
bir sınırdır; yemeğini koşarken veya 
oynarken değil masada veya mama 
sandalyesinde aile ile beraber oturarak ve 
yiyeceklere saygı göstererek yemelidir, 
bu bir sınırdır. Bir çocuğa “Ne içersin?” 
diye bir soru sorulmamalıdır, sorulursa 
yanıt “Viski” olursa verilmelidir. Oysa 
ki “Süt mü, elma suyu mu?” şeklinde bir 
soru onu sınırlandırarak korumayı getirir. 
Sınırlandırılarak özgürlüğe taşınır.

Kuşkusuz bu örnekleri çoğaltabiliriz 
ancak bu gerekli değildir, çünkü her örnek 
çocuğun egosuna bir sınır getirerek, bu 
sınır üzerinden, hem kendisinin hem 
de diğerinin hakkına saygı duyacağını 
öğrenmesinin, özellikle o yaşlarda öneminin 
ve nasıl yapılacağının detayına inecektir. Bu 
yöntemler ilgili kitaplardan araştırılabilir. 
Pedagojide, çocuğa sınırlar koymanın, 
çocukta aidiyet duygusunu arttırdığı, 
bu nedenle çocuğun çizilen çerçeve ile 
kendini güvende hissederek sevildiğinden 
emin olduğu algılamasına ulaştığından 
söz edilir. Egosunu, diğerlerinin haklarına 
saygı göstererek sınırlamayı zamanında 
öğrenenmemiş bireylerin, kendilerine 
saygıları da düşük olur. Çünkü insan 
özbilince, ilişkide bulunduğu diğer 
insanlar üzerinden kendisi hakkında 
yapacağı okumalar ve değerlendirmelerle 
ulaşabilir. Egoya sınır çizebilmek, kendisini 
düşüncesine nesne yapabilmek demektir. 
Aksi takdirde, kendine güven eksikliği, 
yetişkin bedenlerde yaşayan çocuk ruhların, 
yaşamın sorunlu olan her bölgesinde 
öfke patlamalarını önceleyen ve takip 
eden değersizlik duygusunu beraberinde 
getirmektedir.

Türkiye’de bu konuda ciddi bir eksikliğin 
olduğu açıktır. Çocuklar “Çocuktur, 
ne yapsa yeridir” gibi yaygın ve hiç 
sorgulanmamış, hakîkatte işaret ettiği 
anlamdan kopmuş bir eğitim anlayışı ile, 
2-6 yaş arası adeta terbiyesizlik ve 
saygısızlık hakkı verilerek yetiştirilmektedir. 

Modern eğitim, çocuğun istediğini 
yapmakta özgür olması demek değildir. 
Her istediğini yapabilen, her istediğine 
ulaşabilen çocuk mutlu değildir, derin 
bir tatminsizlik duygusu yaşar. Çocuğa, 
sahip olamadıkları üzerinden de kendisini 
tanımlayabilme şansı verilmelidir. Bu ve 
benzeri bir başıboşluğu normal olarak 
algılayan bir çocuk, yaşı ilerledikçe 
rahatsızlık verici bir hâl alır. Daha önce 
sevimli bulunduğu için, çevresindekilerin 
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içten ilgisini üzerinde toplayan çocuk, artık 
aynı şeyleri yapıyor olsa da rahatsızlık 
verdiği için dışlanır. Aile, akraba, arkadaş 
ortamlarında engellenir ve bu tür ortamlara 
girmeden önce yapılan tehditler veya ödül 
vaatleri neticesinde “yalan yapma”yı bir 
beceri olarak algılamaya başlar. Bu tür 
istikrarsızlıklar çocuğun güven duygusunu 
zedeler, çocuk sevildiğine iknâ olmaz. Bu 
durum, bir bireyin sevgi dilencisi olma 
hâlinin ilk aşamasıdır; yaşamında kuracağı 
tüm ilişkilerde baskın olacak senaryo burada 
yazılır.

Erken okullaşma bizimki gibi toplumlarda 
bir zorunluluktur. Geçtiğimiz yıl başlatılan 
erken okullaşmada, belleme temelli 
öğretimin o yaş çocukları için ağır ve 
gereksiz olması nedeni ile yaşanan haklı 
sorunlar yanında, özbakım becerileri 
gelişmemiş çocukların sayıca fazlalığı 
nedeni ile yaşanan sıkıntı, ihmalkârlık 
kaynaklıdır. Ülkemizde, okul yaşına 
geldiği hâlde, hâlâ annesi ile beraber 
uyuyan, özbakım becerilerini henüz 
kazanamamış, kendisi ile ilgili basit 
kararları bile alamayan, bağımlı çocuk 
sayısı yüksektir. Toplumumuzda, çocuklar 
zamansız ve hızlı büyümektedirler. 
Çocuklar fazlası ile yetişkin hayatının 
ağırlıklarına maruz kalmaktadırlar ve bu 
çocuk haklarına aykırıdır. Toplumumuzda, 
bir çocuğun yatma saatinde yatan çocuk 
azdır. Erken yatırılmadığı için, geceye ve 
yetişkin hayatına maruz bırakılan, gece 
gündüz annesinin yanında kontrolsüzce 
televizyon seyredebilen çocuklardan, 
ne yazık ki, çocuklukları çalınmaktadır. 
Ortak alanlarda kurallara uyabilme 
becerisini kazanmak, kendisini diğerleri 
üzerinden sınırlayabilmeyi öğrenmek, 
uyku konusunda, biyolojik ritmin sağlıklı 
büyüme için zorunlu olduğu bir düzen 
içinde yaşamak, özbecerilerini geliştirirken 
yetişkin yaşamının aidiyetlerinden 
arındırılmış bir bölgede çocukça bir 
nefes alabilmek, arkadaşları ile ruhsal ve 
fiziksel olarak güven içinde oynamak her 
çocuğun hakkıdır. Bu nedenle, Türkiye’de 
altyapısı hazırlandıktan sonra, anaokullarına 
gitmek zorunlu hâle getirilmelidir. Bu 
yazıda kaleme alınan sosyal ve duygusal 
alandaki kazanımlarının yanısıra, çocuk, 
bilişsel, dilsel ve psikomotor alanlarda da 
gelişecektir. Okullaşmanın başlatılacağı 
yaş döneminde yapılacak etkinlikler 
uzmanlar tarafından hazırlanmış ve yine 
onlar tarafından kontrol edilen, özel eğitimli 
öğretmenler tarafından uygulanan modern 
ve dinamik eğitim sistemleri olmalıdır.

Kendine saygılı bir birey yetiştirebilmek 
için, erken eğitimde, cinsiyet ayrımcı 
söylem ve uygulamalardan da kurtulmak 
gerekir. Doğulu toplumlarda kadınların 
sıklıkla, teolojik, sosyolojik, ideolojik 
nedenlerle özellikle baskılandığı, erkeklerle 
eşit görülmediği ve kısıtlandığı bir gerçektir. 

