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ORFE

“Eşyanın prensiplerine, lekesiz esir 
içinde alevlenen büyük Triad’a 
kadar yükselmek için kendi içinin 
derinliklerine kıvrıl. Bedeni, 
düşüncenin ateşiyle yak! Kendini, 
odununu kemiren alev gibi maddeden 
sıyır! O vakit ruhun, ebedi sebeplerin 
saf esiri içinde Jüpiter’in tacındaki 
kartal gibi atılacaktır. Sana, alemlerin 
sırlarını, tabiatın ruhunu ve Tanrı’nın 
özünü açıklamak istiyorum. Derin 
semada, arzın uçurumunda tek bir 
varlık, gürleyen Zeus, esirden Zeus 
hükmeder. O, derin öğüt, güçlü kin 
ve tatlı aşktır. O, arzın derinliğinde 
ve yıldızlı semanın yüksekliğinde 
hükmetmektedir. O, eşyanın soluğu, 
baş eğmez ateş, erkek ve dişi, bir 

Kral, bir iktidar, bir tanrı ve bir 
büyük Efendi’dir. Jüpiter, tanrısal 
karı kocadır, erkek ve dişidir, 
baba ve anadır. Ve onların sırlı 
evlenmelerinden, ebedi zifaflarından, 
aralıksız olarak, ateş ve su, toprak ve 
esir, gece ve gündüz, vakur Titan’lar, 
değişmez tanrılar ve insanların 
dalgalanan tohumları meydana gelir. 
Gök ve yerin aşklarını kafirler bilmez. 
Karı ve koca sırlarının peçesi ancak 
tanrısal insanlar tarafından açılır. 
Fakat, ben size doğru olanı îlân 
edeceğim. Hem şimdi, gök gürültüsü 
bu kayaları sarsıyor. Yıldırım oraya, 
canlı bir ateş gibi yuvarlanan bir alev 
gibi. Ve oradan dağların yankıları 
sevinci böğürüyor. Fakat, sen, bu 
ateşin nereden gelip nereye çarptığını 
bilmeden titriyorsun. Bu Zeus’un 
tohumu olan, yaratanın ateşi olan 

erkek ateştir. O, Jüpiter’in kalbinden 
ve beyninden çıkar. O, bütün varlıklar 
içinde hareket eder, yıldırım düştüğü 
vakit sağından sıçrar; fakat, onun 
rahipleri olan bizler onun özünü 
biliyoruz; onun oklarından kendimizi 
korur ve bazen de onları yönetiriz. 
Şimdi, kainata bak. Güneşlerin 
ve dünyaların tozları olan saman 
yolunun hafif bir eşarbı gibi atılmış 
takım yıldızlarının parlak dairesine 
bak. Orion’un nasıl tutuştuğunu, 
ikizler burcunun parıldadığını ve 
Lyre’in ışıldadığını gör. Bu, kocanın 
terennümleri altında ahenkli bir baş 
dönmesiyle devr eden tanrısal karının 
bedenidir. Ruhun gözleri ile bak, onun 
alt üst olmuş başını, uzanmış kollarını 
göreceksin ve üzerine yıldızlar serpili 
tülünü kaldıracaksın. Jüpiter, tanrısal 
karı kocadır. İşte birinci sır”.  
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Osiris Miti
Zamanın başlangıcından evvel, mutlak karanlığın ve 
kaosun tanrısı olan Nun, yaratıcı tanrı Atum Ra’yı 
var eder. Bundan sonra tanrı Shu (rüzgar) ve tanrıça 
Tefnut (su) yaratılarak onların iki çocukları olan Geb 
(yer) ve Nut (gök) hayata geldiler. Geb ve Nut’un 
birlikteliğinden de Osiris, İsis, Seth ve Nepthis adlı dört 
tanrı doğdu. Ve onlarla birlikte Dünya’daki tüm canlılar 
meydana geldi.

Osiris kral tanrıdır. Dünyevi yönetimin de başında olan 
manevi bir şahsiyeti temsil eder. Osiris tahta geçtikten 
sonra ilk yaptığı iş ilkel bir hayat süren Mısırlıları 
uygarlaştırmak oldu. Osiris, onlara ilkin tarım araçlarını 
yapmayı, toprağı kullanmayı, buğdayı ve üzümü 
yetiştirmeyi, ekmek, şarap ve bira yapmayı öğretmiştir. 
Mısırlılara ilk defa tapınak inşa etmeyi ve tapımı öğreten 
ve dini törenleri düzenleyen de Osiris’tir.

Efsaneye göre Osiris, kardeşi İsis’e aşık olur ve onunla 
evlenir. Birlikteliklerinden şahin başlı Horus doğar. 
Osiris’in yerine geçmek isteyen kardeşi Seth, Osiris’i 
yok etmek için bir plan hazırlar. Bu plana göre Seth, 
Osiris’in ölçülerine göre bir sandık hazırlatır ve sandığı 
en değerli taşlarla süsletir. Ve kendisine yardım eden 
yetmiş iki kişiyle birlikte planını uygulamaya koyulur. 
Seth büyük bir davet verir ve davete Osiris’i de çağırır. 
Yemek sonunda Seth, yaptırdığı gösterişli sandığın 
kimin ölçülerine uyarsa, sahibinin o olacağını söyler. 
Denemek için herkes sırayla sandığın içine yatar. 
Sıra Osiris’e geldiğinde Seth sandığı çiviler, eritilmiş 

kurşunla lehimler ve Nil Nehri’ne atar. Haberi alan 
tanrıça İsis buna çok üzülür ve Osiris’i aramaya koyulur. 

Yine anlatıldığına göre Osiris’in kapatıldığı sandık 
nehirde sürüklenmiş ve karaya vurmuştur. Karaya çıktığı 
yerde ise süratle büyüyen bir ağaç, sandığı gövdesinin 
içine almıştır. Karaya vurduğu yerdeki ülkenin kralı 
Malkandros, bu ağacı gördüğünde hayran kalır ve ağacı 
kestirerek sarayına sütun olarak diktirmeye karar verir. 
Ağaç kesildiğinde çok güzel bir koku çıkarmıştır. Bu 
olay İsis’in kulağına gelir ve İsis durumu anlar. Kralın 
sarayına gider ve kendini tanıtır. Daha sonra kraldan izin 
alarak ağacın gövdesini açar ve içinden sandığı çıkarır. 

Saraydan dönen İsis, oğlu Horus’un ziyaretine 
giderken sandığı güvenli bulduğu bir yere saklar. Gece 
dolunayda avlanan Seth sandığı görür ve hemen tanır. 
Böylece Osiris’in bedenini bir kez daha ele geçirir. Seth 
Osiris’in bedenini 14 parçaya ayırır ve bu parçaları 
Mısır toprakları üzerine dağıtır. Bunu duyan İsis, 
papirüs ağacından yapılma bir tekneye biner ve bütün 
Mısır’ı dolaşarak Osiris’in bedeninin parçalarını toplar. 
Parçaları her bulduğu yere bir tapınak diker. Efsanenin 
sonunda ise Osiris’in oğlu Horus, Seth’le giriştiği 
savaşta onu yener ve bedeninin parçalarını bir araya 
getiren İsis sayesinde Osiris yeniden canlanır. Ancak 
dirilen Osiris artık bu dünyada yaşamak istemez ve 
hükmetmek için ölüler ülkesine geri döner. Osiris burada 
diğer kardeşi Nepthis’ten doğan oğlu Anubis ile birlikte 
olacaktır. Anubis ölüleri yargılanması için Osiris’e 
getirecektir. [1]

[1]  Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi. İmge Kitapevi, 1998.



3

Osiris Miti Üzerine
İzzet Erş 

Mısır kozmogonisine göre “zamanın 
başlangıcından evvel”, mutlak karanlığın ve 
kaosun tanrısı olan Nun, yaratıcı tanrı Atum 
Ra’yı[1] var eder. Bundan sonra tanrı Shu 
(rüzgar) ve tanrıça Tefnut (su) yaratılarak 
onların iki çocukları olan Geb (yer) ve 
Nut (gök) hayata geldiler. Geb ve Nut’un 
birlikteliğinden Osiris, İsis, Seth ve Nepthis 
adlı dört tanrı doğar. Ve onlarla birlikte 
Dünya’daki tüm canlılar meydana geldi.

Zamanın başlangıcından evvel... Bu ifade 
anlatılacak olan mitsel öyküde insanda 
zaman algısının henüz uyanmadığı bir 
döneme, bilinç öncesi bir duruma işaret 
edileceğinin izini taşımaktadır. İnsanın 
zaman algısı çocuk ile başlar. Dolayısıyla bu 
anlatım doğum öncesi ve bebeklik dönemine 
ait olmalıdır. 

Mutlak karanlığın ve kaosun tanrısı olan 
Nun... Mısır’ın başlangıç ilkesi olan tanrı 
Nun’un ismi, Mısır dilinde “durağan 
boşluk” anlamına gelmektedir[2]. Bu ifade 
Tora’nın başlangıç kitabında “enginin yüzü 
üzerindeki karanlık” ile aynı duruma işaret 
eder. Burası bilince ait hiçbir ayrımın henüz 
bulunmadığı, algısal karanlık durumudur. 
Bu karanlıkta ilk etkinlik akıl nûrunun 
parlamasıdır. Hıristiyan teolojisine göre 
karanlıkta parlayan bu hakikat nûru İsa’dır. 
Benzer bir alıntı Hermetik gelenekte de 
kullanılır[3]. Brahmanik gelenek bunun Aum 
hecesi olduğunu, İslam ise Allah’ın kün (ol!) 
emri olduğunu belirtir. Mısır kültünde ise bu 
ilk nûr Ra’dır. Ra, sıradan bir ışık huzmesi 
değildir. Simgesel olarak hakikatin tecellisi 
olduğunu belirtmek için ona Atum Ra da 
denmektedir. Atum/Atem (Mısır kök. Tem) 
kâmil olmak, kemâl bulmak anlamlarına 
gelir. Dolayısıyla Ra karanlıkta ilk parlayan 
ve ebediyete kadar varlığın birlik özünü 
taşıyacak olan kemâl nûrudur. Bu anlamıyla 
Ra ile İsa arasında güçlü bir anlam birliği 
bulunmaktadır.

