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Hakîm
Hilmi Ziya Ülken / Felsefeye Giriş adlı 
kitabından derleyen: Sadık Acar

Hakîmler, peygamberler ve velilerin yeryüzü tarihinde 
birbirine az çok yakın zamanlarda, belirli bir çağ içinde 
meydana çıktığını görüyoruz. Sosyo-antropolojik verilere 
göre ilkel dinlerde, ilkel cemiyetlerde, klanlarda bu örnek 
insanlara rastlamıyoruz. Bu cemiyetlerin yalnız büyücüleri, 
Mobung’ları, kabile resileri vardır. Daha ileri kalanların 
birleşmesiyle oluşmuş ilk sitelerde ise halk arasında 
sivrilen hükümdarlara, dini otoriteye sahip rahiplere ve 
kâhinlere rastlıyoruz. Fakat bunlar henüz ne hakîm ne de 
peygamberdiler. Kâhinlerin gaipten haber verme güçleri vardır. 
Sitenin siyasi kudreti üzerinde manevi bir otoriteye sahiptirler. 
Kâhinler peygamberlere benzeseler de, kâhinlerin gaiple 
ve sırlar âlemi ile temasları yalnızca olağanüstü zamanlara 
mahsustur. İradeleri dışında bir kudretle beşeri güçlerin 
üstünde bazı şeyleri görürler. Fakat bu gördüklerini iradeleriyle 
halka naklederek onu bir kanun haline getiremezler. 
Peygamberler ise üstün âlemden (gaipten) haber almakla 
kalmaz, bu haberi kanun haline koyar ve iradelerini cemiyete 
kabul ettirirler. 

Hakîmlere gelince, onlar da aynı çağda fakat peygamberlerden 
farklı şartlar altında meydana çıkmışlardır. Hakîmler, 
kâhinlerin gaipten haber alma gücüne sahip değillerdir. 
Başka insanlardan üstün zekâları, akıl yürütme güçleri vardır. 
Bütün hayatları peygamberlere benzer. Fakat peygamberler 
gibi haber verici oldukları söylenemez. Şayet üstün duyuları 
nadir olarak başka insanlardan farklı sezgilere sahip olursa, 
bunu ilan etmezler. Ölçüleri, kâhinlerin ölçüsü gibi iradeden 
başka ve akıl üstünde değil, bizzat aklın haberleri içindedir. 
İnsanlıkta aklın hüküm sürmeye başladığı devirde hakîmler 
meydana çıkmıştır. Yunanda yedi hakîme paralel olarak İran’da 
Avesta’nın bahsettiği hâkimleri, Hint’de Buddha ve Jaina’dan 
önce ve sonra gelen hakîmleri, Çin’de Kong-t’seu, Meng-t’seu 
vb. hakîmleri görüyoruz. Onların peygamberler gibi halktan 
uzakta, inzivaları, uzletleri, bu uzlette zahitliğe ve düşünceye 
dalışları, ilk “hakikat”a bu yalnızlık içinde ulaştıktan sonra 
onu halka öğretmek için tekrar cemiyete dönüşleri vardır. 
Peygamberlere her bakımdan benzeyen hakîmler akıl-üstü’nün 
hükmü ile iradelerini cemiyete kabul ettiren peygamberlerden, 
yalnızca aklın egemenliği altında cemiyete bilgi öğretmeleri 
ve cemiyeti yetiştirmeleri ile ayrılırlar. İlk hakîmlerden elimize 
geçen bütün parçalar peygamberlerin bize bıraktığı kutsal 
kitaplardan mutlak “Emir” olmak bakımından ayrılır; fakat 
“ahlâk” olmak bakımından onlarla birleşirler. 
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Felsefe
Metin Bobaroğlu

Platon’dan günümüze insanı felsefe 
yapmaya yönelten şey, onun kendisini bir 
aradurum içerisinde görmüş olmasıdır. İnsan 
kendisini çevreleyen doğa ile kendisini 
aşan sonsuzluk (Tanrı) arasında kalmıştır. 
İnsanın bu arada kalmışlığı, Platon ve 
Aristoteles’ten beri hep bir şaşkınlık ve 
merak konusu olmuştur. Bu merak, nesne, 
olgu, olay ve evren bilmecesi karşısında 
olduğu kadar, insanın kendi iç dünyası için 
de duyulmuştur.
 
Felsefe tarihini oluşturan olumlu olumsuz 
tüm çözüm denemeleri, hep bu arada 
kalmışlığı kavramaya yöneliktir. Bu temel 
durumdan hareketle pek çok felsefi sav 
ileri sürülmüş ve çeşitli düşünce disiplinleri 
oluşmuştur.

Felsefe, insan kültürünün kökenlerinde 
yer alan ve onunla birlikte ortaya çıkmış 
bir olgu ya da görüngü (fenomen) değildir. 
Oldukça geç dönemlerde ortaya çıkmış ve 
insan kültürüne sonradan katılmıştır. 

Bir başka deyişle felsefe; insan kültürünün 
belli bir aşamasında, insanın kendisini, 
evreni, içinde yaşadığı çevreyi bilmek 
ve anlamak için duyduğu gereksinimi 
karşılamak üzere başvurulan bir düşünme 
ve yansıma (refleksiyon) olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Var olanların varlığı, anlamı ve nedeni 
üzerine sorularla başlamış, önceleri dinin ve 
söylencelerin (mitos) yanıtladığı bu sorular, 

eleştirel bir düşünce ve gözlemin konusu 
yapılınca felsefe doğmuştur.

Felsefe sözcüğü Grekçe kökenlidir ve asıl 
anlamlarını günlük (pratik) yaşamda bulan 
iki sözcükten oluşur.