Bu durumda eğitimin özgürleştiriciliğinden 
söz etmek zaten mümkün değildir; bu 
ayrı bir yazının konusudur. Ancak, çocuk 
yetiştirirken iyi niyetli olunsa da bilinçsizlik 
nedeni ile hiç sorgulanmayan kültürel 
kalıplar ve alışkanlıklar, cinsiyet ayrımcı 
bir eğitime neden olur. Erken çocukluk 
döneminde ailenin tutumu, çocuğun gerek 
kendi cinsiyetini gerekse de karşı cinsi 
sağlıklı algılamasında çok önemlidir. 
Günlük yaşamımızda kullandığımız dil 
ile ilgili bilinç, özellikle çocuk yetiştirme 
sorumluluğu olan bireyler tarafından ciddiye 
alınmalıdır. Bugün kullandığımız ortak 
dil, yarın bu çocukların hakîkati hâline 
gelmektedir. Türk toplumunda, bilinçli ve/
veya bilinçsiz olarak, oldukça cinsiyet 
ayrımcı bir dil kullanılmaktadır. Egemen 
sınıfların egemen dilleri vardır. Bebeklik 
ve erken çocukluk döneminde çocuğun 
bakımından birincil olarak sorumlu kişinin, 
çocuğun cinsiyeti üzerinden gerçekleştirdiği 
kişilik inşasının, çocuğun sadece “olduğu 
şey” olduğu unutulmadan yapılmalıdır. Kız 
ve erkek çocuklarda, hem kendisinin hem de 
karşı cinsin sağlıklı olarak algılanmasında 
“evdeki tutum” birincil derecede önemlidir. 
Ebeveynlerin, erkek çocukları ile olan 
bilinçsiz tutumu, “Kadına Şiddet” 
konusunda başat etkenlerden birisi olarak 
ileri yaşlarda kendini göstermektedir. Şiddet 
uygulayan, hem erken yaşlarda bir özne 
olarak egosunu sınırlamayı öğrenememiş 
bir çocuğu, hem erkeklik egosu erken 
çocukluk döneminde şişirilerek yetiştirilmiş 
bir çocuğu, hem de karşı cins olarak 
kadınlara tahakküm etmenin hak olduğuna 
inandırılmış bir çocuğu barındırır. İşte tam 
da burada, Batılı toplumlar gibi giyinip, 
Batılı toplumların ürettiği teknolojiyi 
en üst seviyede kullanıp, Batılı müzik 
dinlemekle bir insanın “Modern İnsan” 
konumuna ulaşamayacağı görülür. Modern 
olmak, birey olabilmeyi başarabilmektir. 
Birey olmak, bireysel olmak veya canının 
istediğini yapabilmek değil aksine kendine 
sınır koymayı öğrenebilmiş olmak demektir. 
Kadına şiddet olaylarında, erkeğin kadına 
müdahale etmesinin, hemen her zaman, 
kadının kendi hayatına bir sınır çizerek 
birey olarak var olmaya kalkışması 
sonucunda açığa çıktığı görülür. Her ne 
kadar modern olduğumuzu düşünsek de, 
eğitimin ve şehirleşmenin yüksek olduğu 
ailelerde dahi, kız çocuğunun erkek 
çocuktan farklı bir alana hapsedildiği acı bir 
gerçektir. Ufacık bir kız çocuğunun yanında 
erkeklerin artması, babayı, dedeyi, amcayı, 
dayıyı, abiyi müdahale görevine çağıran 
şakalaşmaların yapılmasına neden olur. 
Cinsiyet üzerinden bir insanı hapsetmenin 
yaşı ve şakası olmaz. Aynı şekilde ufacık 
bir erkek çocuğun yanında kızların artması, 
yine babayı, dedeyi, abiyi, dayıyı göreve 
çağıran şakalara neden olur. Bir farkla; 
bu kez görev sadece şahitliğin tadını 
çıkartmaktır. Ne yazık ki, eğitimli kesimin 
bile şuursuzca içinde bulunduğu ayrımcı 

tutumlarla ilgili bir kitap yazılabilecek kadar 
çok örnek vardır.

Bir erkek çocuğunun erkek oyunları, 
kız çocuğunun ise kız çocuğu oyunları 
oynaması sağlıklıdır. Çocuklar, 
ebeveynlerini  toplumda oynadıkları roller 
sırasında sürekli incelerler. Örneğin; kız 
çocukları bilinçsizce “Çekici Kadın” 
rolüne hapsedilirler. Zaman zaman “role 
play/karakter canlandırma” oyunları 
oynanabilir, hatta oynanması önerilir. Bu 
tür bir oyunun net sınırları olmalıdır. Oyun 
bitince, kız çocuğu makyaj malzemeleri, 
ojeler, kadına ait giysi, ayakkabı vs.’nin 
kaldırılmasına yardımcı olmalı ve bir 
sonraki oyuna kadar o malzemelerle 
işinin olmadığını bilmelidir. Zira, bir kız 
çocuğu çocuktur; kadın değil. Kadının 
özgürlüğünün, kadın bedeninin özgürlüğü 
üzerinden kurgulanıp pazarlanması, kadın 
bedeninin metalaşmasına yol açmıştır. 
Kadınsı varoluşun letâfetini elinden alan 
bu metalaştırıcı özgürlük, kuşkusuz ki ne 
Hegel’in ne de Muhammed’in sözünü ettiği 
“Özgür Birey” olma durumudur.

İster filozof Hegel’in önerisine ister 
peygamber Muhammed’in çağrısına 
kulak verelim, sonuçta hedefin “Etik 
Virtüözlük” veya “Güzel Ahlâk” olduğu 
eğitim sistemleri birbirinden çok da farklı 
olamaz, hedef ortak bir hedeftir; bir insanın 
yetişmesidir. Ebeveyn olmak öğrenci 
olmaktır; mutlaka hatalar yapılacaktır. 
Hatalar ebeveyn-çocuk ilişkisinde her 
iki tarafın da büyümesine katkı sağlar. 
Hatalarda ısrarcı olmamak ve yeni fikirlere 
açık olmak önemlidir. Çocuğun dominant 
bir karakterle doğduğuna inananların 
yanısıra, her insanın “Tabula Rasa” (boş 
levha, boş sayfa) olarak doğduğuna da 
inananlar vardır. Her iki durumda da, 
ebeveyn-çocuk ilişkilerinde sorunlar 
zamanında çözülmediklerinde katlanarak 
artar, kaçınılan problem değişik elbiseleri ile 
sürekli ortaya çıkar. Tam da bu nedenle, bu 
ilişkiler dinamiktir; problemler çözümlerini, 
her iki taraf için de, içinde taşır. Hegel’in 
“Bildung” insanının eğitiminin aile 
aşamasına kadar geri götürülmesi, aslında, 
kendisine saygı duyan, bağımsız, eğitimli 
ve zarif bir çocuk yetiştirmenin kendi 
içinde bir hediyesinin olduğunun da farkına 
varmamıza neden olur ki o da “Bildung” 
insanı yetiştiren her insanın aslında 
kendisinin “Bildung” eğitimini de üstlenmiş 
olduğu gerçeğidir.

Kaynaklar:
1- Metin Bobaroğlu AAV konuşmaları, 
2011-2013 
2- Terry Pinkard: Hegel, Biyografi. İş 
Bankası Yayınları, 2012
3- Hegel: Estetik. Payel Yayınları, 1994
4- Fusûsu’l Hikem Tercüme ve Şerhi IV
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Einstein’ın Beyninin Farkı 
Neydi ve Bu Farklılık Onun 
Yaratıcılığı Açısından Ne 
Denli Önemliydi? 
Hazırlayan: Deniz Tipigil

“Hayal gücü bilgiden önemlidir, çünkü bilgi sınırlıdır,” diyen 
Albert Einstein’ın bilimsel eserleri hakkında fizik tarihinin köşe 
taşlarından Neils Bohr şöyle der: 

“Albert Einstein’ın eseri sayesinde insanoğlunun ufku sonsuz 
genişledi ve bununla birlikte uzay hakkındaki görüşlerimiz 
şimdiye kadar sadece hayal edebildiğimiz derecede bir 
bütünlüğe ve uyuma kavuştu.” 

Bu iki büyük fizikçinin bilginin sınırları ve insan ufkunun 
genişlemesinde hayal gücünün önemi hakkındaki tespitlerinden 
yukarıdaki ikisi, Ekim 2013’de Brain dergisinde Einstein’ın 
beyni üzerine yayınlanan bir çalışma üzerine, Jennifer Miller’ın 
www.fastcocreate.com’da yayınladığı yazının ana temasını 
oluşturuyor desek abartmış olmayız. Jennifer Miller’ın 
etkileyici görselleri ile birlikte inceleyebileceğiniz yazısını 
aynen aktarıyoruz:  

Albert Einstein, 1905 yılında, hayret verici genç yaşıyla 
(26) Işığın Kuantum Teorisi (Quantum Theory of Light) ile 
çıkageldi, atomların var oluşunu ispatladı ve Özel Görelilik 
Kuramı’nı yarattı. Eğer bu ölçüde bir deha nasıl oldu da 
bir kafatasının içine adeta tıka basa sığabildi diye merak 
ediyorsanız, Brain dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan 
yeni bir çalışma size ipuçları verebilir. 

Sağ Bölüm

Görünen o ki, Einstein’ın, sol ve sağ beyni birbirine bağlayan 
liflerden oluşan bir tomar olan corpus callosum’unun genişliği 
çok dikkat çekici imiş. Çalışmaya katkıda bulunanlardan 
Florida State Üniversitesi Antropoloji Profesörü Dean 
Falk, “Corpus Callosum beynin her iki bölümünü de diğer 
yarının ne yaptığına dair bilgilendiren bölümdür,” diyor. 
Falk’a göre corpus collosum hem fiziksel hem de bilişsel 
(kavrama, idrak) açılardan önemli. Bu beyin içi bağlantı, 
ellerimizi koordine edebilmemizi ve bedenimizi gayemize 

göre hareket ettirebilmemizi sağlıyor. Ama aynı zamanda sağ 
beyin bölümünde oluşturulan düşünce ve fikirlerin sol beyin 
tarafından işlenerek dil ile ifade edilmesini sağlıyor. “Hepimiz 
sağ ve sol beyin bölümlerimiz arasında bu bağlantıya sahibiz,” 
diyor Falk, “Fakat Einstein için bu bağlantı olağandışı idi.” 