Bu kemâlin insan üzerindeki mahiyeti arzî 
ve semavi olarak ayrılır. Arzî olan yönüne 
his ve algılar, semavi olan cihetine de 
akıl ve şuur denilmektedir. İnsan beşeri 
bedenden âlidir ancak şuurlanmak için 
bedenî doğuma muhtaçtır. Rüzgar Shu 
(Arb. Rûh) ve su Tefnut bu bedeni doğumu 
önceleyen etker nedenlerdir. Nihayetinde 
Geb ve Nut’un dört çocukları olur; Osiris, 
İsis, Seth ve Nepthis. Ve onlarla birlikte 

[1]  Ra: Nur; Atum/Atem (kök Tem) Kamil, kemal.
[2]  İng. inert one, abyss.
[3]  Hermes: “Asıl insan nûrdur. insanlar bu nûru 
tanımazlar ve onu fark edemezler; ancak hakikat budur. 
nûr her yerde, her kayada ve her taşta vardır. bir insan 
nûr olan Osiris ile birleştiğinde, tikel tümelle birleşmiş 
olur ve o zaman nûru, o perdeler arkasında gizlense de 
yine her şeyi görür.”

Dünya’daki tüm canlılar meydana geldi... 
Zira bu dört ilke varoluşun dört niteliğini 
yansıtmaktadır.

Kral tanrı Osiris... Mısır kültünde dünyaya 
hâkim irade ve yöneticiler, ilahi teşkilatın 
yansıması konumundadır. Firavun 
ülkenin kralıdır ama semavi yönetimin 
tecessümü olması nedeniyle de tanrısaldır, 
hatta tanrıdır. Osiris beşer değildir, ama 
beşeriyette tecelli ettiğinden ondan ayrı 
olarak da algılanmaz. Uygarlığın öncüsü 
olması bir kralı değil, o kralda tecelli eden 
sıfata gönderme yapmaktadır.

Mısırlıları uygarlaştırmak... İbrani mitleri 
Mısır’ı “kölelik evi”, İslam tasavvufu ise 
“nefsaniyetin merkezi” olarak yorumlar. 
Mısır’ın kendi inanç kültünde ise tabii 
ki Mısır bu nevi bir olumsuzluğu ifade 
etmez. Kendi kültünde Mısır, tüm olumlu 
ve olumsuz yanlarıyla dünyanın özetidir. 
Dolayısıyla Mısır’ı uygarlaştırmak geri 
kalmış belirli bir topluluğu yükseltmek 
manasına değil, insanlığın geçtiği bir 
aşamaya, tinsel bir sıçramaya göndermedir. 
Böylece Mısırlı ifadesi bir topluluğa değil, 
insanlık ailesine işaret eder.

Tarım araçları yapmayı, toprağı kullanmayı, 
buğday ve üzüm yetiştirmeyi, ekmek, şarap 
ve bira yapmayı öğretmiştir. Ayrıca ilk defa 
tapınak inşa etmeyi, tapımı öğreten, dini 
törenleri düzenleyen de Osiris’tir... Buradan 
anlaşıldığına göre Osiris akıldır. Uygarlık 
kurmak aklın etkinliğidir. Toprağı işlemeyi, 
ondan kendine ürün temin edebilmeyi, alet 
kullanmayı başaran akıldır. Mitsel olanı din 
olarak düzenleyen, onu kendine nesne kılan 
yine akıldır.

Osiris’in diğer kardeşleri İsis, Seth ve 
Nepthis’dir. Kardeşi Nepthis, Osiris’i 
kandırır ve onunla birlikte olarak Anubis’i 
doğurur. Anubis bazı anlatımlarda Seth’in 
oğludur. Ancak Osiris, İsis’e aşıktır ve 
onunla evlenir. İsis’le birlikteliklerinden 
oğulları Horus doğar. 

Tümel aklı veya aklın tümelliği olan 
zekâyı sembolize eden Osiris’in kendisini 
ayartan kardeşi Nepthis, insanın eylemlerini 
simgeler. İnsanî her eylem, bilinçli veya 
bilinç dışı olarak aklın yansımasıdır. Ve 
insanın her eylemi, nihayetinde ancak 
kendisinin sorumlu olacağı ve yine 
kendisi tarafından yargılanacak vicdan 
mekanizmasını doğurur. Ahirette ölüleri 
yargılaması için Osiris’e getirecek olan 
Anubis’in, bu bağlamda hafızayı simgelediği 
düşünülebilir. Kanaatimce Anubis’in, Seth’in 
çocuğu olduğunu söyleyen anlatımlar hatalı 
değildir. Zira Anubis, Nepthis’in oğlu 
olduğunda hafıza, Seth’in çocuğu olduğunda 
ise onu yargılayacak olan vicdandır.

Osiris’in kardeşi Seth ise zihindir. Mitsel 
anlatımda olumsuz vasıflar yüklenmesi, 
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zihnin fonksiyonlarından ileri gelmektedir. 
Bunun karşısında İsis ise sezgidir. Seth’in 
böldüğünü toparlayan İsis, kalb makamında 
bulunan sezgidir.

Seth’in yaptırdığı sandığın zihnin 
kalıplarına işaret ettiği düşünülebilir. Bu 
kalıplar aklın büründüğü formlardır. Zihin 
belirlenimsizliği kabul etmez. Onun doğası 
bilgiyi tanımlı ve ayrışık olarak ister. Yetmiş 
iki kişi ile birlikte hazırladığı davet, aklın 
büründüğü bu formlara işarettir. Daveti 
düzenleyen ve tümel aklı sofrasına davet 
eden bu yetmiş iki kişi, İbrani geleneğinde 
Tanrı’yı çadıra davet eden yetmişler olarak 
tezahür edecektir[4]. İslam’ın tasavvufî 
geleneğindeki 72 millet tabiri yine tümel 
aklın büründüğü 72 farklı anlayışa işaret 
eder. Maksat bu 72 milleti ayrı değil bir 
bilmek ve tevhide gelebilmektir. Bu tevhidin 
Mısır kültündeki ifadesi Osiris’i sandıktan 
çıkarmak olarak dile gelir. Ve bunu 
başaracak olan İsis’tir.

İsis kalp sahasıdır. Osiris’in kapıldığı Nil 
sularından, beden imgesinden ve bu imgenin 
şuurdaki etkisinden kurtaracak olan sezgiler 
yoluyla kalptir. Ağaç, bâtınî doktrinlerde, 
Yahudi Kabalasında, İslam tasavvufunda, 
Hıristiyan hikmetinde, Brahmanik 
gelenekte, Buddha’da, Zerdüşt’te vb. tüm 
geleneklerde insanın bedenini sembolize 
eder. Osiris’in bir sandık (zihin) içinde 
saklı kaldığı ağaç, beden imgesinden 
soyutlanamayan aklın ifadesidir. Genel 
olarak beden, aklın bağlandığı tikelleri de 
ifade eder. 

Aklı beden algısından, sezgileri yoluyla 
bölünmüşlüğünden kurtaracak olan ise 
ferasettir. Feraset, Osiris’in İsis’ten doğan 
şahin başlı oğlu Horus’un niteliğidir. 
Zira şahin bakışının burada bir simge 
olarak kullanılması, bir olguya dışarıdan 
bakabilmeyi ve olgunun ötesini görebilmeyi 
ifade etmek için seçilmiş olmalıdır.

izzeters80@gmail.com

[4]  Bu yetmişe Harun ve Musa da dahil olduğunda 
72 olurlar.
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AYIN KONUĞU: Selim Bilal Deniz Tipigil

Soru- Sevgili Hocam, ilk çocukluk 
yıllarından lise öğretiminin sonuna kadarki 
yaşam öyküleriyle, anılarıyla başlıyoruz 
Ayın Konuğu röportajlarımıza malumunuz; 
doğup büyüdüğünüz yerler, aileniz, 
arkadaşlarınıza dair anılarınızı sormak 
istiyorum size de önce. 