- Sophia, her şeyden önce beceri, yapabilme 
gücü ve zekâ anlamlarına gelir. Onun 
taşıdığı bilme ve bilgelik anlamları 
ikincildir.

Greklerin “Sophos”dan ilk anladıkları şey 
beceri ve iktidar sahibi kişidir. Sophist 
öncelikle yaşam deneyimi olan yetkin kişi 
demektir ve giderek bilge kişi anlamını da 
kazanmıştır.

- Philos ise, dost, arkadaş, seven demektir.

- Birleşik olarak da Philosoph (filo-zof), 
öncelikle deneyimli olmaya istekli, sonra 
da (yapabilmek için) bilmeye sevgi ve ilgi 
duyan kişidir.

- Düşünce hareketi eş deyişle Felsefe 
“Philo-Sophia”, günümüzde Bilgi severlik, 
Bilgelik sevgisi ve Bilgi dostluğu olarak da 
kullanılmaktadır.

İlkçağda felsefe; insanın içinde yaşadığı 
dünya üzerine oluşturduğu düşünceleri ve 
edindiği bilgiyi dile getirmekteydi.

Antikçağ’da felsefe:
• Sokrates’e göre; Neleri bilmediğini 
bilmektir.

• Plato’ya göre; Doğruyu bulma yolunda 
düşünsel çalışma demektir. Aristoteles’e 

göre; İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir.

• Epikür’e göre; Yaşam bilimidir. Mutlu bir 
yaşam sağlamak için tasarlanmış eylemsel 
bir sistemdir.

Ortaçağ’da felsefe:
• St. Augustinus’a göre; Tanrıyı bilmektir. 
Gerçek felsefe ile gerçek din özdeştir.

• Skolastik’lere göre; Felsefe, akılla dogma 
arasındaki uygunluğun tanıtlanmasıdır.
Bu çağda felsefe Tanrıbilim niteliğindedir.

Yeniçağ’da felsefe:
• Bruno’ya göre; Felsefenin görevi doğayı 
bilmektir. 
• Bacon’a göre; Deney ve gözleme dayanan 
veriler üzerine düşünmektir.
• Descartes için; Felsefe bir bilimdir ve 
onu kesin bir bilim haline getirmek için 
geometrik yöntemi Metafiziğe uygulamak 
gerekir.
• Leibniz’e göre; Gerçekte doğru olanı 
anlamaktır. 
• I.Kant’a göre; Bilginin nasıl olanaklı 
olabileceğini öğretmektir.
• Hegel’de ise; Felsefe, düşüncenin 
kendi karşıtları ile çelişerek ilerlemesinin 
bilimidir.

Çağımızda diyalektik görüş felsefeyi 
tamamen bilimselleştirmiştir. Artık felsefe 
yapmak demek, bilimsel veriler üstünde 
düşünmek ve onlardan kılgısal sonuçlar 
çıkarmak demektir.

Tasavvuf (gizemcilik): 
Doğaüstü güçlerin var bulunduğu ve 
bunlarla ilişki kurulabileceği temeline 
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dayanan dinsel dünya görüşüdür. Suf 
kökünden türetilmiş olup, gönlünü Tanrı 
Sevgisine bağlamak anlamına gelir. 
Gizemciliğin halka açık dinlerden ayrılığı 
dinsel amacı, dinsel yöntemlerle karşıtlaşan 
gizemsel yöntemlerle gerçekleştirmeye 
çalışmasıdır.

Dinler, Tanrısal yönetime uygun bir yaşamı 
buyururlar. Gizemcilik ise, Tanrı ile birleşme 
ve Tanrı’da yaşama amacını güder. Amacına 
ulaşmak için duyusal ve ussal olandan çok, 
sezgi ve sevgi yöntemlerini kullanır. 

Coşku, esrime (cezbe), Tanrı'ya ulaşma ve 
Tanrı ile birleşme gibi gizemci öğeler, Baküs 
diniyle ve Orfeusçuluğun bir reformcusu 
olan Pythagoras ile felsefeye girmiş, daha 
sonra da Platonculuk ve Yeni Platonculuk ile 
biçimlenmiştir. 

Sonuç olarak, felsefe, usu esas alır, 
uslamlama ile çalışır ve bu yolla bilgiye 
ulaşmayı amaçlar.

Tasavvuf ise, bilgiye sezgi, sevgi ve esrime 
ile ulaşmayı amaçlar ve bunu bir içsel 
deneyimle gerçekleştirme yöntemlerini 
oluşturur.

Batı deyimiyle mistiklik ya da gizemcilik 
olarak sözü edilen tasavvuf, sırları (mister) 
yani bilinmeyeni, bir başka deyişle akıl 
ve duyumlarla bilinemeyeni bilmek 
amacındadır.

Bir başka görüşe göre tasavvuf; yetkinliğin 
ve bilgeliğin niteliği olan aklü hikmet ile 
gerçeği bilme yolu, mistiklik ise, içsel 
deneyimlerle gerçeğe ulaşma yoludur. 
Bu bağlamda tasavvuf, mistik deney 
sonuçlarının akılda eş deyişle düşünsel 
olarak değerlendirilip, kavramlaştırılmasıdır.

Mistisizm, gerçek anlamda en son varlığın 
ilmi ve en son varlıkla birleşme deneyimidir. 
Gerçek mistik, Mutlağın bilgisinden söz 
eden değil, o gerçeğe kavuşandır. Bu 
kavuşmanın kanıtı da bilmek değil, olmaktır. 
Eş deyişle mistisizm, kuramsal (teorik) 
değil, eylemseldir (pratik). 