Bir Gizem Başyapıtı: Einstein’ın Beyni 

Sol Bölüm

Peki, nasıl emin olabiliyoruz bundan? Einstein 1955’de 
vefat ettikten sonra beyni fotoğraflanmış, daha sonra 240 
parçaya bölünerek büyük bir çoğunluğu bilgimiz dâhilinde 
olmayan laboratuar ve arşivlere dağıtılmıştı. “Bir grup parça 
Princeton’da bir laboratuarda bulunuyor,” diyor Falk, “Fakat 
bunlara ulaşabilmek neredeyse imkânsız.”

Derken 2010’da, daha önce hiç görülmemiş yüksek-çözünümlü 
fotoğraflar keşfedildi. Araştırmanın başındaki yazar olan East 
China Normal University Fizik Departmanı’ndan Weiwei Men, 
bu fotoğrafları inceleyebilmenin verdiği güç ile, Einstein’ın 
corpus callosum’undaki sinirlerin adedini ve kalınlığını 
ölçebilecek bir grafik metot icat etti. Söz konusu grafik 
metodun icadından hemen sonra Weiwei Men ve Falk birlikte, 
halen yaşamakta olan farklı yaşlardaki erkeklerin beyinlerinde 
MRI taramaları yaptılar (Hepsi sağ elini kullanan ve ortalama 
bir IQ’ya sahip kişilerdi) ve aynı grafikleri deneklerin MRI 
görsellerinin üzerinde uyguladılar. Oraya çıkan sonuç için Falk, 
“Hangi yaşta olursa olsun, Einstein’ı kiminle mukayese edersek 
edelim, görünen o ki Einstein’ın beyninin sağ ve sol yarıları 
hakikaten bağlantılıymış,” diyor.   

Falk’un takımının bir sonraki hedefi, Nobel ödülü kazanmış 
fizikçileri bu çalışmaya katılabilmeleri için beyin taraması 
yapmaya ikna etmek. “Gerçekten büyük bir corpus callosum’un 
deha açısından ne denli önemli olduğunu ortaya koyabilmek 
için yapılması gereken bir sonraki şeyin bu olduğu apaçık,” 
diyor Falk.

deniztipigil@gmail.com
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Shankara’ya 
Sorular 
Hazırlayan: Ekrem Genç

Soran: Neden kaçınmalıdır?
Shankara: Bizi, Gerçeğin daha büyük 
felaketine götüren işlerden. 

Soran: Bu dünyada kime saf insan 
denebilir?
Shankara: Zihni saf olan kimseye.

Soran: Bir insan için en zor iş nedir?
Shankara: Zihnini devamlı olarak 
kontrol altında tutmak. 

Soran: Bu dünyada kime akıllı denebilir?
Shankara: Gerçekle gerçek olmayanı 
tefrik edebilen kimseye.

Soran: Hırsızlar nelerdir?
Shankara: Kalplerimizi gerçek olandan 

öteye çeken şeyler.

Soran: Ruhi tekâmüle engel olan nedir?
Shankara: Tembellik.

Soran: Fakir kimdir?
Shankara: Memnun olmayan kimse.

Soran: Cehennem nedir?
Shankara: Başkalarına esir olarak 
yaşamak.

Soran: Bir insanın vazifesi nedir?
Shankara: Bütün varlıklara iyilik 
yapmak. 

Soran: Mutluluğu ne getirir?
Shankara: Kutsal kişilerin arkadaşlığı. 

Soran: Mutluluk nedir?
Shankara: Bîtaraflık.

Soran: Ölüm nedir?
Shankara: Cehalet. 

Soran: En değerli şey nedir?
Shankara: Tam zamanında verilmiş bir 
hediye. 

Soran: İnsan ne için uğraşmalıdır?
Shankara: Yaşadığı müddetçe öğrenmek 
için.

Soran: En fazla neye kıymet vermeliyiz?
Shankara: Merhamete ve kutsal kişilerle 
arkadaşlığa.

Soran: Tanrılar kime hürmet gösterirler?
Shankara: Merhametli olan kişiye.

Soran: Bu dünyanın hâkimi kimdir?
Shankara: Kelimeleri tatlı ve faydalı 
olan ve doğruluk yolunu takip eden kişi.

Kaynak:
Shankara, Tefrik Etme Hazinesi/ Viveka 
Chudamani, Dergâh Yayınları, 2. Baskı, 
Haziran 2012 

HAKİKATTEN DAMLALAR Shankara (San Kaçarya)

Bizden Haberler
Selin Erş

• Sevgili dostlarımız Zühre 
Germirli ve Sema Ak’ın 
anneleri Hatice Kamuran 
Ak, 13 Aralık 2013 tarihinde 
vefat etmiştir. Kendilerine 
ve yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz. 

• Sevgili dostlarımız 
Erdinç ve Yasemin 
Arna’nın bebeği Masal, 
3 Aralık 2013 tarihinde 
dünyaya geldi. Minik 
bebeğimize ailesiyle 
birlikte sağlıklı, uzun 
ve mutlu bir ömür 
diliyoruz. 

• Vakıf dostlarımızdan Osman Çoban’a 
geçirdiği ameliyat dolayısıyla geçmiş olsun 
dileklerimizi sunuyoruz. 

• Vakıf dostlarımızdan B’nin de ortak olduğu 
Naturey Doğal Ürünler ve Danışmanlık, 

12-15 Aralık 2013 tarihleri 
arasında Harbiye Askeri 
Müzesi Kültür Sitesi’nde 
27. defa gerçekleştirilen 
“NATUREL Beden, 
Zihin ve Ruh Sağlığı 
Festivali”ne katıldı. 
Festival, Türkiye’de 

doğal ve sağlıklı yaşam konusunda 
toplumsal bilincin oluşması ve tüketici 
alışkanlıklarının yerleşmesine öncülük 
etmek amacıyla düzenleniyor.

• Sergilerini ilgiyle takip ettiğimiz sanatçı 
dostumuz Işıl Gönen’in internet sitesi 
yayında. Sanatçı hakkında bilgi almak ve 
kendisini takip etmek için 
www.isilgonen.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Işıl Gönen, 1977 yılında 
İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi’nden sonra, 2000 
yılında Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Resim 
Bölümü’nde lisansını 
tamamladı. Sanatçı, resimlerinde izleyiciyi, 
rüya diyarlarının dili ile kimi kuyulardan, 
kimi labirentlerden çıkarılan kadim 
cümleler ve çöllerde sırlanmış sembollerle 
örülü, hayal ile hakikat arasında bir seyre 
davet ediyor. Simgesel olanın derinlikli 
dünyasının, sanatçının mitsel âlemlere 
yönelen algısıyla birleştiği bu süreçte 
sanatçının eseri üretimiyle eş zamanlı olarak 
eserin kendisi de sanatçıyı üretiyor.

Işıl Gönen, resimlerinde insanın evvelinden 
ahirine olan yürüyüşünün hikmetlerinden 
haberler veren kadîm metinler eşliğinde, 
kendi kendisine tanıklık ettiği yolculuğunun 
kilometre taşlarını izleyicinin keşfine 
sunarken, kendi rüyalarının “ortak rüyalar 
olarak mit ile temas kurma… mit’e geri 

dönme” çabasını ve ümidini görünüşe 
çıkarıyor.

• Vakıf dostlarımızdan 
Nimet Özata, 14-15 
Aralık 2013 tarihlerinde 
İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde, 
İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Öğrencileri 
Birliği tarafından 
düzenlenen “Geleneksel 
Tıp Günleri” etkinliğine 
davetli olarak katıldı. 14 Aralık 2013 
Cumartesi günü “Aromaterapi ve 
Eczacılıktaki Uygulamaları” başlıklı bir 
sunumda bulunan Nimet Özata’ya bir plaket 
verilerek teşekkür edildi. 
 

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 Ayşe Doğu, Deniz Tipigil, 
Ekrem Genç, Elif Ersoy, İzzet Erş, Nurgül 

Demirdöven, Sadık Acar, Selin Erş, Sevgi Genç
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org • 

Web www.anadoluaydinlanma.org
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İdea ve İdeoloji
İzzet Erş

Felsefi kavramsallık içinde ideal olan, 
ideanın kendini bütünlemesi olarak 
ifade bulur. Bu bütünleme edimsel olan 
ideanın kendi gerçekliğini ereğinde 
gerçekleştirmesidir. Çünkü idea bir süreçtir. 
Psikolojik, sosyolojik vs. bilimsel tüm 
paradigmaların belirleyicisi ve her birinin 
aklı olan felsefenin bir kavramı olan 
idea, düşüncenin öz malzemesi olarak arı 
kavramdır ve kavramın kavranabiliyor 
olmasının da zeminidir. Düşünme etkinliği 
ve düşünebilme kabiliyeti bu idealar 
aracılığıyla gerçeklik bulur. 