Selim Bilal- Evet, oldukça zor bir soru 
bu, çocukluğum, muhteşem yıllar. 
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ve 
hatta bir köyünde doğmuşum. Ibras köyü. 
Babamın öğretmenlik yaptığı bir köy burası, 
daha sonra ismi Yeşilöz köyü oldu. Okulun 
lojmanında oturuyoruz. Yedi kardeşiz, ben 
üçüncü çocuğum. Okulun lojmanı çok 
küçük, yedi kardeş bu evde yaşıyoruz. 
İlkokulu Yeşilöz’de okudum; ilk üç yıl 
babam okulda öğretmenim, evde babamdı. 
Babamın öğrencisi olmak zordu, çünkü 
diğer öğrencilerden daha çok çalışmam 
gerekiyordu. Dördüncü sınıfta başka bir 
öğretmen geldi ama yağmurdan kaçan 
doluya tutulurmuş denir ya, çok daha zor 
bir öğretmenle ilkokulu bitirdim. Ortaokula 
geçtim, okul İnebolu’da. Her gün köyden 
okula yürüyerek gidip geliyoruz. Birkaç 
arkadaşla gidip geliyorduk, eğlenceliydi 
yolculuklarımız. Sonra liseye geçtim, 
babam hala aynı köyde öğretmenlik yaptığı 
için köyden İnebolu’ya yine yürüyerek 
gidip geliyorduk. İnebolu oldukça küçük 
bir ilçe o zaman. Herkes birbirini tanıyor. 
Okulda öğle yemeği için bir saat zamanımız 
vardı, okulun dışına çıkıyorduk ve o 
zaman İnebolu’da geze geze o bir saati 
dolduramıyorduk. Sadece bir caddesi vardı, 
bir aşağı bir yukarı geziyorduk. Bizim 
zamanımızda öğrenciler 
kahvehanelere de 
alınmıyordu, kışın 
üşüyüp bir kahvede çay 
içmek istesek, polisler 
bizi çıkartıyordu. Lise 
de böyle geçti.

Soru- İnsan çocuklarına 
aile dışı ilk kurumsal 
eğitim ve öğretimi 
verdiğiniz değerli 
mesleğinizi seçiş öykünüzü, bu konuda 
aldığınız eğitim ve öğretime dair 
öykülerinizi, yürüyüşünüzü merak 
ediyorum?

Selim Bilal- Liseden mezun olunca 
üniversite sınavı için İstanbul’a 
geldim. Sınava girdim, sınavdan 
sonra yine memlekete döndüm. 
Sınav sonucunu bekliyordum, 
gençler arasında bir ayrılık 
başlamıştı ideolojik nedenlerle. 
Yıl 1977. İnebolu’da solcular var, 
Kastamonu’da sağcılar; bu sebeple 
Kastamonu’yu yıllarca tanımadım. 

Bu arada sınavlar açıklandı. Ben bugünkü 
adıyla Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliğini 
kazanmışım; o zaman ki Atatürk Eğitim 
Enstitüsü. O dönem, okulda ideolojik 
kavgaların olduğu en yoğun dönem. Gece 
bölümünde okumamdan dolayı, okul 
sürekli tatil idi. Okulda ağırlıklı sağcılar 
vardı, sürekli olaylar olduğundan okul 
açılamadı da. Dönemin hükümeti okulların 
siyasi olaylar sebebiyle açılamamasından 
dolayı hızlandırılmış eğitimle bize sınav 
hakkı tanıdı; fakat o da başarısızlıkla 
sonuçlanınca, yine siyasi ortamdan dolayı 
hocalar, gelemeyen öğrencileri sınava 
girmeden mezun ettiler. Neredeyse okula 
gitmeden birkaç sınavla okul bitti. Bu sefer 
de 12 Eylül darbesi gerçekleşti. Göreve 
başlamadan 1402’den sakıncalılar arasına 
katıldım. Dolayısıyla işsizdim, ailemin 
yanına da dönemezdim. Bir akrabamızın 
yanında çalışmaya başladım. Sonra babam 
emekli oldu, kardeşlerimi de alıp İstanbul’a 
taşındılar. Ailenin geçimini sağlamak için 
biz bir market kurduk iki erkek kardeşimle 
birlikte. Uzun süre market işlettik, sonra 
askerlik, evlilik derken iki çocuğum oldu. 
Önce Ozan, sonra Öykü katıldı bize. 1992 
yılında 1402 sakıncalılık durumu kalktı. 
Dönemin Milli Eğitim Bakanı öğretmen 
açığı sebebiyle sakıncalı öğretmenleri 
bulundukları şehirde atayacağız dedi ve 
ben de birçok sakıncalı gibi öğretmenliğe 
atandım. 1992-1993 öğretim yılında 
Sultanbeyli’de bir okulda öğretmenliğe 
başladım.

Soru- Dostlarınızla, katılma şansına 
da ulaştığım, felsefe okumaları 
ve çalışmaları yürüttüğünüzü 
biliyorum. Felsefeye olan ilginiz 
nasıl başladı peki?

Selim Bilal- Felsefeye olan ilgim 
lisede, felsefe derslerinde başladı. 
Felsefe hocamız eczacıydı, felsefe 
derslerine girerdi. Sınıfta zayıf 

almayan tek öğrenciydim, çok da başarılı 
bir öğrenci olmadığım için bu dikkat çekti. 
Hocam da bendeki bu ilgiyi gördükçe, 
bana sık sık kitaplar verirdi. İlk okumalar o 
zaman başladı, daha sonra ideolojik kitaplar 
geldi. Üniversitede ders kitaplarından çok 
ideolojik kitaplar okurduk. Daha sonra 
da hapishane dönemi kitap okumak için 
çok elverişliydi. Hapishaneler o yıllarda, 
hangi ideoloji olursa olsun, eğitim, öğretim 
mekânları olmuştu. Dışarıda alamadığımız 
eğitimi içerde alıyorduk. Hapishaneler, 
okullarla yer değiştirmişti. Hapishaneden 
çıktıktan sonra, insanlar yeraltına 
çekilmişlerdi. Çok karanlık dönemlerdi, 
kimse kimseye güvenmiyor, saklanıyor 
isimler değiştiriliyor. Çalışmam, bir işin 

ucundan tutmam gerekiyordu. O dönemde 
Fikirtepe’de bahsettiğim marketi açmıştık 
kardeşlerimle. Marketi çalıştırırken, adını 
çok sonra öğrendiğim Mustafa Alagöz’le 
tanıştım. Tanışmamız da yine kitap 
üzerinden oldu, o dönemdeki arkadaşlığımız 
bugüne kadar geldi. 

Soru- Zorluklarını birebir yaşayan ve 
bunlarla yıllardır mücadele eden bir 
kişi olarak, ilköğretim sistemi kadar 
hassas ve önemli bir kurumsal yapının 
nasıl bir zeminde, nasıl kurgulanması 
gerekir sizce diye sorabilir miyim? 

Selim Bilal- Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın hazırladığı müfredat 
ne ise ona uymak durumundayız. Bu 
müfredatın ana ilkesi “ Öğrencide 
istenilen davranışı yaratmak”. 
Buradaki istenilen davranış, 
hükümetin ideolojisine bağlı. Yani 
benim istediğim gibi eğiteceksiniz 
diyor. Bu her dönemde böyle; bugün 
içinde bulunduğumuz eğitim sistemi 
“öğrenci merkezli eğitim” olarak 
dillendiriliyor. Fakat uygulamada 
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öğrenci merkezli bir eğitim gerçekleşmiyor. 
Bu ülkenin en büyük sıkıntısı eğitim; fakat 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulmuş 

olan Köy Enstitüleri 
örneği, bizim bugün 
içinde bulunduğumuz 
sıkıntıya, derde derman 
olabilir, örnek alınarak 
yeniden yapılandırılabilinir. 

Özellikle ilköğretimde, çocukların kendi 
beceri ve yetilerini ortaya çıkarabilecek 
oyun ağırlıklı bir eğitim sistemi ve buna 
hizmet edebilecek eğitim kadrosunu 
oluşturabilmek gibi bir umudum var.

Soru- Son olarak Anadolu Aydınlanma 
Vakfı ile nasıl tanıştığınızı ve vakfın 
amacı ve faaliyetleri hakkındaki 
düşüncelerinizi sorarak tamamlayalım 
diliyorum röportajımızı... 

Selim Bilal- Anadolu Aydınlanma Vakfı 
ile sevgili arkadaşım Mustafa Alagöz 
sayesinde tanıştım. Sorunun devamını, 
insanın insan olma yolundaki yolculuğu 
olarak ifade edebilirim. Teşekkür ederim.

Deniz TipigilAYIN KONUĞU: Selim Bilal

“Çocuklarım, Her Gece Dua Edin”

Mustafa Kemal, Konya Yetimler Yurdu ziyaretinde 
çocuklarla birlikte yemek yemiş, her birinin 
tabağından birer kaşık pilav alıp saçlarını ve 
omuzlarını okşayarak yetim yavruları sevindirmiş, 
onların gönlünü kazanmıştır. Çocuklar yataklarına 
giderken Mustafa Kemal onlara, “Çocuklarım her 
gece dua edin” demistir.

Birkaç gün sonra çocuklar Mevlana Türbesi’ni 
ziyarete götürülmüşlerdir. Bu sırada çocukların 
Mustafa Kemal Atatürk için dua ettikleri 
gözlenmiştir. 

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sonlarına doğru 
birgün yine bu yurda gelip çocuklara “Dualarınız 
kabul oldu çocuklarım, vatanımız kurtuluyor” 
demiştir. 

Kaynak:  Sinan Meydan, Atatürk ile Allah Arasında, 
Sayfa 253, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2013

HAKİKATTEN DAMLALAR Bizden Haberler
Selin Erş

• Vakıf katılımcılarımızdan Sevgili 
Dilek ve Tan Turan 16-20 Nisan 
2014 tarihleri arasında “Havari 
Yohannes / 7 Kiliseler Ve Aziz Paul’ün 
Ayak İzlerinde” temalı,  4 gece 5 gün 
sürecek bir gezi düzenliyorlar. Gezi 
kapsamında Assos, Bergama, Efes, 
İzmir gibi şehirlerin ve buradaki 
kiliselerin gezileceği gezi hakkında 
detaylı bilgi almak ve rezervasyon 
yaptırmak için Dilek dostumuzu 
arayabilirsiniz: Dilek Yarcan, 
dyarcan@hotmail.com, 
Telefon: 0532 331 13 50

• Sayın İbrahim Boyacı’nın “Ruhun 
Özgürlüğü ” başlıklı resim sergisi 15-
30 Mart 2014 tarihleri arasında Halis 
Kurtça Kültür Merkezi Mihri Rasim 
Sergi Salonu’nda yer aldı. Kendisini 
tebrik ediyoruz.