Zekânın (entelekt) kavradığı bir şey 
olmayıp, organik bir yaşam biçimidir. Gerçi 
bu deneye ait düşünceler, mistiğin dünyasal 
bilincine geri döndüğü zaman anımsanıp 
ifade ediliyorsa da, mistik deneyin içinde ve 
mistik bilinçte herhangi bir düşünce yoktur.

Tarihsel süreçte “gerçeği aramak” yönünde 
iki yol benimsenmiştir.

• Akıl ve mantık yolu
• Arınma ve aydınlanma yolu
Akıl ve mantık yolu, bir inanç sistemine eş 
deyişle din ve şeriata bağlanırsa Kelâm İlmi, 
bağlanmazsa Felsefe olur.

Arınma ve aydınlanma yolu, dine bağlanırsa 
Tasavvuf, bağlanmazsa İşrak olur. Mistik 
yöntemde deney kişiseldir. Kişiyi mutlu 
ve erdemli kılmayı amaçlasa da üretilen 
bilgi deneylenebilir ve belgelenebilir 
olamayacağından öznel (sübjektif)dir.

Bu tür bilgiler, deneyimi yapanlar için 
gerçek (reel) olsalar da, diğer insanlar için 
dogmatik önermeler olarak kalacağından 
giderek inanca dönüşür ve toplumda 
bölünme ve çatışmalara neden olurlar.

Felsefe kavramı üzerindeki çalışmamıza 
dönecek olursak, bu kavramın genel ve 
bağlayıcı bir tanımı olmadığını görüyoruz. 
Felsefe olarak anlaşılan şeylerin toplamına 
bakarak da ortak bir tanım verilememiştir. 
Ancak felsefenin, insanın sonsuz olanı, her 
şeyin “köklerini ve nedenlerini” kavrama 
ve elde ettiği her şeyi sorgulama yolunda 
sürekli bir arayış içinde olma çabası olduğu 
bilinmektedir. 

Bu nedenle felsefe, olup biteni, var olanı ve 
o var olanı kendine özgü koşulları içinde 
çözümleyip anlamaya çalışmaktır denebilir. 
Bu bağlamda Felsefe, varlık, anlam ve 
ne’lik sorunlarının, eleştirel bir yaklaşımla 
araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli 
(dizgeli) bir biçimde ortaya konmasına 
yönelik düşünce etkinliğidir.

Felsefe, var olan, düşünme ve dil arasındaki 
ilişkileri ve bu alanların her birini kendince 
inceler. “Var olan” son derece geniş 
kuşatımlı olduğundan felsefe her şeyi konu 
edinir. Her var olan, hangi bağlamda ve 
boyutta olursa olsun felsefenin konusu 
olabilir. Eş deyişle, anlamlı olan her şey 
felsefenin konusudur. 

Felsefenin konuları Platon'dan günümüze 
kadar hemen hemen aynı kalmıştır. Değişen 
şey, konulara yaklaşım biçimi ve yöntemidir.

Bir başka söylemle felsefe, anlamlarla 
uğraşan, ne’liği (bir şeyi, o şey yapan şey) 
anlamsal boyutta çözümlemeye çalışan bir 
süreçtir. Felsefe şeylerden yola çıkar, ancak 
kesinlikle orada kalmaz. O şeyi, o şey yapan 
şeyin (varlıksal değil artık bu) ne olduğunu, 
ne’liğini anlam bakımından ortaya koyar, 
onları anlamlı kılar, oluş biçimini ve 
sürecini yakalamaya çalışır. Bu bağlamda 
anlamın ne olduğuna ilişkin her türlü soru, 
felsefenin sorusudur. "Anlamı nedir?" 
sorusundaki anlam, kavramların anlamıdır. 
Anlamın ortamı dildir, dildeki sözlerdir, 
söz düzenleridir. Bir şeyi o şey yapan şey, 
anlamdır. Ne’liğe ilişkin soru, anlamına 
ilişkin sorudan başka bir şey değildir. 

Felsefe, ne türlü olursa olsun her şeyi konu 
edindiğine ve var olana bir anlam verme 
çabası olduğuna göre, anlamın temelinin 
hangi düzlem olduğu büyük bir tartışma 

konusudur. Anlam nerede varlık kazanır? 
Anlam nerede temellenir? Anlam var 
olanda mı (varlıksal boyut), düşünmede mi? 
(zihinsel boyut), yoksa dilde midir? Anlamın 
dayanağı bunlardan hangisidir?

Felsefe bu ilişkilerin kesişme noktasında 
yer alır. Ancak çözümleme sürecinde 
zaman zaman bu boyutlardan birine ağırlık 
verildiği görülmektedir. Görüldüğü gibi 
felsefe, düşünmenin var olanla kurduğu bir 
tür ilişkidir.

Felsefe, önce aklın sorularına yanıt 
bulmak, sonra sorun çözmek, daha sonra da 
etkinlik olarak uğraş vermiştir. Felsefe, bir 
bakıma sorulara ve sorunlara her dönemde 
değişik yanıtlar ve çözüm denemeleri 
ve denemelerin yol açtığı yeni soru ve 
sorunların topluluğudur. 

Giderek felsefe kendi kendisini de konu 
alır ve felsefenin felsefesi ile de uğraşır 
(yansımalı düşünce). 

Üretilen düşünceler devirden devire bir 
süreklilik gösterir, böylece düşünce tarihi 
oluşur ve her yeni düşünce akımı tarihteki 
diğer felsefe akımlarına karşı eleştirel olarak 
kendini ortaya koymak zorunda kalır. Bu 
da felsefenin tarihselliğini ve bütünselliğini 
oluşturur. Düşünce hareketi onu üreten 
filozoftan bağımsızlaşarak felsefeye, bir 
bilgi ya da düşünce disiplini (düzeni) 
olarak girer ve diğer düşüncelere bakış açısı 
kazandırır.