Platonik düşünce sisteminde idealar, duyulur 
olanın ötesine ait olan bilgidir. Bu ifadesi 
ile öne çıkardığı belirlenim, ideanın zihinsel 
olmadığı, insan denilen birikime aşkın 
olarak onu öncelediğidir. İdealar yaratılmaz, 
idealarla yaratılır. İdea bilinmez, idealarla 
bilinir. Çünkü idea bir sürecin ifadesidir. 
Başlangıçta nominal bir içerikle sadece 
bir sesten veya daha sonradan kazanacağı 
tam içeriğiyle soyut bir sezgiden ibarettir. 
Yine de ideaların her biri diğerinden ayrı 
ve katışıksız olarak özgün, ancak mutlak 
idea altında tanımlı ve gerçektir. Böylece 
idealar, mutlak ideanın, düşünce biçimleri 
ve giderek olgular karşısında aldığı çoklu 
formların genel adıdır.

İdealar, özünde mutlak ideanın olduğu 
algısal bir çokluk alanına işaret eder. 
Bu idealar soliptik ve birbirlerinden 
kopuk olmadıklarından, ancak kurgul 
bir bütünlüğün yanlarından ibaret 
olduklarından, ondaki ayrımlar ancak 
ayrımlı birlik olarak nitelenebilir. 
İdealar aklın formlarını ve bu formlar ile 
düşünebilmenin temellerini ve yeteneğini 
ortaya koysa da ideaların birliği olarak 
mutlak idea aklın sezgisini ifade eder. 
Bu nedenle Platonik bilgi nihayetinde 
sezgiseldir. Öyle ki; tümelin bilgisi, 
aklın nesnelere olan bağları gibi değil, 
ama tümden kalbe bağlanan arı sezginin 
bilgisidir. İdeaların niteliği ve etkinliği akıl 
ile bilinir, ancak ideanın ne olduğu sezgiye 
ait bir bilgidir.

* * *

İdeanın saltık doğasını algılanabilir bir 
gerçeklik olarak olgular dünyasında 
göstermesi ve insanın onu algılamadaki 
yetkinliği kişiden kişiye farklılık 
gösterebilir. Genel olarak idea, soyut 
doğasının zorunlu bir neticesi olarak insanın 
kendi kabulleri ve inançları ile içeriklenir. 
Kavramın tümel ve tanımlı yapısına ters 
olan bu durum, duygusal insan için zorunlu 
olarak böyle olmak durumundadır. Her 
insan ideale ulaşmayı, onu bilmeyi vs. 
ister. Ancak idealin ne olduğu veya ona 

nasıl ulaşılacağı gibi bilgiler ancak ideanın 
doğasına katılmakla mümkündür. Bu katılım 
ise ancak kurgul, yani belirlenimlerini 
eytişimsel aklın zorunlu yanlarından 
alan bir yapı ile mümkündür. Bu yapıya 
katılabilmenin olanağı çaba ve dürüstlüğü 
gerektirir. Öyle ki çoğu zaman akıllı insan, 
inancının nesnelerini dolaysız buyruklar 
olarak bulduğu vicdanını tartamaz. Vicdan 
(duyunç / bulunç) tikel aklın yaşayabilmek 
ve tutunabilmek için dayandığı kabullere 
boyun eğer. Oysa bu, buluncun doğasına 
terstir. Böylece insan kendine karşı dürüst 
olduğunu sanırken, zaaflarına yenik 
düşmektedir.

İdeali istemek, ideanın katışıksız doğasına 
bilinçli olarak katılmayı istemektir. Ancak 
böyle bir bilinç idealin gerçekliğini 
isteyebilir. Aksi takdirde ideal olarak 
istenen, kişinin kendi öznel arzularından, 
yanılsamalı tikel istencinden başkası 
değildir. Bu öznellik, ortak yanılgılar altında 
belirli bir toplumun genel yargısına dönüşse 
dahi öznel olmanın ötesine geçemez. 
İdeolojilerin tümü nesnel geçerliliklerle 
korunan, ancak özünde yine öznel olan bu 
yanılgıların somutlaşmasıyla oluşur. Ve 
nihayetinde ne olursa olsun ideoloji belirli 
bir yönetim erki olarak idealize ediliyorsa, 
o erk bir yanılgıyı temsil etmekten 
kurtulamaz.

İdeal olan ile ideolojik olan burada 
birbirlerinden ayrılır.

* * *

İdeolojilerin tümünde salt kendi koyut 
idealarının bütünlüğü değil, daha da ileri 
gidilerek, insanlık ülküsünün gereğinin 
yerine getirildiği savı güdülür. Bu anlamıyla 
tüm ideolojiler ilericiliği savunarak 
bir önceki kapıyı ortadan kaldırırlar. 
Öncekini ortadan kaldırması durumunda 
ise başlangıçta ilerici ve yenilikçi olan her 
hareket, amacına erdiğinde donuk bir yapıya 
bürünür. 

İslam’ın içtihat ile ortaya koyduğu ilericilik, 
ideolojiler açısından yamadır. İçtihat, 
mutlak yenilikçilik demektir. Bu anlamıyla 
mevcudun düzenlenerek yeniye uygun hale 
getirilmesini değil, ama tam anlamıyla 
devrimciliği ileri sürmektedir. İslam, 
devrimci olduğunda idealine yakın; devrimi 
ve içtihattı reddettiğinde ise ideolojiktir. 
Bu anlamıyla Muhammed devrimcidir. 
Bunun yanında İslam’ın daha ilk yıllarından 
itibaren Muhammed’in yanında olanların da, 
karşısında olanların da tutumu ideolojiktir. 

* * *

Örneğin, Tanrı’nın insanı seçmesi, seçimin 
istenç ile ilgili olmasının ve bu niteliğin 
insan ile temellenmesinin bir neticesi olarak 
“seçilmiş insan” düşüncesinin bir ideali 

yansıttığı savlanabilir. Ancak Tanrı’nın 
belirli bir topluluğu sonsuza kadar seçtiği 
düşüncesi Tanrı’nın özgür doğasıyla, tümel 
istençle çelişir. Bu nedenle seçilmiş kavm 
düşüncesi ideolojiktir. 

Muhammed’in bilincinden (tevhîd) daha 
kâmil bir bilinç olamayacağını söylemek, 
bu savın felsefi bir zemini olması nedeniyle 
ideale yakın kabul edilebilir. Hatta varlığın 
birlik ve bütünlüğünü ilkesel ve sezgisel 
olarak tüm yanlarıyla ortaya koyması bu 
bilincin tamlığının da delili kabul edilebilir. 
Ancak Hz. Muhammed’den sonra daha 
kâmil bir peygamber gelmeyeceğini iddia 
etmek ideolojiktir. Çünkü bu da mutlak 
istencin sınırlı tikel istenç tarafından 
belirlenmesi anlamına gelir.

Her iki örnek de inanır topluluklarının kendi 
inançlarının birer yansıması olarak din 
dışıdır. Bir topluluğun seçkinliği, bu seçimin 
vurgulandığı metinde mutlak iradeye bağlı 
olarak değişmesini de içerdiğinden, yargı 
Tanrı’ya değil inanıra aittir. Ve tamlık 
(kemâl) bakımından Muhammed’in savı 
bilince ait olduğundan, ancak inanırların bu 
bilinci değil ama antropomorfik bir kişiyi 
tanrılaştırmalarından dolayı, düşünce kendi 
içinde çöker. Eğer bu sav, bilincin sahibi 
olarak peygamber tarafından öne sürülseydi, 
farklı bir zeminde incelenmesi gerekirdi. 
Savın, peygamberin sevenleri ve inanırları 
tarafından ortaya konması ise aklî olmanın 
ötesindedir. Belki bunun sevgi veya pekinlik 
dürtüsünden ileri geldiği söylenebilir. Sonuç 
olarak, bu sav ideal olanın değil, ideolojik 
olanın ifadesidir.

Burada indirgemeci bir hareketle belki şu 
söylenebilir: Hakikatlere ve bu hakikatleri 
kendinde deneyimlemiş olan kişilere ait 
tüm bilgiler, o hakikatlerin bağlamlarından 
koparılmış tarihsel ve sosyolojik bilgiler 
olarak algılandığında, ideal olmaktan 
ideolojik olmaya geçer. Buda veya İsa 
tipolojilerinde idealize edilen kurtarıcı ruh 
figürü onların kendi tinsellikleridir. Ancak 
bu, eşit ölçüde insanın tinselliğinin de 
ifadesini taşır. İdeolojik birer nesne olarak 
da bu kişiler bir gün gelecek olan ötekiyi 
imlerler. İdealinde Arcuna kendi nefsiyle ve 
sanılarıyla savaşan her savaşçıdır. İdeolojik 
olarak ise tarihi bir savaşçıdır sadece. 
Hint Ganesha veya Süleyman, hikmet ve 
anlayışın ferdi ideallerini taşırlar. İdeolojik 
olarak ise hayali bir tanrı veya sıradan bir 
kral olmaktan öte değildirler. 