• 2012 Aralık ayında katılımcımız 
Ozan Bilal ve arkadaşı Erdil Arsoy 
tarafından kurulan Hush, bas gitarda 
Aytaç Türkmen ve vokalde Bahadır 
Saylık ile bir araya geldi. Aytaç 
Türkmen’in askerlik görevini yerine 
getirmeye gitmesiyle birlikte bu 
dönemde, Altuğ İnan bas gitar’daki 
desteğiyle çalışmalarına ara vermeyen 
grup, 1980’den sonra yapılan hiç bir 

şarkıyı repertuarında bulundurmamaya 
özen gösteriyor. 

Hush, repertuarında yer alan Led 
Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix, 
Deep Purple, Black Sabbath ve 70’li 
yıllara damgasını vuran daha bir 
çok topluluğun sevilen şarkıları ile 
dinleyicisine benzersiz bir 70’ler 
konser tecrübesi sunuyor. Konser 
tarihleri ve grup hakkında ek bilgiler 
için Hush’ın Facebook’ta yer alan 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

• Vakıf katılımcılarımızdan Zeynep ve 
Deniz Önenç’in kızları Nazan Özenç, 
Umut Sönmez ile 22 Mart 2013’te 
Büyükada’da evlendi. Genç çifti 
kutlar, hayat boyu mutluluklar dileriz.
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Büyük Özlem 
Üzerine
Friedrich Nietzsche

Ey ruhum, sana “bir zamanlar” ve “eskiden” 
dercesine “bugün” demeyi öğrettim ve 
bir de dansını tüm Burada, Şurada ve 
Oradakilerin üzerine etmeyi.
 
Ey ruhum, seni tüm köşelerden kurtardım, 
tozu, örümcekleri, bulanık ışıkları üstünden 
aldım.
 
Ey ruhum, seni küçük utançtan ve köşede 
kalmış erdemden temizledim ve 
güneşin gözleri önünde çıplak 
durmaya razı ettim.
 
Adı “tin” olan fırtınayla, 
dalgalanıp kabaran denizine 
estim; bütün bulutları üfleyip 
kovdum, adı “günah” olan 
o boğucuyu kendi ellerimle 
boğdum.
 
Ey ruhum, ben sana fırtınanın 
dediği gibi Hayır ve apaçık 
gökyüzünün Evet dediği gibi 
Evet deme hakkını verdim: sen 
ışık gibi dingin durmaktasın 
ve şimdi inkâr eden fırtınaların 
arasından geçmektesin.
 
Ey ruhum, sana yaratılmış ve 
yaratılmamış olan üzerindeki özgürlüğü 
geri verdim: ve kim, gelecekte olacakların 
şehvetini senin bildiğin kadar bilebilir?
 
Ey ruhum, sana aşağılamayı öğrettim, hani 
o tahtakurdu gibi gelmeyen, büyük, sevecen 
aşağılamayı; o ki, en çok aşağıladığı yerde 
en çok sevendir.
 
Ey ruhum, sana ikna etmeyi öğrettim ki, 
sen de kendini nedenler konusunda ikna 
edebilesin: denizi bile yükselmesi için ikna 
eden güneş gibi.
 
Ey ruhum, ben senden her türlü boyun eğişi, 
diz çöküşü ve efendim demeyi geri aldım; 
seni kendim “sıkıntının dönüm noktası” ve 
“yazgı” diye adlandırdım.
 
Ey ruhum, sana yeni adlar ve renkli 
oyuncaklar verdim, seni “yazgı” diye, 
“kapsayanların kapsayanı” diye adlandırdım.
 
Ey ruhum, içsin diye tüm bilgelikleri, 
tüm yeni şarapları ve ayrıca bilgeliğin 
düşünülmeyecek kadar eski tüm kuvvetli 
şaraplarını senin yer krallığına verdim.
 
Ey ruhum, her güneşi senin üzerine akıttım 
ve her geceyi ve her suskunluğu ve her 
özlemi: - şimdi içimde bir asma gibi dallanıp 

budaklanmaktasın.
 
Ey ruhum, şimdi dolgunlaşan memeleriyle 
ve sık, boz-altın üzüm salkımlarıyla, 
olağanüstü zengin ve yüklü bir asma gibi 
durmaktasın:-
 
- mutluluğunla yoğunlaşmış ve ezilmiş, 
fazlalıktan ötürü bekleyerek ve beklediğin 
için utangaç.
 
Ey ruhum, şimdi artık hiçbir yerde daha 
çok seven, daha çok kapsayan ve daha 
kapsamlı bir ruh yok! Gelecek ve geçmiş, 
birbirine sende olduğundan daha çok nerede 
yakınlaşabilirdi?
 

Ey ruhum, sana her şeyi verdim ve tüm 
ellerim sende boşaldı: - Peki ya şimdi? 
Şimdi bana gülümseyerek ve hüzün dolu, 
şöyle demektesin: “Hangimizin teşekkür 
etmesi gerekiyor? -
 
- Alan aldığı için verenin teşekkür etmesi 
gerekmez mi? Armağan etmek bir ihtiyaç 
değil midir? Almak - merhamet etmek değil 
midir? -
 
Ey ruhum, anlıyorum hüznündeki 
gülümsemeyi: senin olağanüstü zenginliğin 
şimdi özlem dolu ellerini uzatmakta!
 
Doluluğun kükreyen denizlerden öteye 
bakıyor, arıyor ve bekliyor: aşırı doluluğun 
özlemi bakmakta senin gözlerinin 
gülümseyen göğünden!
 
Ve gerçekten de, ey ruhum! Kim 
gülümsemeni görüp gözyaşları içinde eriyip 
gitmez ki? Melekler bile erir gözyaşları 
içinde, senin gülümsemendeki üstün-iyilik 
yüzünden.
 
Senin iyiliğin ve üstün-iyiliğindir ağlamak 
ve yakınmak istemeyen: ama yine de ey 
ruhum, gülümsemen gözyaşlarının, titreyen 
dudakların da hıçkırıkların özlemini 
çekmekte.

 
“Her ağlayış bir yakınma değil midir? 
Ve her yakınma da bir suçlama?” böyle 
konuştun kendinle ve bu yüzden, ey 
ruhum, acını dökmektense gülümsemeyi 
yeğlemektesin.
 
- doluluğundan duyduğun tüm acıyı ve 
asmanın bağcı ile bağcı bıçağına duyduğu 
tüm o tutkuyu bir gözyaşı seli halinde 
akıtmaktansa!
 
Ama ağlamak istemezsen eğer, erguvan 
rengi hüznünden gözyaşlarıyla kurtulmak 
istemezsen, o zaman şarkı söylemek 
zorunda kalacaksın, ey ruhum! - Bak, ben 
de gülümsemekteyim sana şu kehanette 

bulunurken:
 
- kükreyen bir şarkıyla şarkı 
söylemek, ta ki bütün denizler 
dinginleşene ve senin özlemine 
kulak verene kadar, -
 
-ta ki, dingin ve özlem içindeki 
denizlerin üstünde sandal, bütün 
iyilerin ve kötülerin altının 
çevresinde sıçradıkları altın bir 
mucize gibi dalgalanana kadar:-
 
- aynı zamanda da çok sayıda 
irili ufaklı hayvan ve menekşe 
mavisi patikalarda koşabilecek 
hafif, mucizevi ayakları olan her 
şey, -
 
- altın mucizeye, gönüllü sandala 

ve onun efendisine doğru: efendi ise elmas 
bağcı bıçağıyla beklemekte olan bağcıdır, -
 
- senin büyük kurtarıcın, ey ruhum, adsız 
olan - geleceğin şarkılarına önce adlar 
bulmak! Ve gerçekten de nefesin daha 
şimdiden geleceğin şarkılarının güzel 
kokusunu taşımakta, -
 
- daha şimdiden kor gibisin ve düşler 
kurmaktasın, daha şimdiden büyük bir 
susamışlıkla bütün derin ve yankılı 
teselli kuyularından içmektesin, hüznün, 
daha şimdiden geleceğin şarkılarının 
mutluluğunda dinlenmekte! 
 
Ey ruhum, şimdi sana her şeyi ve elimde son 
kalanı da veriyorum ve bütün ellerim sende 
boşaldı: - senin şarkı söylemeni istemem, 
bak gör ki, bu, son elimde kalandı!
 
Senin şarkı söylemeni istedim, konuş şimdi, 
konuş: şimdi hangimizin teşekkür etmesi 
gerekiyor? - Ama en iyisi: şarkı söyle bana, 
şarkı söyle, ey ruhum!
 
Ve bırak da teşekkür eden ben olayım!
 