Felsefi düşünüş birleştiricidir (sentetik) 
ve varlık hakkında birleştirilmiş olan bu 
bilgiye sistem, felsefe sistemi ya da dizge 
denir. Felsefe sistemi demek, evreni, varlığı 
tümüyle açıklamaya çalışan, birleştirilmiş, 
kendi içinde mantıkça tutarlı olan bir varlık 
görüşü demektir. Bu bağlamda felsefenin 
asıl gündemini, var olanın mantığının 
kavranması oluşturuyor denebilir. 

Varlığın hemen ardından mantığa verilen 
önem bunu göstermektedir. Var olanın 
işleyişinin nasıl bir yapıda olduğu 
filozofların üzerinde durduğu en önemli 
konudur.

Kant’a göre, felsefeyi değil, felsefe yapmayı 
öğrenmek; fikirleri değil, düşünmeyi 
öğrenmek çalışmanın amacı olmalıdır.

Sonuç olarak felsefe, sürekli bir arayış 
sorgulama ve eleştirme, doğruları akıl 
yoluyla bulmaya çalışan, bilgiyi ve 
bilgeliği elde etmeye yönelen özgür bir 
çabadır. Felsefe, düşünce yoluyla varlığın 
yapısallığına ve özüne inmeye çalışan, 
bilinçli, bilgili ve anlamlı bir yaşamı 
amaçlayan kişilerin sorunudur ve asla 
herkesin işi değildir.
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Güzel Kardeşim
Sadık Acar

Yeryüzü insanı gergin, yeryüzü insanı savaşı 
çağırıyor kardeşim,
 
Daha çok çiçek ekmeliyiz, daha çok müzik 
yapmalıyız,
Tiyatro binaları, müzeler, sergi salonları 
kurmalıyız,
Ekmeğimizden, aşımızdan arttırıp şehrin 
göbeğine ‘İnsan arıyorum’ diye haykıran, 
kocaman bir Diyojen heykeli dikmeliyiz.
 
Domatesin kokusunu, horozun sokak 
aralarında ötüşünü unutmamalıyız kardeşim,
 
Dede Efendi’den, Veysel’den, Yunus’tan rol 
çalmalıyız.
Hattat Şeyh Hamdullah’a, Ressam Osman 
Hamdi Bey’e öğrenci olmalıyız,
Hoca Nasrettin’den bilge bir tebessüm, Hacı 
Bayram’dan bir bayramlık almalıyız…
 
Ekmeğe ve tuza yeniden ısrarla yemin 
etmeliyiz…
 
Ahi Evren’de bir iş ahlakı, Hallac’ta bir aşk 
ahlakı bulmalıyız,
Hacı Bektaş’ın sofrasında Nar’ı Nur’a 
çevirip, Pir Sultan’la helal lokma yemeliyiz,
Şahı Nakşibend’le yol sürüp sabrı 
öğrenmeliyiz ilkin,
Ve Simav’da Bedreddin’le tüm varımızı 
lavm etmeliyiz.
Niyazi’in haliyle hallenip derdimizi derman 
bildiğimizde
Şems’in ziyasında Mevlana’yla raks 
etmeliyiz...
 
Barışı daha çok çağırmalıyız kardeşim,
“Yetmiş iki milleti bir bilmeyen insan değil” 
diyen Yunus’u daha çok anlamalıyız,
Dile minnet etmeyen Nesimi’nin dilini 
öğrenmeliyiz,
Ahmed-i Hani’den Mem-u Zin’i 
dinlemeliyiz.
Hezârfen’le Galata’da kanatlanıp, 

Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdai’nin 
sohbetine inmeliyiz.
 
Alın terini, emeği ve sevinci bir arada 
düşünmeliyiz,
Bir de yoğurt nasıl mayalanır, turşu 
nasıl vurulur bunları her çocuk için ders 
kitaplarına yeniden koymalıyız…
 
Edison’dan ışık almayız mesela, 
Newton’dansa sırlı bir elma,
Kepler’le göğün ilminden söz açıp,
Takiyüddin’le  yıktırılan rasathaneyi yeniden 
kurmalıyız.
Sinan’la taşa ruhumuzdan üfleyip 
Selimiye’de mabede girmeliyiz.
Ve yüreğimiz yetiyorsa, Viktor Frankl’la 
Nazi kamplarının önünde insanlığımız 
ölüme giderken insan için bir anlam 
üretebilir miyiz diye çırpınmalıyız.
 
Freud’un divanına uzandığımızda, 
Fuzuli’nin divanından söz açıp “Leylaaa, 
Leylaaa” diye çağırmalıyız.
Fakat Neyzen’e kulak verip ille de hicran 
destanı kendimizden okumalıyız,
Dede Korkut’tan masallar dinlemeyiz 
kardeşim,
Gerekirse : “Yedi başlı dev de kimmiş be!” 
diye kendimize meydan okumalıyız…
 
Felsefe nasıl yapılır çaresine bakmalıyız, bir 
akıl kurmalıyız tertemiz,
Sokrates’i, zehri ve ilkeyi; Eflatun’u gölgeyi 
ve gerçeği
Aristo’da araz’ı ve cevheri; Rendekar’da 
özneyi konuşmalıyız kardeşim.
 