Son tahlilde, genel olarak ideoloji, varlığını 
ideanın doğasından alan belirli ideallerin 
tinselliklerini yitirip tarihsel formlara 
dönüşmesiyle oluşur. Veya bu formlara 
dönüştüklerinde artık ideal olandan 
uzaktırlar.

izzeters80@gmail.com
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Upanişadlar
İnsanlığın İlk Felsefe 
Metinleri
L. Max Muller / Paul Deussen 

Yayınevi: Okyanus Yayınları 
335 sayfa 

Ne ak ne kara, ne sebep ne sonuç, ne geçmiş ne 
gelecek olarak gördüğün şeyi bana anlat.
 Katha Upanişad 

“Dünyadaki kökenlere dair olan hariç, hiçbir 
araştırma Upanişadlar kadar yararlı ve yüceltici 

değildir. Hayatımın tesellisi o oldu, ölümümün de tesellisi o olacak.” Schopenhauer 

Dünyanın ilk felsefesinin ilk ışığıdır Upanişadlar. 
En ilkel inançlarla, insan zihninin varabileceği en aşkın en ileri sezgiler, en yüce 
kavramları içinde barındırır. Upanişad felsefesi metinlerinin hangi tarihlerde 
oluştuğunu saptamak zordur. Hindistan topraklarının ürünü olan bu metinlerin İ.Ö. 
800 yıllarda tamamlanmış olduğu sanılıyor.

Sonsuz uzayda dört bir yanımızı saran ve maddi doğamız dolayısıyla bizim de bir 
parçamız olduğu nesneler, Kant’a göre kendisinden şeyler değil, görüntülerdir. 
Eflatun’a göre somut gerçekler değil, görüntülerdir. Upanişad metinlerine göre ise 
asırlar önce bunu Atman yani şeylerin gerçek “Ben”i değil, yalnızca “Maya” olarak 
adlandırmışlardır. 

Var olan şeyler değişik görüntüler sergilese de, Upanişad öğretilerine göre tek olan 
ve hep aynı kalan bir özü paylaşırlar. İşte bu anlayıştan yola çıkan Upanişad felsefi 
metinlerinde düşüncenin panteizm, teizm, kozmogoni, ateizm (sankya) ve deizm 
(yoga) öğretisinin temel ilkelerini içinde barındırır.

Birçok ermiş bilgenin sezgilerinin ve içgörülerinin ürünü olan bu metinleri iki yetkin 
uzman hazırladı. Okuyucu bu kitapta Upanişad metinleri yanı sıra, bu metinlerin 
içeriği ve tarihçesi hakkında da bilgiler bulacaktır.

Buda ve Öğretisi
İlhan Güngören 

Yayınevi: Yol Yayınları
256 sayfa 

Buda’nın öğretisinin eskimeden her zaman 
taze kalacak yanı Buda’nın sözlerinden, 
işlerinden daha çok, gerçekleştirdiği aydınlanma 
yaşantısının eğitimidir. Gözünü, kulağını 
açmayı, kendini yanılgılardan kurtarıp dünyayı 
gerçekçi bir biçimde görüp değerlendirmeyi, 
gerçekçi koşullar içinde mutlu olmanın yolunu 
yöntemini aramayı öneren, “kendin kendine ışık 
ol, kendi dışında hiçbir şeyde, hiç kimsede ya da 
güçte sığınak arama, kendine gerçeği ışık yap,” 
diyen bir öğretinin bu yönüyle eskimesi, çağın 
gerisinde kalması söz konusu olamaz.

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu MISRALAR

Çocuklar Kralı 
Fazıl Hüsnü Dağlarca 

 
Tutun eteklerimden kalkıyorum, 

Kuşlara doğru ve Allah’a. 
Gecelerin sonsuz selameti 

Beklesin biraz daha.
 

Tacım nerde benim, giydirin, 
Yıldızlarla ve altın başaklardan. 

Aşka ait gemiler gönderdim, 
Ülkemiz olan uzaklardan.

 
Davet etsin, yaşamamı, nur olup, 

Karşı sahillerden, rüzgâr. 
Gölgelerini seyretmek istiyorum, 
Ağaçlarımın ki, sallanmasınlar.

 
Ve neden balıklar yüzüyor bu saatte, 

Haber getirsin amiralim. 
Severdik mavi yeleleriyle atları 

Masallara varalım. 
 

Yarına bir süngü hücumu var, 
Askerlerim türkü söylesin haydi. 

Kapılar kapansın ülkemde, 
Günün rahmeti bitti. 

 
Geceye yer açın dağlarımda; 

Kuzuları ağıllara çeksin çobanlar. 
Ve kimsesiz yolcuları misafir etsin, 

Bu gece vakti hanlar. 
 

Saat kulelerim öyle yavaş işlesin, 
Hatıraları an an duyayım. 
Ve asamı alın ellerimden; 

Nasibi daha yakından duyayım. 
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Logos 
Turgut Özgüney 

Logos: Antik Yunan düşüncesinde söz, 
konuşma, düşünce, akıl, anlam, açıklama, 
bir şeyin her ne ise o olmasını sağlayan 
nedenler, belli bir disiplinde fenomenleri 
açıklamak amacıyla kullanılan yöntem ve 
ilkeler, bir şeyi bizim için anlaşılır kılan 
temel dayanak anlamına gelen sözcük.

Yunan dininde bir tanrı ya da tanrıların 
insanlara tinsel esin, bilgelik ve yol 
göstericilik sağlayan sözleridir. Logos 
kavramı felsefi çerçeve içinde ilk 
kez ünlü doğa filozofu Herakleitos’ta 
ortaya çıkmıştır. Miletli filozofların 
maddeciliğine karşı mistik bir tepkiyi 
temsil eden Herakleitos’a göre gözle 
görülen dünya, gerçekliği kısmen açığa 
vurur, kısmen de gizler.

Gerçeklik, dünyanın bütün bir yaşamı 
sonsuz bir doğum ve ölüm, oluş ve 
yenilenme çarkında sergilenen tanrısal 
ruhudur. Herakleitos işte bu tanrısal 
ruha, akla “Logos” adını verir. Dünyanın 
homojen olan tek bir Logos olduğunu 
söyleyen söz konusu tanrısal ruha 
aynı zamanda “Doğa” adını veren 

ve onu kozmik süreçle özdeşleştiren 
Herakleitos’a göre Logos, bir yandan 
da yaşam ilkesi olan ruhtur, tanrısal 
yasadır, Tanrı’nın iradesidir. Hep var 
olan ve dünyanın içkin nedeni olan 
Logos, yıldızları yörüngelerinde tutan 
güç, her şeyin kendisine uyduğu yasadır. 
Varlıktaki çelişki, uyumsuzluk ve savaşın 
gerisindeki uyum ilkesidir.

Sofist Georgias’ta ise Logos, karşı 
konulmaz bir gücü olan söz anlamına 
gelir. İkna ve güzel konuşma sanatı 
üzerinde yoğunlaşan Georgias’ta söz, 
güzel konuşma anlamına gelen Logos, 
büyük bir güçtür. Logos, korkuyu sona 
erdirebilir. Üzüntüyü uzaklaştırabilir. 
Keyif yaratabilir ve merhameti arttırabilir. 
Logos ona göre aklı değil de duygu 
ve tutkuları etkiler. Georgias’ın Logos 
anlayışı, sözün insanı eğitmek ve 
aydınlatmak yerine, insanı hoşnut eden, 
ona haz ve içinde bulunduğu durumdan 
kurtulma olanağı veren yönünü işaret 
eder. İnsan, Georgias’a göre, daha iyi 
biri haline getirilemez. Fakat insanın 
yaşamı iyileştirilebilir ve sözler de işte 
tamı tamına bunu yapar. Trajedide ve 
komedide olduğu gibi sözler ruhu eğitmek 
yerine onu etkiler, yönlendirir ve ruhun 
sıkıntılarını hafifletir. Logos ilaçlara 

benzer bir biçimde sıkıntılı bir durumdan 
kaçış sağlayan güçtür. 