Böyle buyurdu Zerdüşt.
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Kutsal Şemsiye / Dinin 
Sosyolojik Teorisinin Ana 
Unsurları 
Peter L. Berger 

Yayınevi:  Rağbet Yayınları 
312 sayfa 

Çağdaş sosyologlardan biri 
ve din sosyolojisinin en 
önde gelen ismi olan Prof. 
Dr. Peter L. Berger, alanında 
klasikleşen Kutsal Şemsiye 
kitabının bu çevirisiyle 
Türk okuyucusunun 
ilgi alanlarından 
birinde daha önemli bir 
boşluğu doldurmaktadır. 
Yazarın bu çalışmayı 
tamamlayıcı nitelikte 
olan Melekler Hakkında 
Söylenti kitabı da Rağbet 
Yayınları tarafından yayına hazırlanmakta olup 
mütercim tarafından sunuş kısmında tanıtılmakta 
ve bu kitaba bir bütünlük sağlamaktadır. Kitapta 
fenomenolojik bir din sosyolojisi teorisini geliştiren 
yazar “olağan bilimlerden” sosyolojiye aşkın bir boyut 
kazandırmaktadır.
 
Bu çalışmada yazar, toplumsal dünya dâhil insanın 
dünya kurma ve onu koruma girişiminde dinin yeri, ilahi 
adalet (teodise), yabancılaşma, modernleşme, çoğulculuk 
ve dünyevileşme gibi konuları usta bir şekilde 
incelemektedir. 

Berger’in bu kitabı sosyoloji ve teoloji arasında olası 
düşünce geçişleri için vazgeçilmez bir başucu kitabı 
niteliğindedir. (Arka Kapak) 

Görünmeyen Din  
Thomas Luckmann  

Yayınevi:  Rağbet Yayınları 
112 sayfa 

“Çok sosyolojik yönelimli 
düşünürler sayısız kullanımı olan 
sekülerleşme kavramı hakkında 
eleştirel olmuşlardır. Onlar, son iki 
yüz yıl boyunca, tecrübe ettiğimiz 
şeyin önce Batı’da daha sonra 
dünyanın diğer yerlerinde, bazen 
yeni sembollerle fakat çoğu kez 

de değişmeyen ancak daha önceki anlamlarından yoksun 
sembollerle oldukça köklü bir dini değişme anlamına gelen 
dinin tahribi olmadığı anlamındaki iddialarıyla beni etkilediler. 
Thomas Luckmann, bu yaklaşım için teorik bir temel 
sağlamaktadır Onun kitabının geniş bir okuyucu kazanmasını 
umuyoruz” (Martin E. Marty, The Christian Century) 

İnisiyasyonlara Toplu 
Bakışlar I-II   
Rene Guenon   

Yayınevi:  Hece 
Yayınları 
448 sayfa 

Dilimize yeni geçmiş 
olan “initiation”, 
inisiyasyon sözcüğüne 
Türkçede illa bir 
karşılık bulmaya 
çalışırsak, bunu en 
yakın, “tasavvuf” 
sözcüğüyle 
karşılayabiliriz. 
İnsanlığın 
düşünce tarihi 
boyunca oluşan eski, kadim Geleneklerin (traditions) devamını 
sağayan ezoterik, Sırri bilgiler, bu bilgileri öğreten geleneksel 
kurumlara girilmeden öğrenilemez. Bu bilgileri almak için bu 
yola giren kimseye “insiye” yani, isteyen anlamında, “mürit” 
adı verilir. Müritler yetiştiren, onları irşat eden kimseye ise 
“inisyatör” yani başlatan, irşat eden, “mürşit” adı verilir. 
Yerine göre bu, bir usta, bir üstat, bir şeyh, bir rehber, bir 
müşrit bir efendidir. İnisiyeler, inisiyatören gözetimi ve 
denetimi altında, tek tek, çeşitli sınavlardan geçerler; sonunda 
belli halleri yaşayarak, belli manevi makamlara erişirler, işte, 
inisiyerin yaşadıkları hallerin tümüne, gerçekleştirdikleri 
hakikatlerin hepsine “insiyasyon” denir. (Arka Kapak) 

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Sevgi Genç

Peter L. Berger & Thomas Luckmann  
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Dinde Bir “Sine Qua 
Non”: LAİKLİK 
Ayşe Acar

Fransız tarihçi ve sosyolog Jean Baubérot 
Dünyada Laiklik isimli eserinde şöyle bir 
tespitte bulunur: “Franco-Fransız bakış 
açısına sahip olanlar, Laicité (Laiklik) 
kelimesinin uluslararası bir dil olan 
İngilizce başta olmak üzere belli dillere 
tercüme edilemez olduğunu iddia ederler”. 
Bu tespitinden sonra Laiklik terimini ise 
şöyle açıklar: “Bu terim Yunanca Laos 
kelimesinden ve kilise Latincesinden gelir. 
“Kilisenin buyruklarını almamış olan, din 
adamlarından bağımsız halk anlamına 
gelen” Laicus, İngilizcede Layman (ruhban 
sınıfından olmayan kimse) kelimesine 
karşılık gelmektedir.”[1]

20. yüzyılın son çeyreğinde ve günümüzde 
Batı’da ve ülkemizde tartışmalara neden 
olan “Laiklik” kavramı, kavramın yeniden 
tanımlanması gerektiğine dair talepleri de 
beraberinde getirmektedir. Bu tartışmalara 
“İdeolojiler Çağının çöküş sürecine 
girmesi ile başlayan dini eğilimler” temel 
neden olarak gösterilirken, diğer taraftan 
eğilimlerin ayakta kalmak için bir “son 
hamle” niteliğinde ideolojilerin bizzat 
kendileri tarafından hayata geçirildiği de 
bilinmektedir. 

Laiklik tartışmalarında Fransa, Türkiye, 
Meksika gibi ülkeler “Dışlayıcı Laiklik” 
(Militan Laiklik/ Laicite de combat) 
kapsamına alınırken, ABD, Hindistan, 
Hollanda gibi ülkeler “Pasif Laiklik” 
kapsamında değerlendirilmektedir. 
Dışlayıcı Laiklik için “din ile devlet 
işlerinin ayrılması, kamusal alanda dini 
olanı yok saymak, ötekileştirmek ve bu 
yöntemle devlet tarafından bir nevi toplum 
mühendisliği yapılarak bireyleri değişime 
zorlamak” tanımı yapılırken; Pasif Laiklik 
“Devletin kamusal alanda dini öğelere, 
giyim-kuşama karışmadığı, tarafsız kaldığı 
Çoğulcu Laiklik” olarak ifade edilmektedir. 

Laikliğin yerine “demokrasi ve özgürlükler” 
konusunun öncelendiği bu yeni süreçte 
“Laiklik, ancak demokrasi ve özgürlükler 
gerçekleştikten sonra var olabilir ve 
gelişebilir bir ilke” olarak tanımlanmaktadır. 

2005 yılında 30 ülkenin katılımıyla 
Fransa’da gerçekleşen Uluslararası Laiklik 
Sempozyumu’nun Le Monde gazetesinde 
“Manifesto” başlığı ile yayınlanan sonuç 
bildirgesinde şöyle denilmektedir: “Devlet, 
bir din ya da belli bir düşünce türü üzerinden 
meşrulaştırılamadığı zaman ve yurttaşların 
tamamı siyasal iktidar üzerinde eşit hak ve 

[1]  Jean Baubérot, Dünyada Laiklik 

yetkilerle donatılmış olarak egemenliklerini 
kullanmak için barışçıl bir şekilde müzakere 
edebildiklerinde bir laikleşme süreci ortaya 
çıkar. (…) Dolayısıyla, çoğul ahlaki ya 
da dini değerlerin ve çıkarların damgasını 
taşıyan toplumsal ilişkileri uyumlulaştırmak 
isteyen her toplumda laiklik unsurları 
zorunlu olarak belirir”. 

“Dini değerler ve çıkarların 
uyumlulaştırılması” yani uzlaşı sonrası 
açığa çıkacağı ifade edilen Pasif Laiklik 
tanımında devletin tarafsızlığı verili olarak 
tanımlanmakta, kamusal alanda devleti 
temsil eden bireylerin kendi dini inançlarını 
bu alanda özgürce yaşayıp aynı zamanda 
alanda kendi inançlarından bağımsız/
tarafsız kalarak çoğulcu laikliğin korucusu 
olmaları beklenmektedir. Bu bir anlamda 
çoğulcu laikliğin, çoğunluğun temsilcisi 
olan siyasi bireylerin (Çoğunlukçu/Sandık 
Demokrasilerinde) din algılarına terk 
edilmesi anlamına gelmektedir. 
Değerler ile çıkarların bir arada 
anıldığı bu yeni yorumda “devlet-
yurttaş diyalektiğinde” tıpkı devlet gibi 
kamusal alanda cinsiyetsiz ve inançsız 
olan yurttaşa, kamusal alanda inanç 
özgürlüğü tanınırken yurttaş kimliğinden 
uzaklaşarak çoğunluğun azınlığa inanç 
kimliği üzerinden tahakkümünün de yolu 
açılmaktadır.  Tıpkı devletin inançlara 
tarafsızlığının verili olarak kabul edilmesi 
gibi yurttaşların da “inançları üzerinden 
tahakküm kurmayacağı” olgusu verili 
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 
“Devlet” ve “Yurttaş” zaaflarını yok etme 
yöntemi olarak “demokrasi ve özgürlükler” 
sorununun, devlet ve yurttaş nezdinde 
çözümlenmiş olması öngörülmekte, Laiklik, 
devlet ve yurttaşta var olan olgun bir şuurun 
“zorunlu sonucu” olarak tanımlanmakta, 
ertelenmektedir. 

Tanımların reel-politik ve reel-toplum 
yaşamlarında karşılığının olmaması 
bir yönetim biçimi olarak Laikliğe 
uygulanabilir “yeni” bir tanım katamadığı 
gibi onun yasalarla koruma altına alınmış 
mevcut tanımının da deforme edilebileceği, 
belirsiz bir sürece sürüklemektedir. 