Napolyon’u düşünmeliyiz mesela, kendi 
tacını kendi giyen Napolyon’u.
Bütün tarihi tas tamam kavrayıp şuuruna 
taşıyan Hegel’le konuşmalıyız
Ve para üzerine kitap yazmış beş parasız şu 
yiğit adam  Marx’a bir selam çakmalıyız.
 
“Işığı görmeyiz, ışıkla görürüz” diyen 
Kant’ı hatırladığımız gibi düşüncenin özgür 
görüsüne kendi bedenleriyle ışık olmuş, 
yakılmış Pythagoras’ı, Bruno’yu, taşlanan 

İskenderiyeli Hypatia’yı her andımızda 
kalbimizde bir sızı bulmalıyız…
 
Muhyiddin İbn Arabî’yi okumalıyız 
kardeşim, ‘bizi bizden olmayan okumasın’ 
diyen Muhyiddin’i.
Âdem‘i Hatem için cennetten yeniden 
kovmalıyız.
Kendimizden bir Havva yaratıp hayran 
olmalıyız,
Erik dalına çıkıp üzüm yemeliyiz,
Hoca Nasrettin’le merkebe ters binip 
kudüs’e sürmeliyiz…
 
Sonra İskender’le doğu seferine çıkıp 
şehirler kurmalıyız, çiçekten şehirler.
Bodhi ağacında bir Buda bulup ‘ben kimim’ 
diye sual etmeliyiz,
Belki de bir zen ustasının elinden bir 
şaplakla irkilip kendimize gelmeyiz.
Ama yine de, ille de sormalıyız…
İlim Çin’de de olsa gidip almalıyız,
Tao’ya baş kesip elsiz ayaksız 
yürümeliyiz…
İdris’in elinden bir hırka giyip, altın hilalde 
cuş’a gelmeliyiz
İkra!.. ikra demeliyiz kardeşim,
Mushafa başlayacak bir isim edinmeliyiz.
Musa’dan bir asa,
İsa’da bir Baba,
Muhammed Mustafa da bir Murtaza 
bulmalıyız….
 
Sonra,
Bin yıllık bir çınar gibi yörük çadırında 
bağdaş kurup dinlendiğimizde
İnceden bir türkü tutturup söylemeliyiz: 

“Uzun ince bir yoldayım gidiyorum 
gündüz gece”

 
Ve mutlaka güzel kardeşim;
Büyük ve muzaffer bir adamı hatırlayıp: 
“Özgürlük ve bağımsızlık bizim 
de karakterimizdir Paşam!” diye 
haykırdığımızda,  güneşli güzel günleri 
yeniden ellerimizle inşa etmeliyiz...

sadikacarr@gmail.com

Dünyada En Çok 
Sevdiği Kimse 
Bir bilgeye sormuşlar:

“Dünyada en çok kimi seversiniz?”
“Terzimi severim,” diye cevap vermiş. 
Soruyu soranlar şaşırmışlar.
“Aman üstad! Dünyada sevecek o 

kadar çok kimse varken, terzi de kim 
oluyor? O da nereden çıktı? Neden 
terzi?” diye sormuşlar.

Bilge, bu soruya şöyle cevap vermiş:
“Evet dostlarım, ben terzimi severim. 
Çünkü ona her gittiğimde, benim 
ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle 
değildir. Bir kez benim hakkımda karar 
verirler; ölünceye kadar da, beni hep 
aynı kalıpla ve aynı gözle görürler.”

Bülten Künye
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Bilimsel Devrimlerin Yapısı
Thomas S. Kuhn

Yayınevi: Kırmızı Yayınları
320 sayfa

Bilimsel buluşların mantıksal yapısı nedir? Ne tür kurallara ve 
kavramsal araçlara gerek vardır? Bu araçlarla üretilen bilginin 
sürekli ileriye, daha doğru olana gittiğini nereden bilebiliriz? 
Birbirine zıt bilimsel açıklamaların hangisinin daha geçerli 
olduğunu belirlemek için ne gibi ölçütlere sahibiz? Daha çok 
bilim felsefesi alanına giren bu sorulara yanıt ararken zorunlu 
olarak bilimin tarihsel bir süreç olarak nasıl geliştiği ve ne tür 
koşullarda üretildiği sorularının da yanıtlanması gerekir. 

Kuhn’un, bilim tarihinin kesintisiz bir bilimsel birikimin 
sonucu olarak değil; aksine, bilgiyi büyük kesintilere, 
hatta kopmalara uğratan devrimci dönüşümlerle geliştiğini 
gösterdiği “Bilimsel Devrimlerin Yapısı”; yayınlandığı 
1962 yılında bilim tarihi, bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi 
alanlarında bir bomba etkisi yaratmış ve o tarihten bu yana 
çağdaş bilim ve felsefe dünyasının temel klasiklerinden biri 
olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Batı düşünce tarihinin temelinde yatan ampirist (deneyci) 
bilim geleneğini, bilim tarihindeki büyük dönüşüm ve 
devrimleri sorgulayan Kuhn; bilimsel ilerlemenin temel 
dayanağı olduğu iddia edilen ampirist bilgi kuramının bir 
gereği olarak bilimin tarihini de kendilerine göre yeniden 
yazanlara karşı, aynı tarihe bakarak bambaşka bir ilerleme 
yapısının ve bambaşka felsefi sonuçların oluşturulabileceğini 
kanıtlamak çabasındadır ve “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” bu 
çabanın ürünüdür.