Herakleitos’un varlık görüşünü yeniden 
canlandıran Stoa Okulu’na göre ise 
Logos, evrendeki rasyonel düzenin 
ve rasyonel bir biçimde düzenlenmiş 
faaliyetlerin yaratıcısı olan kozmik akıl 
ilkesidir. Herakleitos gibi Stoalılar da 
panteist bir anlayışla, Logos’u maddi 
bir güçle var olan her şeye yayılmış 
olan ateşle özdeşleştirmişlerdir. Logos 
aynı zamanda insanla var olan ve insana 
evrendeki düzeni ve amacı anlama, 
yaşamını doğaya uygun bir biçimde 
düzenlemenin yolunu ve evrendeki 
zorunluluğu anlama olanağı veren 
bireysel akıldır. 

Logos, her şeyi kendi iyisine doğru 
yönelecek, evrende var olan düzen 
ve uyuma katkıda bulunacak şekilde 
düzenleyen güçtür. Logos aynı zamanda 
tüm ahlâki değerlerin kaynağıdır. Buna 
göre tüm insanlar fiziki ve kültürel 
farklılıklarına karşın ölünce kendisiyle 
karşılaşacakları ezeli-ebedi Logos’tan 
bir parçaya sahip oldukları için aynı 
insanlığın eşit üyeleridirler. Stoalılara 
göre insanların ruhları (Logos’ları) 
bundan dolayı ölümsüzdür.

Herakleitos
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Vedantik Hinduizm 
İçindeki İnanç Tipleri
James L. Cox’un “Kutsalı 
İfade Etmek” adlı kitabından 
özetleyen: Sadık Acar

Vedanta, kelime olarak “Vedaların Sonu” 
anlamına gelir. Yaklaşık M.Ö. 6. yüzyıl 
civarında ortaya çıkan Hinduizm’in 
felsefi tipine gönderme yapar. Vedalar, 
Hinduizm’in bütün şekilleri için otorite 
kabul edilen yazılı kutsal metinlerdir. 
Vedalar’ın içindeki edebiyat çok büyüktür 
ve Aryan halklarının merkezi Asya’dan 
yaklaşık M.Ö. 2000 yılı civarında Indus 
Vadisi’ne dalgalar halinde gelmesinden 
sonraki bin yıldan daha uzun bir sürede 
geliştirilmişlerdir. 

Vedalar Rig Veda, Sama Veda, Yajur 
Veda ve Atharva Veda diye isimlendirilen 
dört kitaba ayrılırlar. Bunların her biri, 
farklı tipten yazıları içerirler: İlâhlar ve 
ayinler için olan ilâhiler: Brahmanlar; 
ayinlerin yorumları: Aranyanaklar ve her bir 
Vedanın sonundaki felsefi spekülasyonlar: 
Upanişadlar diye isimlendirilen yazılardır. 
Upanişadlar, M.Ö. 800 ile 500 arasında 
yazılmış olan metinlerdir ve Vedanta bunlar 
üzerine kurulmuştur. 

Upanişadlar, hayat hakkında temel sorular 
sorarlar. Sanskrit dilinden tercüme 
edilen Upanişad kelimesi, “yanına 
oturmak” ve bir kimsenin 
kendisini bir üstadın (guru) 
rehberliğine 
teslim 

etmesi şeklindeki Hint geleneğine atıfta 
bulunabilir. Bu, Upanişadların hikmetin 
kaynağı olduğu ve bir kimsenin guruların 
“yanına oturma”ya, onlar üzerinde 
meditasyon yapmaya ve gerçekliğin doğası 
ve kendisi ve bir kimsenin nihai kaderini 
onlardan öğrenmeye ihtiyaç duyması 
anlamına gelir. Yaklaşık iki yüz kadar 
Upanişad vardır; ancak gelenek gelişirken 
bunlardan yalnızca yüz tanesi güvenilir/
otoriter olarak kabul edilmiştir. 

Upanişadlarla ilgili bir diğer edebi metin 
ise Sutralardır. Vedantik düşünce için 
bunların en önemlisi, Upanişadların anlamı 
hususunda rehber hizmeti gören Brahma 
Sutralardır. Muhtemelen bunlar da, M.Ö. 2. 
yüzyılda meydana getirilmiştir. Bu metinler, 
çoğu kez anlaşılması zor olan ve aforizma 
diye isimlendirilen kısa yorumlar içerirler. 
Brahma Sutralar, bir anlayışa varmak 
maksadıyla, her bir aforizmanın tekrar tekrar 
derin tefekkür içinde çalışılmasını gerektirir. 

Esrarlı muhtevalarından dolayı Brahma 
Sutralar, yorumlamayı gerektirirler. 8. ve 13. 
yüzyıl arasında, Vedanta felsefesi hakkında 
eserleri kaleme alan üç büyük yazar ortaya 
çıktı. Bunların her biri Upanişadların 
Brahma Sutralara dayanan bir yorumunu 
sunarlar. Bu üç yazar: Sankara (M.S.778-
820), Madhva (M.S. yaklaşık 1230) ve 
Ramanuja’dır (ölüm M.S. 1127). Bu üç 
düşünür nihai varlığın doğası, dünyanın ve 

insanın bu nihai ile olan ilişkisine dair farklı 
teoriler geliştirdiler. Vedanta felsefesine 
yönelik tartışmamızda, Sankara’nın ikici 
(düalist) olmayan yorumu vasıtasıyla 
bize kadar geldiği şekliyle Upanişadları 
inceleyeceğiz. 

Vedantik düşünce içerisinde, nihai varlık 
ya da sınırsız değer, Brahman diye 
isimlendirilir. Brahman her şeyden önce, 
aşkın ya da beşer ve onun yaşadığı bu 
dünyanın ötesinde olarak anlaşılmalıdır. 
Bu yüzden Brahman, Katha Upanişad’da, 
ölümsüz, bütün evrenin kendisinden ortaya 
çıktığı “İlk Sebep”, bütün her şeyin kaynağı 
olarak isimlendirilir. Bu terimler sınırsız 
değerin beşerden mutlak “başkalığını” 
vurguluyor görünmektedir.

Ancak burada Brahman, her bir şahısta 
bulunan hakiki Ruh (self), Atman 
bulunduğu ve onunla özdeş olduğundan, 
Brahman’ın her yerde hazır ve nazır oluşu 
(insana yakın oluşu) ima edilir. Atman 
Katha Uphanişad’da yalnızca Brahma’ya 
yakıştırılan şeylerle tasvir edilir. Ruh (self) 
asla doğmaz ve hiçbir zaman ölmez. O 
hiçbir şeyden hâsıl olmaz ve hiçbir şey 
ondan hâsıl olmaz. Doğmamış, ezeli, 
ebedi ve ilktir. Ruh (self) Brahman’dır ve 
Brahman Ruh’tur (self). 

Bu Brahman-Atman birliği, Vedantik 
Hinduizm içindeki merkezi Numinolojik 
inancı tanımlar. Bu inanç, İngilizceye “Sen, 

O’sun” diye tercüme edilen “tat twam 
asi” şeklindeki Sanskritçe 

ifadede özetlenir. 
Bu 
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ifadenin anlamı, Chondogya Upanişad’da 
(VI,13,3) şöyle açıklanır: “Bedeninde 
sen Brahmanı görmesen de O, gerçekte 
buradadır. O, her şeyin varoluşlarını 
kendisine borçlu oldukları esrarengiz özdür. 
O, hakikattir. O, Ruh’dur (Atman). Ve O, 
sensin (tat twam asi).”

Vedanta felsefesinin Sankara vasıtasıyla 
yorumlandığı şekline uygun olarak, burada 
Brahman’dan şahsi terimlerle söz edilse de 
Brahman’a daha çok, evrensel bir “dünya 
ruhu”, bütün her şeyi kuşatan tek hakiki 
gerçeklik olarak gönderme yapılır. “Tat 
twam asi”, bu dünya ruhunun, tek hakiki 
gerçekliğin, her ruhta bulunan hakiki ruh 
ile özdeş olduğunu akla getirir/ima eder. 
Frederick Copleston, bu inancı şöyle özetler: 
“Brahman tek gerçekliktir ve sendeki daimi 
unsur Brahman’dan farklı değildir.”

Bu Numinolojik inançla yakından ilişkili 
olan Vedantik antropolojik inanç, Ruh’un 
doğası hakkındaki öğretidir. Bu öğreti, 
bireysel ruh ile evrensel ruh arasındaki tam 
ilişkiye dair sorudan kaynaklanır. Mezkûr 
soru, Eric Lott tarafından şöyle ifade edilir: 
“Aşkın Ruh tek başına nihai gerçeklik 
ise, sonlu bir varlık onun doğasını nasıl 
paylaşır?” 