Batı toplumlarında yaşanan ve ülkemize 
Yeni Anayasa tartışmalarında “Pasif Laiklik 
ihtiyacı duyulmaktadır” şeklinde yansıyan 
Laiklik tartışmalarında, hem ülkemize hem 
Batı’ya “Laiklik” tanımıyla tartışmalara yön 
vererek ışık tutabilecek olan Mustafa Kemal 
Atatürk bugün büyük önem taşımaktadır. 

“Dindar toplumlarda yeni Laiklik” 
tartışmalarında “Dışlayıcı Laik Ülke” 
olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Laiklik” tanımı “dışlayıcı” bir nitelik 
taşımadığı gibi Batı’nın dün ve bugün 
tartıştığı Laiklik konu başlıklarının dışında, 
tamamen özgün tespitler içermektedir.       

“Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte 
dindarlık ve büyücülükle savaşma kapısı 
açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi 
olanağını sağlamıştır. Laikliği dinsizlikle 
karıştırmak isteyenler, ilerleme ve canlılığın 
düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış 
doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka 
kimse olamaz.” M. Kemal (1930).

Ülkemizde ve Batı’da yapılan tanımlarda 
Laiklik, din karşısında konumlandırılırken 
artan dini eğilimlerin karşısında Laikliği 
pasifize etme, özgürlüğün bir gereği olarak 
gösterilmektedir. Oysa Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Laiklik tanımıyla karşımıza 
çıkan “sahte dindarlık” ve “gerçek 
dindarlık” kavramları ve gerçek dindarlığın 
ancak Laik bir ortamda var olabileceği 
tespiti Laiklik kavramını din, demokrasi ve 
özgürlükler gibi konulara zorunlu olarak 
öncelemektedir. Bu tanımda Laiklik bir 
töz olarak dinin sine qua non’u (olmazsa 
olmaz olan) olarak kendini göstermekte, 
aynı zeminde demokrasi ve özgürlüklerin 
gelişmesi, bu gelişme ile “din” olgusunun 
açığa çıkması mümkün gözükmektedir. 

Dünyevi İktidar (Kamusal Alan) ile Ruhani 
İktidar (Bireysel Alan) ayrımının ön koşulu 
olan Laiklik, Dünya-Ahiret ayrımına ve 
bu ayrımın diyalektik birliğine olanak 
sağlamaktadır.  Ruhani iktidarı dünyada 
görmek isteyen siyasi eğilimler ve bu 
eğilimleri kendilerinde ve kamusal alanda 
kutsal olarak adlandıran bireyler, bir 
anlamda kendi ferdiyetlerinin ön koşulu olan 
iradelerini ahirete, ruhaniyete dolayısıyla 
kendi algılarındaki Allah’a bırakma eğilimi 
gösterirler. Bu eğilim dünyayı, birey 
iradesini yok sayan, “ahiret ve cennet” algısı 
ile özdeşlik içinde bulunan, “cennetten 
kovulmuş olmayı” kabul edemeyen, rüşt 
ve kemal düzeyinde olmayan, bireysel/
toplumsal bir eğilimdir. 

“Din” denilen olgunun cennette değil, 
cennetten kovulma sürecinden sonra, 
cennet dışında (“yeryüzünde bir halife 
yaratacağım”) var olabildiği, bu nedenle 
dünya denilen alana (irade) zorunlu 
olarak ihtiyaç duyulduğu gerçeğinin idrak 
edilememesi birey ve toplumlarda “ilerleme 
ve canlılığın” önünde bir engel olarak 
durmaktadır. Ritüellerin, alışkanlıklara 
sinmiş kültürün ve onun bir sonucu olan 
giyinme biçimlerinin “özgürlükler” adı 
altında kamusal alanda görünüşe çıkarılma 
isteği “ahiretten ayrılmama, cennetten 
kovulmama” arzularına denk düşen bir 
perde olarak “gerçek dinin” önünde duran 
bir engeldir.

Musevi, Hıristiyan ve Müslüman 
toplumlarda göreceli olarak aynı düzeyde 
olan Laiklik sorunsalı “ilerleme ve canlılık 
karşıtlığı” olarak yalnızca toplumsal 
düzeyde değil, daha çok bireylerin 
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ferdiyet (hüviyet) kazanmalarının yani 
“dindar” olabilmelerinin kilit noktasını 
oluşturmaktadır. Dindarlığın açığa 
çıkmasının ön koşulu olan Laikliğin 
günümüzde “özgürlükler sorunu” refleksi ile 
pasif konuma getirilmesine dönük çabalar, 
tartışılması gereken gerçek konudan (“din 
nedir?”) bir kaçış yöntemi olarak kendini 
göstermektedir.   

Dışlayıcı Laik ülke olarak tanımlanan 
Fransa’da 2004 yılında karara bağlanan 
başörtüsü yasağı (bu yasanın uygulama alanı 
sadece devlet okulları ile sınırlıdır ve okul 
yönetimlerine de geniş bir yorum yetkisi 
vermesi açısından pasif bir uygulamadır) 
7 yıl boyunca uygulanmış ve 2011 yılında 
Fransız Parlamentosu, kesin önlemler alarak 
halka açık yerlerde burka giymeyi ve yüzü 
tümüyle kapatmayı yasaklamak zorunda 

kalmıştır. 

Bu tecrübelerden (dışlayıcı ya da pasif 
uygulamalardan) yola çıkarak Laiklik 
tartışmalarında “Dinin bir ön koşulu olarak 
Laiklik” başlığının artık tartışma konusu 
haline getirilmesi hayati önem taşımakta, 
bize mevcut problemin bu tartışmaların 
ışığında aşılabileceğini göstermektedir.   

“23 Nisan”ı 
Kutlamak Üzere
Elif Ersoy 

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 
1929’da “23 Nisan” gününü tüm dünya 
çocuklarına armağan eder; böylece 23 
Nisan günü 1929’dan itibaren, ulusal 
egemenliğin yanı sıra “Çocuk Bayramı” 
olarak da kutlanmaya başlanır. Bir 
günü “bayram” olarak kutlamanın 
olmazsa olmaz ön koşulu tabii ki var 
olabilmektir. Bayramın kutlanabilmesi 
için bu, “yaşamda olabilme” önkoşulunun 
yanına bir de “emniyette hissetme” 
duygusunu eklememiz gerekebilir; zira 
güvenliğinden endişen eden birinin 
bayram kutlayabilecek bir ruh durumu 
içinde bulunabileceğini tahayyül etmek 
güçtür. Evrensel insan haklarından biri 
olan “yaşam hakkının” yasa koruyucular 
tarafından hakkıyla korunduğundan 
şüphe duyulmaya başlanan toplumlarda 
bu “şüphe” bireylerde, tedirginlik, 
kuşku, endişe duygularını doğurarak 
bayram günlerinin coşkusuna gölge 
düşürebilir. Özellikle yaşamı tehdit edici 
toplumsal travmaların sıklıkla yaşandığı 
toplumlarda bu gölgenin rengi zaman 
zaman koyulaşabilir. Bizim de ülkemizde 
yaşanan toplumsal travmatik olayların 
yanı sıra yaşanan çocuk hakları ihlalleri 
çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan 
coşkusuna gölge düşürebilmektedir. 
23 Nisan, tüm çocukların (en temel 
haklardan olan “yaşama hakkı” elinden 
alınmış ve başka birtakım hak ihlallerine 
uğramış mağdur çocukların, suça 
sürüklenmiş ve bu sebepten ceza/ıslah 
evlerinde kalan çocukların, psikolojik 
sağlıkları bozulduğu için kliniklerde 
tedavi görmekte olan çocukların, hasta 
çocukların, yetimhanelerdeki çocukların 
da) bayramıdır. Peki bu bayram nasıl 
kutlanır, nasıl kutlanabilir veyahut nasıl 
kutlanmalıdır? 

23 Nisan’ın her çocuk için bayram 
tadında kutlanabileceği psikolojik, 
fiziksel, hukuki koşulları oluşturmak 
yetişkinlerin vazifesidir. Bireyler, bu 
koşulların oluşabilmesi için yalnızca 

bireysel çaba gösterebilecekleri gibi 
sivil toplum kuruluşları gibi oluşumların 
içinde oluşturulan ekip çalışmalarıyla 
da bu sürece katkı verebilirler. 
Çocukların, varlıklarını sağlıklı bir 
biçimde sürdürebilmeleri yetişkinlerin 
sorumluluğundadır ve bu bağlamda 
yardıma muhtaç çocuğa yardım eli 
uzatan her türlü bireysel ve kurumsal 
girişim desteklenmelidir. Çocuğun 
fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, 
istismara uğrayan bir çocuk için yetkili 
kurumlara ihbarda bulunmak, çocuğu 
kendi hukuki haklarından haberdar etmek 
gibi faaliyetler, çocuğa yönelik yapılan 
doğrudan yardım faaliyetleri arasında 
sayılabilir. Bu yardım faaliyetlerinin 
gerekçelerini ve çerçevesini hukuki olarak 
belirleyen yasa Türkiye’nin daha henüz 
1995 yılında imzaladığı “BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi”dir. Bu sözleşmenin 
ana nitelikleri UNICEF tarafından şöyle 
anlatılır: 
 
“Sözleşme, bütün çocukların aynı 
haklara sahip olduğunu ve bütün hakların 
birbirine bağlı ve eşit derecede önemli 
olduğunu vurgular. Ayrıca, çocukların 
başkalarının haklarına -özellikle anne 
babalarının haklarına- saygı gösterme 
sorumlulukları olduğuna işaret eder. BM 
Çocuk Hakları Sözleşmesi, her biri ayrı 
bir hakkı özetleyen 54 maddeden oluşur. 
Haklar dört gruba ayrılmıştır: Hayatta 
kalma, korunma, gelişme ve katılma.  