Asal Gerilim
Thomas S. Kuhn

Yayınevi: Kabalcı Yayınları
440 sayfa

Thomas S. Kuhn, fizik öğreniminin ardından bilim tarihine 
ve felsefesine yönelmiş, Aristoteles fiziğinin, Newton 
mekaniğinin ve parçacık fiziğinin yayılım alanlarını araştırmış, 
bilimsel devrimlerin yapısını incelemiş ABD’li bilim 
adamıdır. Kuhn’a göre bilim, yeterli sayıda bilim adamının 
bir paradigmayı kabul etmesiyle başlar. Bu “normal bilim” 
döneminde bilim topluluğunun başlıca etkinliği “bulmaca-
çözme”dir. 

Ama zamanla topluluk uygunsuzluk ya da aykırılıklarla 
karşılaşır, çünkü başlangıçtaki paradigma artık yetersiz 
kalmaya başlamıştır. Böylece topluluk bunalıma girer. 
Bunalımdan ise bilimsel devrim doğar: Sonuçta yeni bir 
paradigma kabul edilir, yeni bir normal bilim dönemi başlar. 
Böylece Kuhn, bilimlerde doğrusal gelişme görüşünün 
karşısına, dairesel gelişme görüşünü çıkarmıştır. Asal 
Gerilim, Kuhn’un bilimsel gelenek ve değişim üzerine 
incelemelerinden derlediği bir seçki; dolayısıyla Kuhn bize 
bu kitabında kendisiyle topluca tanışma, çeşitli konulardaki 
ve çeşitli zamanlardaki görüşlerini bir arada görme fırsatını 
veriyor.

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu
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Şüphe Etmek
Gülgün Türkoğlu Pagy

Arapçası şubha olan bu kavram, Türkçede 
kuşku ve işkil olarak karşılanır. Şubha, 
şibh: “benzerlik, gibi olma” kökünden 
türer ve etimolojik olarak taşbih (teşbih): 
“benzetme” kelimesi ile ilişkilendirilir.[1] 
Dilimizde kuşku: “bir olguyla ilgili gerçeğin 
ne olduğunu kestirememekten doğan 
kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, 
şek”[2] demektir. Bu tanımda referans 
verilen işkil Arapça işkāl/aşkāl olarak 
“karışık ve muğlak şeyler” anlamına gelir.

Şüphe kavramı Türkçede, belirsizlik 
ve kararsızlık içerdiği için menfi bir 
anlam yüklenerek kullanılır; henüz 
belirlenmemişlik, zihin, yâni doğal bilinç 
için bir olumsuzluk hâli olsa da, genellikle 
üç türlü şüphe ayırdedilir:[3]

1. Olumsuz şüphe: Şüphelenmek için 
usa uygun nedenleri bulunmaz.

2. Olumlu şüphe: Şüphelenmek için 
usa uygun nedenleri bulunur.

3. Yöntemsel şüphe: Doğru bilgiye 
varmak için kullanılır.

Olumsuz şüphenin hareket noktası, kişinin 
kendisini düalite içinde algılaması ve 
eylemlerini bu algılama temelli ortaya 
koymasıdır. Fâil için bir kendisi bir de 
dış dünya vardır ve dış dünya ile ilişkiler, 
duyusal algı temelli duygulanım üzerinden 
düzenlenir. İçsel bütünlük korunabildiği 
ölçüde şüphe azalır ve toplumla ilişkileri 
bozmayacak şekilde kontrol altına alınabilir. 
Psikolojik bir hastalık olarak ele alındığında, 

[1]  http://www.nisanyansozluk.com
[2]  http://www.tdk.gov.tr/
[3]  Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi

şüphe kişinin yaşam kalitesini etkilemiş 
endişe, öfke,  kaygı, mutsuzluk gibi 
duygulanımları tâkiben paranoya aşamasına 
ulaşılmıştır.[4]-[5]  

Olumlu, yöntemli şüphe, önce Antikçağ 
Yunan Felsefesinde gözlemek ve incelemek 
anlamlarına gelen skeptesthai deyimiyle 
dile getirilmiştir. Daha sonra inceleyen ve 
araştıranlara skpetikos denmiştir. Yüzyıllarca 
sonra Kant’ın öğretisinde biçimlenecek 
olan bilinmezcilik, antikçağ Yunanlılarında 
şüphecilik biçiminde yansımaktadır. Daha 
açık bir deyişle, antikçağ bilinmezciliği 
şüpheciliktir. Akademi şüpheciliği, felsefe 
tarihçilerince ölçülü, verimli şüpheciliktir. 
Descartes’in şüpheciliği yöntemli 
şüphedir; kesin bilgiyi buluncaya kadar 
tüm bilgileri gözden geçirme anlamında 
bir yöntem olarak kullanmıştır.[6] Hegel’e 
göre, Hume’un şüpheciliği, Yunan 
Şüpheciliğinden açıkça ayırd edilmelidir. 
Onun kuşkuculuğu, görgül olanın, duygunun 
ve sezginin gerçekliğini temel olarak almış 
ve duyusal algı yolu ile aklanmış olmamaları 
zemininde evrensel belirlenim ve yasalara 
karşı çıkmıştır. Eski kuşkuculuk duyguyu, 
sezgiyi Gerçekliğin ilkesi yapmaktan öyle 
uzaktı ki, tersine özellikle kendini duyulur 
olana karşı çeviriyordu.[7] 

Olumlu şüphe diyalektiktir, gelişme 
potansiyelini içinde barındırır. Bilimsel, 
felsefesel veya dinsel amaçlı şüphe, Arapça 
kökte işaret edildiği gibi teşbih temalıdır, ve 
şüphenin kendisi ortadan kalkıncaya kadar 
bir ara durumda olmak zorunluluğu vardır, 

[4]  tr.wikipedia.org/wiki/
[5]  http://www.psikolojik.gen.tr/
[6]  Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi
[7]  Hegel, Mantık Bilimi

“hâlihazırdaki durum” ile “potansiyel içerik 
olan durum”lar arası bir ara durum. Bu ara 
durumun ortadan kalkması, ara durumdan 
kurtuluş, özün korunarak bir üst mertebeye 
geçilmesidir. 