Bu soruya ilk cevap, “ampirik ego” 
diye isimlendirdiği şeyi Atman ile 
karıştırmaya karşı önlem alan Lott’un 
kendisi tarafından teklif edilir. Buradaki 
ampirik ego her birimizin kendi ruhumuz 
diye isimlendirdiğimiz şeye, yani 
bireysel şahsiyetlerimiz, bedenlerimiz, 
hisselerimiz ve duygusal durumlarımız 
diye isimlendirdiğimiz şeye gönderme 
yapar. Ancak ampirik ego, doğmaz, ezeli 
değildir, bütün evrenin kaynağı değildir. Bu 
ruh değişecek, yaşlanacak ve nihai olarak 
ölecektir. O, Brahman olamaz; o, hakiki ruh 
olamaz.

Ampirik ego ile hakiki deruni ruh arasındaki 
bu ayrımın altı, Tanrı Indra ve şeytan 
Virochana’nın meşhur üstat Prajapati’yi 
ziyaretlerinin hikâyesi tarafından çizilir. Bu 
hikâye Chandogya Upaşinad’da anlatılır. 
Prajapati ile otuz iki yıl birlikte kaldıktan 
sonra Indra ve Virochana, öğrenmek 
istedikleri şeyi tanımlarlar: “Biz, Ruh’u 
anlayan kimsenin bütün dünyaları ve bütün 
arzularını elde edeceğini işittik. Biz burada, 
bu Ruh’u öğrenmek için yaşadık.” 

Prajapati iki araştırmacıya bir su 
birikintisine/havuzuna bakarak ne 
gördüklerini anlatmalarını söyleyerek 
cevap verir. Döndüler ve kendi bedenlerini 
gördüklerini söylediler. Sonra Prajapati, 
onlara en güzel elbiselerini giymelerini 
ve tekrar bakmalarını emretti. O zaman 
ne gördükleri sorulduğunda, Indra ve 
Virochana şöyle cevap verdiler: “Ruh’u 
gördük; saçları ve tırnaklarını bile gördük.” 

Prajapati gerçekten de, onların Ruh’u 
gördüklerinin doğru olduğu hususunda 
onlarla aynı fikirdeydi.

Virochana, Prajapati’nin bedenin Ruh 
olduğu şeklindeki öğretisini doğru şekilde 
anlamaktan oldukça memnun bir şekilde, 
şeytanlar ülkesine geri döner. Chandogya 
Upanişad, bunu şöyle yorumlar: “Hakikatte 
böyle bir doktrin, şeytanların doktrinidir!” 
Ancak Indra, tanrılar ülkesine varmadan 
önce verilmek istenen dersin anlamını 
anlamamış olduğunun farkına varır. Bu 
yüzden, yeni bir otuz iki yıl kalmak için 
Prajapati’nin yanına geri döner. Bu uzun 
dönemin sonunda Indra ne öğrendiğini 
aşağıdaki şekilde nakleder: “Rüyalarda 
gezen dolaşan, duyusal zevklerden 
hoşlanan, ihtişam elbisesini giyen, 
Ruh’tur. O ölümsüzdür, korkusuzdur ve o, 
Brahman’dır.” 

Indra’nın öğrendiği şey, her bireyin ruhunun 
bir parçasının bedenden ayrılabileceğidir. 
O, rüyalarda kendi kendini bilir. Eğer bir 
kimse mesela, bedensel anlamda âmâ ise, o 
rüyalarda görebilir. Eğer bir kimse bedensel 
olarak topal ise o rüyalarda koşabilir 
ve zıplayabilir. Bu bilgiyle Indra hakiki 
benliğin sırrını/gizemini öğrendiğine inandı 
ve tanrılar ülkesine başkan oldu.

Ancak Indra, sezgisini tanrılarla paylaşmak 
için onların yanına ulaşmazdan önce, 
“rüyalarda bile, Ruh’un acının bilincinde 
olduğunu” düşündüğünden, bu bilginin 
de yetersiz olduğunun farkına vardı. 
Herkes rüyaların dehşetini, rüyaların yol 
açtığı hayal kırıklığını, rüyaların öfkesini 
bilir. Bu yüzden de bu, değişmeyen ezeli 
ruhun saf mutluluğu olamaz. Indra, daha 
ileri bir öğreti için Prajapati’ye bir kez 
daha gider. Sonra Indra bir diğer otuz 
iki yılın arkasından Prajapati’den elde 
ettiği üçüncü dersi şöyle tasvir eder: “Bir 
insan, rüyalardan bağımsız, mükemmel bir 
dinginlikte derin bir uykuya daldığında o, 
Ruh’tur. Ruh, ölümsüz ve korkusuzdur ve o, 
Brahman’dır.” Bu yüzden de hakiki Ruh, 
herhangi harici bir güç tarafından rahatsız 
edilemeyen, acıdan bağımsız ve mükemmel 
bir barış durumu gibidir. Bu derin anlayış 
Indra’yı Atman’a dair bir anlayışa sevk etti. 
Bu rüyasız durum, kesinlikle bir kimsenin 
hiçbir şeyin farkında olmadığı bilinçsiz olma 
hali gibidir. O, bunun “yok olmayla aynı 
şey” olması gerektiğini düşünür ve yardım 
için Prajapati’ye tekrar gider. 

Indra’nın Prajapati ile son birlikteliği 
yalnızca beş yıl sürer. Bu sürenin sonunda, 
ruhun hakiki anlamını keşfeder. Prajapati ile 
ilk otuz iki yıl birlikteliğinden, “bu bedenin, 
her zaman ölümün pençesinde bulunan, 
ölümlü olduğunu ancak, içinde ölümsüz 
Ruh’un bulunduğunu” öğrendi. İkinci 
otuz iki yıllık dönemden “deruni ruhun, 
bilincimizde bedenle ilişkilendirildiğinde 

mutluluğa ve acıya tâbi olduğunu” öğrendi. 
Üçüncü dönem ona, “bilincin bedenle 
olan ilişkisi sona erdiği gibi, acının ve 
mutluluğun da sona erdiğini” öğretti. 
Son beş yılı ise kendisi ile şu üç hakikati 
ilişkilendirdiği nihai anlayışı öğretti: Yok 
olma endişesi, yalnızca bir kimse rüyasız 
bir uyku gibi olan bilinç durumunu bedensel 
varoluşla ilişkilendirdikçe bir problem 
haline gelir.

Bu son nokta, daha fazla açıklanmaya 
muhtaçtır. Bir kimse derin bir uykuya 
daldığında onun bilinçsiz olduğu 
söylenemez; yoksa uyanır ve fiziki ve ahlâki 
olarak yenilenmiş olarak nasıl hissederdi? 
Derin, rüyasız bir uykunun arkasında, şöyle 
bir şey der: “O kadar iyi uyudum ki, bu 
yüzden kendimi yenilenmiş hissediyorum. 
Hatta kendi barış durumuna geri döndüğünü 
düşünür ve iyi uyuduğunu bilir.” Ancak bu 
durumda iken kişisel bir bedene bağlı bir 
fert olduğunun farkında değildi. O, fiziksel 
bilincin ötesinde bir bilinci tercüme etmişti.

Bilincin bu tipi, hakiki Ruh’u (Atman) 
keşfetme ve onun Brahma ile birliğini 
anlama gibidir. Rüyasız uyku, bireysel 
bilincin evrensel bilinç içine emilmeyi 
tercüme etmesine benzer. Indra şu sonuca 
ulaşır: “Bir kimse, fiziksel bilincin üstüne 
yükselir, Ruh’un duyular ve zihinden ayrı 
olduğunu –onu, hakiki açıklığı ile– bilerek 
ruha katılır ve özgür olur.” 

Indra ve Prajapati’nin hikâyesi, bizi ruh 
hakkındaki merkezi Vedantik sonuca 
götürür. Tecrübi egonun hakiki ruh olması 
düşüncesi bir yanılsamadır ve Sankara’nın 
“yanlış anlayış” olarak isimlendirdiği 
şeyden kaynaklanır. En derin ruh, ampirik 
egodan farklıdır. Çünkü o, Saf Bilinç, 
Brahman’dır. Bu yüzden de Vedantik 
düşüncenin antropolojik inancı, halkın 
gerçek olduğunu kabul ettiği fiziksel Ruh’un 
bir yanılsama olduğunu ifade eder. Gerçek 
olan Ruh, ezeli Brahman’dır. Brahman, hem 
fiziksel varoluştan hem bireysel bilinçten 
hem de bu ikisinin ilişkisinden kaynaklanan 
cehaletten özgürdür.