Hayatta kalma hakkı çocuğun yaşam 
hakkını ve var olmak için gereken temel 
ihtiyaçlarını vurgular. Bunlar arasında 
beslenme, barınma, yeterli bir yaşam 
standardı ve sağlık hizmetlerine erişim 
yer almaktadır.

Gelişme hakkı çocukların tam 
potansiyellerine erişebilmeleri için neye 
ihtiyaç duyduklarını özetler; örneğin, 
eğitim, dinlenme, kültürel faaliyetler, 
bilgiye erişim, düşünce, vicdan ve din 
özgürlüğü gibi.

Korunma hakkı çocukların her 
türlü istismar, ihmal ve sömürüden 
korunmalarını gerektirir. Mülteci çocuklar 
için özel koruma, çalışan çocuklar için 

güvenceler, herhangi bir istismar veya 
sömürüye maruz kalmış çocukların 
korunması ve rehabilitasyonu gibi 
konuları ele almaktadır.

Katılım hakkı çocukların toplumlarında 
ve topluluklarda aktif bir rol 
oynayabilmeleri gerektiğini kabul 
eder. Bu haklar görüşlerini ifade etme 
ve yaşamlarını etkileyen konularda 
söz sahibi olma haklarını da kapsar. 
Yetenekleri geliştikçe, sorumluluk sahibi 
yetişkinliğe hazırlanmaları amacıyla, 
çocuklara daha çok katılma fırsatının 
verilmesi gerekir.
Sözleşmenin maddi hakları düzenleyen 
41 maddesinden dördüne özel bir vurgu 
yapılmıştır, çünkü bunlar sözleşmedeki 
diğer bütün hakların uygulanması için 
temel oluştururlar. Sözleşmenin “genel 
ilkeleri” olarak bilinen bu maddeler 
şöyledir:

Madde 2: Sözleşmenin güvence altına 
aldığı bütün hakların herhangi bir 
ayrım gözetilmeksizin bütün çocukları 
kapsaması gerekir.  
Madde 3: Çocuklarla ilgili her türlü 
faaliyette çocuğun yüksek yararı temel 
düşünce olmalıdır.  
Madde 6: Her çocuğun yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı vardır.  
Madde 12: Kendini ilgilendiren her 
konuda çocuğun görüşünün dinlenmesi 
ve dikkate alınması gerekir.”  (http://
elearning-events.dit.ie/UNICEF-TK/
unit1/1_2_4.htm)
 
23 Nisan’ı kutlamanın bir yolu da, 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi vb. 
çocukların güvenlik ve özgürlük 
içerisinde gelişebilmelerinin koşullarını 
oluşturan evrensel çocuk haklarının 
faaliyete geçebilmesi için gösterilen 
çalışmalara ve çocuk hakları ihlallerine 
gösterilen itirazlara destek vermektir. 
Bu çaba, bireysel olarak olabileceği 
gibi devlet kurumları ya da sivil toplum 
kuruluşları bünyesinde de olabilir. Çocuk 
haklarının korunmasına yönelik bireysel 
ve kurumsal girişimlerin artış göstermesi 
dileğiyle nice 23 Nisan’lara... 

elifersoy20@gmail.com
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BİLİM
Hazırlayan: Deniz Tipigil

Bilimsel gelişmelerin dünya gündemde kapladığı yer adına, 
uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen Higgs bozonunun 
bulunmasının tarihe geçtiği 2012 yılı kadar yoğun bir yıl olmasa da, 
geçtiğimiz yıl bilimsel keşifler açısından çok önemli gelişmelere 
tanık oldu. İnsan aklı ve teknolojisi güneş rüzgarlarını aşarak, güneş 
sisteminin sınırlarına yaklaşmaya devam ederken, insan bedenine 
nakledilebilen biyobozunur elektronik devreler tedavi amaçlı 
kullanılabildi, galaksimiz dışında bulunan yıldızlarda dünyamıza 
benzer kaç milyar gezegen olabileceğine dair araştırmalar devam 
etti, beyinlerimizi neredeyse şeffaf hale getiren çalışmalar yeni bir 
ivme kazandı ve insan embriyosundan hücreler kopyalanabildi.

VOYAGER 1, ARTIK YILDIZLAR ARASI UZAYDA 
YOLCULUK EDİYOR

Geçtiğimiz yılın en önemli bilimsel gelişmelerine dair 
açıklamalardan biri, NASA’dan geldi. 2012 yılında atlattığı bir çift 
güneş fırtınasının ardından, Voyager 1 adlı uzay gemisi, 2012’nin 
sonunda yıldızlararası uzaya (interstellar space) giriş yaptı. Yapılan 
ölçümler, insansız uzay aracının güneşin elektromanyetik etkilerinin 
saltanatının hüküm sürdüğü alandan sızabildiğini ve yıldızlar 
arasındaki uzayın tadına bakabildiğini gösterdi.   

Haberin başyazarı olan Iowa Üniversitesi’nden Donald Gurnett 
yaptığı açıklamada “Yıldızlararası uzaya insan yapımı bir nesne 
göndermiş olmak inanılmaz bir olay” ifadesini kullandı. Üzerinde, 
yalnızca ortalama büyüklükte bir j-peg dosyası taşıyabilecek bir 
hafıza kartı taşıyan, 1970’li yılların teknolojik donanımıyla yapılmış 
uzay aracının hiç de fena bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz lazım. 
Başlangıçta yaşanılan birkaç hatalı çıkışı da sayarsak, Voyager 1 
uzay gemisinin yıldızlararası uzaya ulaşması 36 yıl almış oldu.

Sonraki Durak: Oort Bulutu, güneşin çekim kuvvetinin etkisini 
kalktığı yer olan, güneş sisteminin sonu. Çok da telaş etmemek 
lazım, zira oraya ulaşmamız şu andaki hesaplamalarımıza göre 
30,000 yıl alacak görünüyor.  

PHOTOGRAPH COURTESY OF NASA/AMES/JPL-CALTECH
Kepler-62f, dünyamızdan 1200 ışık yılı uzaklıkta, yaşanabilir bölgede yer 
alan dünya büyüklüğünde bir gezegen. (İllüstrasyon) 

MİLYARLARCA MİLYARCA DÜNYA

İnsanın evi gibisi yoktur denilir değil mi? Bilim insanlarının 
açıklamalarına göre, yalnızca Samanyolu Galaksisi’nde bile 10 
milyara yakın evimize benzer gezegen var. 

Astronomlar, NASA’nın ötegezegenleri (exoplanet) bulmak için 
tasarlanmış Kepler uzay teleskopundan aldıkları verilere dayanarak, 
merkezinde güneşimize benzer bir yıldız olan gezegenler içinde, 
güneşe olan uzaklığı sıvı formda su bulundurabilecek mesafede 
olan, yani -olası bir yaşam var oluşuna uygun- olan,  ötegezegenleri 
tespit edebiliyorlar. Yaptıkları hesaplamalara göre, galaksimizdeki 
50 milyar güneş benzeri yıldızın beşte birinde, sıcaklıklarının, 
rahiyasının yaşama ihtimal sağlayan hoşlukta bir ötegezegen olması 
gerektiğini düşünüyorlar. 

Image: Kwanghun Chung and Karl Deisseroth, Howard Hughes Medical 
Institute/Stanford University

ŞEFFAF BEYİNLER

Yukarıdaki müthiş imaj bir farenin beynindeki çapraz sinir 
liflerini gösteriyor. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Stanford 
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, beyin dokularını neredeyse 
tamamen şeffaf hale getiren bir dizi kimyasal uygulamayı 
tanıtladılar. Bilim insanları, bu aşamadan itibaren farklı sayılarda 
ışınır etiketleri (fluorescent labels) ve diğer önemli kimyasalları, 
sinir taşıyıcılarını (neurotransmitters) görüntülemek ya da burada 
olduğu gibi beynin bir bölümünden diğer bir bölümüne bilgi taşıyan 
uzun ince aksonları izlemek için kullanabiliyorlar.
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Bu tekniğin insan dokusunda da kullanılabiliyor olması, Otizm’den 
Alzheimer hastalığına kadar ters giden her şeyde, daha önce eşi 
görülmemiş hücresel detaylara ulaşılabileceği adına cesaret veriyor. 

Image: John Rogers, University of Illinois/Beckman Institute

ELEKTRONİK İMPLANTASYONLAR

Giyilebilir elektronikleri unutun; 2013 yılı, insan bedeninin içinde 
çalışmak üzere tasarlanmış elektronikler için sembolik bir yıl 
oldu. Bilim insanları önce, yaraları iyileştirmek için mikropları 
ısı aracılığıyla imha eden ve işini yaptıktan sonra da çözünebilen 
biyobozunur (bakterilerle çözünebilir) devreler geliştirdiler. Şimdi 
ise minicik led sondalar ve altın nanopartiküllerinden yapılan 
folyolar ile beyni ölçümleyebiliyor ve yönlendirebiliyoruz. Bilim 
kurgunun konusu olan Cyborg (sibernetik organizmalar) geleceğine 
bir adım daha yaklaştık diyebilir miyiz?