Dinler bizlere asla şüphe etmememiz 
yönünde telkinlerde bulunur; şüphe 
etmek sürüden ayrılmayı gerektirir ve 
sürüden ayrılanı kurt kapar. Carl Gustav 
Jung hahamların, rahiplerin ve imamların 
cemaatlerine asla şüphe etmemelerini 
öğütlediklerini ve şüphe etmenin, imân 
etmeye engel olduğu yönünde telkinlerde 
bulunduklarına işaret eder. Jung’a göre 
bu durumda, korkuya teslim olunduğu 
için, farklı yönlere yönelmenin getireceği 
tereddüt ve olanaklılıkları deneyimleme 
fırsatı kaçırılır.[8]-[9] 

Aslında şüphe “lâ ilâhe” diyebilme 
cesâretidir, insanın ve düşünmenin olduğu 
her yerde geçerlidir. Şüphe etmek, bilmeyi 
gerektirir, kişi bildiği ile bilmediği arasında 
tereddüt yaşamaktadır; bilinenin tek doğru 
olduğundan emin olma hâlinde, güvenli 
bölge tercih edilmiş; düşünce kuzusu, 
diyalektik kurttan kaçırılmıştır; gelişme 
potansiyeli ötelenmiştir. Yaşama anlam 
verme ustalığında üç kıpıdan söz edilir; 
bilimsel tutum, felsefi anlayış ve sanatsal 
duyarlılık.[10] Bilimsel tutum kişinin 
kendisini düşüncesine nesne yapabilmesidir; 
objektif gözlemler neticesinde elde edilen 
veriler, felsefi bir anlayışla ele alınıp 
değerlendirildiğinde kişi azalarak zenginleşir, 
âdeta bir sanat eserinin şekillenmesi gibi bir 
süreçtir sözü edilen. Bilimsel tutum, din ile 

[8]  http://jungiancenter.org/
[9]  http://blog.press.princeton.edu/
[10]  Metin Bobaroğlu Sohbetleri 2009-2014
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“Şu apaçıktır ki, ancak 
kavranabilir olan hakiki 

olandır; çünkü onun temelinde 
mutlak kavram ve daha belirgin 

biçimde ifade edildiğinde 
idea vardır. Güzellik, hakiki 

olanı ifade etmenin ve 
tasarımlamanın özgül bir 

biçimidir ve dolayısıyla baştan 
sona her bakımdan kavramsal 

düşünmeye açık bulunmalıdır.”

G. W. F. Hegel

taban tabana zıt gibi görünse de, onsuz bir 
vicdân varlığı olarak insandan söz edilemez. 
Çünkü vicdân, vucûd bulmaktır.[1] Bulmak 
ise bırakmaktır, nihâi olarak “Vucûd” 
bulan, kendisi ile birlikte aradığı “Varlık”ı 
bulan kişi öncelikle tüm bulduklarını, 
olduklarını ve bildiklerini bırakmıştır. 
Güvenli bölgeyi, kendisine âşina bölgeleri 
terk etmiş, şüphe etmiştir; bu tenzihi tutum 
ile şubha kelimesinin edimselliği, teşbih 
olarak, “illâ Allah” olarak ortaya konulmuş 
olur. Şibh hâli (benzerlik, gibi olma); yüze 
tutulan aynada görünenlerin beğenilmemesi, 
yeterli bulunulmaması, şüphe edilmesi ve 
akabinde bu yüzün “benzemek” istediğine 
çevrilmesi ve O’na dönüşmesi hâdisesidir. 
Mertebeler ilerledikçe, aynadaki görüntü 
gurura düşürebilir: Satranc-ı Urefa (Ariflerin 
Satrancı) isimli oyunda, tehlikeli ve zor 
bir tırmanıştan sonra, son aşamada gurur 
karesine düşen oyuncu, en başa geri döner. 
Gurur dışlayıcı ve tevhidden düşürücüdür, 
gurura düşen mutlaka dışladığı bir nedenden 
dolayı gururdadır. 

Kibir ve yalan nefsin yedi sıfatı arasında en 
tehlikeli olan sıfatlar olarak ele alınır; çünkü 
kibirli kişi yalan söylemek durumundadır, 
kendisine yalan söylemeyende kibir olmaz.  
Bu yalan “oldum” kılıklı tutumdur; şüpheyi 
dost edinen  (şibh: “benzerlik, gibi olma”) 
ise oldum mu? sorusunu sorar ve bilimsel 
bir tutumla bir “olan”a yüzünü çevirir. O 
nedenle Lütfi Filiz Noktanın Sonsuzluğu 
isimli eserinde “Koca tuzlaya bir kedi kılı 
düşse tevhid olmaz” der.[2] Aynı şekilde 
mutasavvıf İsmail Emre de “Bir zerrenin 
dışarda kaldığı tevhid, tevhid değildir” der. 
Buradaki zerre ve kıl kişinin varlık atfettiği 
kendisidir, sahte “ben” algılaması dışında 
her şey Zâten tevhiddedir.  Bu terk ediş ve 
varış süreklidir; tasavvuf ıstılâhında, tefekkür 
terk ediş, varış ise idrâk olarak adlandırılır, 
idrâkleri terk etmek zordur ancak, onları 
terk edebilen iddiasız olur, bu terkler, 
terk-i dâvânın her düşünce merhalesindeki 
tecellileridir; tâ ki, ölünceye ya da “ölmeden 
önce ölünceye” kadar: Ara merhaleler 
hep birer “a’raf”tır. Lütfi Filiz “Bekâya 
geçenlerde irfaniyet olmasına mukâbil, 
a’rafta kalanlarda şüphe vardır... Gerçekte 
a’raf, irfâniyet kesbetmiş, bir kefesi cennet, 
bir kefesi cehennem olan terâzinin dili gibi 
olmuş, sağı da solu da inkâr etmeyip ikrâr 
etmiş bir makamdır. Orası bocalama yeri 
değil, her ikisinin vahdetinde ortak noktasıdır 
ve her iki tarafı da kapsar” demektedir.[3] 
Adanalı mutasavvıf İsmail Emre de, bu 
durumdan, şüpheden kurtuluşun “ölmeden 
önce ölmek” ile mümkün olduğunu şöyle 
anlatır: “... Ölmeden evvel ölmek budur. 
Îmân dediğimiz şey, işte bundan sonra îmân 
olur. İşitmekle olan îmânda mutlaka şüphe 