Bu antropolojik inanç, beşeri duruma 
yönelik Vedantik tasvire doğru götürür ve 
böylece de, onun merkezini, soteriyolojik 
(kurtuluş öğretisi) inancı teşkil eden şeyi 
tanımlar. Vedantik düşüncedeki temel beşeri 
problem; cehalet, gerçek olmayanı gerçek 
yapma yanlışı ve hakikaten gerçek olanın 
ne olduğunu anlamayı başaramamadır. 
Bu cehalet karma yasasına uygun olarak 
doğum ve yeniden doğum (ruh göçü ya da 
reenkarnasyon) çevirimini sürdürme etkisine 
sahiptir. Eğer bir kimse, cehaletin üstesinden 
gelir ve gerçeği görürse karmik çevrim 
kırılacak ve ruhların transmigrasyonu ortaya 
çıkmayacaktır.

sadikacarr@gmail.com
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Hint Vedik ve Epik 
Dönem Tanrıları
Nilgün Çevik Gürel 

Hint kutsal metinlerinin ilki olan Vedalar ile 
birlikte Vedik dönem başlamıştır. Vedalarda, 
çok tanrıcılık sembolik olarak ifade edilir. 

Din bilimci Max Müller bu çoktanrıcılığı, 
doğa güçlerinin sıfatlarının ifadesi olarak 
düşünmüştür. Din tarihçisi Hermann 
Oldenberg’e göre ise tanrıların ortaya 
çıkmasının sebebi, insanın kendi iç 
çatışmaları, yani vicdanıdır. Bir başka din 
bilimci olan Rudolf Otto’ya göre ise; “Tek 
olan Tanrı’yı anlayabilmek için diğer tanrı 
sembollerinin oluşturulduğu doğa güçlerinin 
durumlarından yararlanılmıştır.” 

Vedalardan sonraki kutsal metinler olan 
Brahmanalar ve Upanişadlarda ise, 
Vedalarda ifade edilen tanrıların aslında tek 
bir tanrının sıfatları olduğundan bahsedilir. 

Vedalar öz ile ilgili anlatım, varlıklar ile 
ilgili anlatım, tanrılar ile ilgili anlatım olarak 
üç bölüme ayrılmıştır. 

İlk anlatımda Vedaların metafiziksel anlamı, 
ikinci anlatımda kozmoloji (evren bilim) ve 
ontoloji (varlık felsefesi), son anlatımda ise 
teoloji (tanrı bilim) vardır. 

Özellikle Vedik dönemde, neredeyse 
doğadaki her güç ilâhlaştırılmıştır, tanrıların 
sayısını hesaplamak imkânsız olmasına 
rağmen yaklaşık on tanesi diğerlerinden 
daha önemli hale gelmiştir. 

Gök, atmosfer ve yer olarak, ilâhların 
durumuna göre üç bölüme ayrılırlar. 
Mahabharata destanından önce, Vedik 
tanrılar Agni (Ateş) yeryüzünde, Indra 
(fırtına), Vayu (rüzgâr) atmosferde, Surya 
(güneş) ise gökyüzünde bulunur. 

Tanrılar, asuralar ve devalar olarak ikiye 
ayrılırlar. Asuralar kötü tanrıları, devalar 
ise ilâhi varlık, iyi tanrıları tanımlar. Bazı 
tanrılar ise hem asura hem deva, yani hem 
iyi hem kötü tanrılardır. 

Tanrılar çeşitli zamanlarda meydana 
gelmişlerdir. Bazı ilâhlar daha öncekilerin 
soyundan gelir.  Atharvaveda ve 
Brahmanalarda, tanrıların aslında ölümlü 
olduğu, fakat ölümlülüğün üstesinden 
geldikleri anlatılır.

Rig-Veda’da tanrıların, Agni ve Savitr’den 
bağış olarak sunulan “soma”yı içerek 
ölümsüzlüğe ulaştıklarına dair bir referans 
vardır. İlâhlar insan biçimlerinde düşünülür 
ve çoğunun gökyüzünde kullandığı kutsal 
hayvanları ve arabaları vardır. 

Tanrı Agni: Hem asura hem deva 
tanrılardandır ve ateş ile tanımlanır. Gök 
tanrısı Dyaus’un (Yunan mitinde Zeus) 
oğludur. Hem gökte hem atmosferde hem 
de yerde olabilir. Enerji ve ısı verir; aynı 
zamanda yakıcı özelliğe de sahiptir. 

Tanrı Indra: Indra gökyüzüne ait bir 
tanrıdır. Fırtına olarak adlandırılır. Hem 
asura hem deva tanrılardandır. Savaşçı bir 
tanrıdır. Indra, yeryüzünde suların akmasını 
önleyen cin Vritra ile savaşarak suların 
insanlara gelmesini sağlamıştır. Bu hikâye 
varoluş olayını anlatır.

Tanrı Varuna: Gök tanrısı olan Varuna, tüm 
evreni kapsar. Genelde iyi bir tanrı olduğu 
için asuradır. Günleri, geceleri, yeryüzünün 
ritmini düzenler. Varuna’nın yolu evrende 
bulunan her şeyin bir uyum içinde sürmesini 
sağlar. Aynı zamanda ahlâki bir yoldur. 

Tanrı Dyaus: Gök tanrısı Dyaus, Yunan 
mitlerinde Zeus olarak bilinir. Şükran 
duyulan bir tanrıdır ve genelde yer tanrısı 
Prithivi ile birleştirilir. 

Tanrı Rudra (Şiva): Yoga tanrısı olan, 
Vedalardan sonra çıkacak Şiva’nın bir 
önceki halidir. Rud bağırma anlamına gelir. 
Boğa olarak adlandırılır. Bazen Agni ile 
birleştirilir. Vahşidir, insanları sevmez. 
Vedalarda çok önemli olmayan Rudra, 
Brahmanalarda ve sonraki metinlerde çok 
önemli olmaya başlar. 

Tanrı Savitri (Surya): Her şeyi harekete 
geçirendir. İnsana uzun ömür, tanrılara ise 
ölümsüzlük verir. Suları, rüzgârları kontrol 
eder. Güneş ile sembolize edilir. Agni 
ile benzerlikleri vardır. Gün doğmadan 
önce Savitr, gün doğduktan sonra Surya 
olduğundan bahsedilir. Altından kolları 
ve saçları vardır.  Işığı, ısıyı, mevsimleri 
kontrol eder. 

Tanrı Soma: Ay tanrısıdır. En önemli 
tanrılardan biridir. Aynı zamanda tanrılara 
ölümsüzlük kazandıran bir içkidir. İnsanlara 
da uzun ömürler verir. “Somarudra”, Rudra 
ile tek bir ilâha bürünür. 

Vedik dönemin önemli mitolojik 
kahramanları olan bu tanrılar, Epik dönemde 
yerini yeni din arayışlarına bırakır. Vedik 
tanrılar tamamen yok olmazlar, fakat 
bazıları önemsiz hale gelirler. Küçük işleri 
yapan önemsiz tanrılar ise daha önemli hale 
gelirler. 

Bu tanrılardan bazıları: 
Aditi: Ana tanrıça.
Marutlar: Fırtına tanrıları.
Puşan: Ölülerin ruhlarını öteki tarafa 
geçiren ölüm tanrısı.
Vayu: Rüzgâr. 
Vişnu: Hinduizm’de çok önemli yere sahip, 
ama Vedalarda önemsiz bir tanrıdır. Hareket 

halinde, aktif bir tanrıdır. Cin Vritra ile 
savaşında Indra’ya yardım etmiş koruyucu 
bir tanrıdır.
Yama ve Yimi: Tanrıdan çok kahramanlardır. 
Yama ilk doğan insan, Yimi onun eşidir. 
Max Müller’e göre Âdem ile Havva 
değildir.
Pracapati: (Brahma) Soyut bir tanrıdır.
Tvastr: Diğer tanrıların yapıcısı, 
marangozudur. 
Mitra: Tanrılar ile insanların arasını bulur, 
güneş onun gözüdür. 

Vedik dönem tanrıları içinde en önemlisi 
Vişnu’dur. Vişnu (karısı Lakshmi) daha 
sonra Hinduizm’de Brahma (karısı 
Sarasvati) ve Şiva (karısı Devi, Uma, 
Parvati veya Kali, Durga) ile birlikte ana 
üçlü tanrılar grubunu oluşturacaktır (Destan 
kahramanları olan Rama ve Krishna ise 
Vishnu’nun başka görünüşleridir).  

Her dinde yaratılış olayı kaos ile başlar. Bu 
kaosun arkasından bir düzen çıkar. Düzenin 
gücü kaosa üstün gelir ve yaratılış başlar. 
Tanrılar genelde kaostan sonra yaratılır. 
Bazen de tanrıların yaratılıştan önce var 
olduğu söylenir. Tanrıların çekişmesi 
durulunca yaratılış başlar.
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Aydınlanma, insanın kendi 
suçu ile düşmüş olduğu bir 
ergin olmama durumundan 

kurtulmasıdır.

Immanuel Kant