İNSANA EMBRİYONUNA AİT GÖVDE HÜCRELERİ 
KLONLANDI

Yukarıdaki görselde bir bilim insanını, bir insan yumurtasının 
çekirdeğini bir pipet aracılığı ile ayırırken görüyorsunuz. Bu, 

kişiselleştirilmiş embriyonik (embriyona ait) gövde hücreleri 
oluşturabilmenin ilk aşaması. 

PHOTOGRAPH COURTESY OF OHSU PHOTOS
 
On yılı aşkın süren başarısız başlangıçlardan sonra, Oregon 
Health and Science Üniversitesi araştırmacıları insan embriyosu 
klonlayabildiklerini (kopyalayabildiklerini) ve bunlardan gövde 
hücreleri toplayabildiklerini duyurdular. Ayrıca bu hücreleri özel deri 
ve kalp hücrelerine dönüştürebildiler ki, bu da onları nakledilebilir 
ilaçlar haline getirmenin ilk aşaması.  

Ekibin başarısındaki anahtar faktörün, klonlama sürecine 
kafein eklemek olduğunun ortaya çıktığını belirtmemek olmaz. 
Araştırmacılar artık, embriyolar olmaksızın başlatılmış bu ya da 
buna benzer hücrelerin, tıbbi anlamda azami faydalı olabileceği 
alanları keşfetme arayışında olacaklar.  

Kaynaklar: 
http://www.wired.com/wiredscience/2013/12/top-scientific-discoveries-
2013/#slideid-398561
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/12/131220-year-in-review-2013-
science-discoveries-fossils-space-history/
http://news.discovery.com/tech/the-10-best-science-stories-of-2013-131231.htm

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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Tanrının Çocukları 
“Dokunulmazlar”  
Nilgün Çevik Gürel 

Gücü ve ulaşılamazlığı çağrıştıran 
‘’Dokunulmaz’’ kelimesi, Hindistan’da var 
olan  kast sistemine göre,  değeri olmayan 
ve dokunulduğunda kirlenildiğine inanılan 
bir insan gurubunu tanımlamaktadır. 
Yüksek bilinç ve  hoşgörü felsefesine sahip 
Hindistan’da, Hindu Kutsal metinleri olan  
Vedalar’da rastlanılmayan bir türde olan bu 
ayrımcı görüşün nasıl ortaya çıktığı çok net 
bilinmemekle birlikte,  kast  kelimesinin 
anlamı araştırıldığında bazı fikirler 
oluşmaktadır. 

İngilizlerin 1610 yıllarında kullanmaya 
başladığı “Caste” kelimesi, Portekizceden 
gelir. Casta  “cins, ırk, kast”; casta raça ise 
‘’karıştırılmamış ırk’’ anlamına gelmektedir. 
Latince’de Castus “saf ırk” anlamındadır.  
İngilizlerin 18. yüzyılda  Hindistan’a 
gelmesi ile geleneksel “Varna” (kast) 
sisteminin farklı bir anlayışta kullanılmaya 
başladığı tahmin edilmektedir. 

Manusmriti “Manu kanunları metinlerinde” 
(MÖ. 200 ve MS. 200) Varna (kast) sistemi 
ile ilgili kurallar yazılmıştır. Hinduizme göre 
Dharma öğretisi ile kast sistemi arasında 
bir bağlantı kurulur. Bir Kshatriya’nın 
(askerler, krallar, prensler sınıfı) görevi 
topluma önderlik etmek ve onu korumaktır.  
Brahmanlar’ın görevi ise kutsal yazıları 
öğrenmek ve öğretmektir. Kısacası 
insanların uyumlu ve bir düzen içinde var 
olabilmesi, birbirlerine destek olabilmesi 
için çeşitli görevler oluşturulmuştur. 

Hinduizm inançlarında ilk erkek “Manu” 
ile ilk kadın “Şatarupa” Adem ile Havva’nın 
biçimleridir. 

Manu’nun başından  din adamları sınıfı, 
ellerinden krallarla savaşçılar sınıfı, kalça ve 
bacaklarından tarımcılar, zanaatçılar, tacirler 
sınıfı, ayaklarından işçi sınıfının türediği 
metaforik olarak anlatılır.
Kast sisteminin Sanskrit dilinde kelime 
karşılığı olan Varna şekil, form, dış 
görünüm, karakter, yarış, çeşit, renkler 
gibi bir çok anlam içerir.  Bazı kaynaklara 
göre Varna ile insanların deri renklerinin 
ayrımı yapılır. Deri renkleri açık olanlar 
kast sisteminde daha üst sıralarda yer 
alırken deri rengi koyu olanların daha aşağı 
seviyede yer aldığı düşünülür. Oysa Varna 
sistemi ile devlet yönetimi ve organlarından 
bahsedildiği anlaşılabilir. 

“Varna”  dört seviyeden  oluşur ve bunların 
kendi içlerinde farklı gruplara ayrılması ile 
“Jatiler” meydana gelir. 
Brahmanlar: En üst seviyededir;  rahipler, 
kutsal veda metinlerini yorumlayan ve 

öğretenler.
Kshatriyalar: Halkı korumakla görevli olan 
askerler, prensler ve üst düzey memurlardan 
oluşur.
Vaişyalar: Tüccarlar, toprak sahipleri ve 
çiftçilerdir. Ticaret ve üretimden sorumludur.
Şudralar: İşçiler 

Bunların dışında kast sistemine dahil 
edilmeyen “Dokunulmazlar” vardır. 
İnsanlığın en aşağı tabakasında yer aldığı 
ve hiçbir hakları olmadığı söylenen  
gruplar olan Parya ya da Harijan’lardır 
(Manusmriti’de bu gruptan bahsedilmez). 
Harijan kelimesi, Tanrının çocukları ya da 
(tanrı) Vishnu doğumlu anlamına gelir. 

Kast sistemine ilk karşı gelen, adalet 
bakanı  Ambedkar,  “Neobudizm” hareketini 
başlatmıştır. 

Mahatma Gandhi (yüce ruh) Hinduizm’de 
kara bir leke olan sınıf ayrımını kaldırıp 
bu lekeyi temizleyebilmek  adına  büyük 
mücadeleler vermiştir.

Mohandas Gandhi  2 Ekim 1869 tarihinde 
doğdu.  Vaişyalar’dan  “Bania” kastına  aitti 
. Utangaç bir çocuktu, 13 yaşında Kasturbai 
ile evlendi, daha sonra Londra’daki 
“University College’da” hukuk okudu ve 
avukat oldu. Bir İngiliz firması için çalışmak 
üzere Güney Afrika’ya gitti. Güney 
Afrika’da seyahat ederken, birinci sınıf 
bileti olduğu halde, koyu renk teni nedeniyle 
o koltuğa oturmasına izin verilmemesi kendi 
ülkesi Hindistanda’da yaşanılan bu ayrımcı 
düzenin değişmesi düşüncesini güçlendirdi. 
Protesto dönemlerinde kavga değil, barış 
yolunu izledi. Hedeflerine ulaşabilmek 
için pasif direnişlerde bulundu. Satyagraha 
(sebat)  kelimesi onun direncini açıklayan en 
güzel kelimedir.  

Hindu ve Müslüman dini grupların birliği, 
insanlardan “dokunulmaz” etiketinin 
kaldırılması, barınma ve iş güvencesi, 
İngiliz hükümetinden bağımsızlık istekleri 
için 21 gün açlık orucu tuttu. Mart 1930’da  
uz vergisini protesto etmek için binlerce 
Hintli ile beraber 400 kilometre yürüdü. 6 
Nisan 1930’da denize doğru başlayan ve 
24 gün süren bu yürüyüş pasif direnişin en 
önemli bölümüdür. Bu eylemde  İngilizler 
60.000’e yakın kişiyi tutuklamışlardır. 
1931’de  Gandhi – Edward Irwin anlaşması 
imzalandı ve sivil mücadele hareketinin 
durdurulması karşılığında tutuklular 
serbest bırakıldı. Gandhi, Hindistan Ulusal 
Kongresi’nin tek Hintli temsilcisi olarak 
Londra’da yapılacak konferansa davet 
edildi. 

Gandhi, Eylül 1932’de yaptığı 6 günlük 
oruç sonrasında hükümeti daha eşitlikçi 
uygulamalarda bulunmaya zorlamış ve 
Paryaların (Dokunulmazların) yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi için yapılacak 

değişimin başlamasına sebep olmuştur. 

Gandhi, 30 Ocak 1948 tarihinde genç bir 
Hindu’nun silahlı saldırısı ile 78 yaşında 
öldürüldü.

Başbakan Nehru, Gandhi’nin ölümünü; “ışık 
hayatımızdan gitti ve her yerde karanlık var” 
cümleleriyle halka duyurdu. 
 
Kaynaklar : 
Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, 
İstanbul 2008  
Manusmriti: The Laws of Manu, http://
sanskritdocuments.org/all_pdf/manusmriti.pdf
Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü, 
Remzi kitabevi, Evrim matbaacılık, Eylül 1993
Harvey Day, Yoga Illustrated Dictionary, Kaye & 
Ward ltd. USA 1971
Heinrich Zimmer, Hint Felsefesi, Emre 
Matbaacılık, İstanbul 1992
http://www.wikipedia.org/
http://www.etymonline.com/

“İnsanın vatanı kulluğudur, 
ne zaman kulluğundan 
gaflet ederse o zaman

gurbette olur.”

Muhyiddîn İbn Arabi