[1]  Metin Bobaroğlu, Akıl Mertebeleri http://www.
anadoluaydinlanma.org
[2]  Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu IV. Cilt
[3]  Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu III. Cilt

vardır. Gördükten sonra ne şüphe kalır, ne 
bir şey. Allah’ı görmek de, ölmeden evvel 
ölmekle olur.”[4]

En soyut bireysel öznellik, Hegel’in deyimi 
ile “boş öznellik”[5] düzeyinde imân edilen 
görünmeyen Tanrı, dışsallık aşamasındaki 
bir bilinci ifâde eder, henüz anlayış 
tamamlanmamıştır: Tanrı, şeytan ve kul 
ayrım hâlindedir. Şeytan’ın Âdem’e secde 
etmemesinin nedeni, zorunluluğu Tümel 
olanın, tikelde ifâdesini tanımamasıdır; 
Şeytan tamamına erdirilmemiş olandır; 
kavramsallığa yükseltilmemiş tasarımsal 
düşünme, lâtif mertebelere taşınmamış 
emmâre düzeyindeki nefs gibi; ona 
verilen cezâ, cennetten kovulma cezâsı 
yâni kendisine dışsal olmaktır. Şeytan, 
Âdem’e secde etmemek  için, aralarındaki 
zıtlığa dikkat çekmiştir;[6]-[7] bu 
diyalektik potansiyelde Şeytan bir ilinek 
değil, zorunluktur: Zorunlu olan kendisi 
ile bağıntılı kavramdır.  Görevi şüphe 
ettirmektir; bu nedenle kişiyi özünden 
uzaklaştıran her düşünce, eylem ya da şahıs 
şeytâni bir karakter taşır; şüphesiz sadece 
kişinin kendisi için. Hz. Muhammed bu 
nedenle şeytanı değil “Şeytanımı müslüman 
ettim” demiştir. “...İnsanın düşünen bir 
bilinç olmasında, yani kendisinin ve başka 
her şeyin ne olduğunun kendisinden 
çıkarsanmasında ve kendisinin önüne 
konmasında bulur... Bu çerçevede, akıl 
sadece dolayımsız bireyselliği içerisindeki 
nesneye sırtını dönmez ama onu 
içerden dönüştürür... Kavram, kendisini 
tikelleştirmelerinde sürdüren ve kendisini 
ve karşıtını katedip geçen tümeldir ve 
böylelikle aynı zamanda içerisine girmiş 
olduğu yabancılaşmayı tekrar ortadan 
kaldırma gücü ve etkinliğidir.”[8] İçine 

[4]  http://www.ismailemre.net/
[5]  Hegel, Estetik I
[6]  Kur’an-ı Kerîm, Bakara Sûresi 2/34
[7]  Kur’an-ı Kerîm, A’raf Sûresi 7/12
[8]  Hegel, Estetik I

girilen yabancılaşmayı ortadan kaldıran 
bu güç ve etkinlik dostluktur, refikliktir; 
şüphe ettiren değil her zaman öze 
yönlendiren, refâkat edebilendir; kendisine 
yabancılaşmak hastalık, ise, ona refâkat 
eden dişil alıcılıktır. 

Şeytan, Âdem’e tepeden bakarak 
kibirlenmek sûretiyle, Tanrı’ya imân 
etmediğini ortaya koydu; oysa kibirsiz 
bir yalınlıkta “neden ben değil de, o?” 
sorusunu sorabilmiş olsaydı, eksik kaldığı 
yerleri görebilseydi, düşünce zorunlu olarak 
kendi üstüne dönecek, yani tasarımsal 
düşünmeden, refleksiyonlu düşünmeye 
geçecekti. Şüphesiz ki geçmiştir de! Bu 
nedenle Hz. Muhammed’in okuduğu 
Kur’an şüphesiz lâ reybe bir kitaptır[9] 
kavramsaldır, tamamlanmıştır, tevhiddir. 

Kur’an’ı Kerîm’de geçen, gerek 
Peygambere uyarı niteliğinde, gerekse 
de Şeytan’ı tanımlamakta kullanılan ve 
Türkçede hepsi şüphe-şüphesizlik ile 
karşılanan, fî miryetin,[10] el-mumterîne,[11] 
inne[12] gibi kelimeler mevcûddur. 
Peygambere de atfedilen bu şüphecilik 
bilmenin bir kıpısıdır; bilme önce 
çözümseldir; kavramın doğasına göre 
çözümleme önce gelir. Bunu takiben gelen 
tanımlamada özne içkin olana ulaşır. Bu 
bütünsellik Kur’an’da şöyle anlatılır: “(Ey 
Muhammed!) Biz senden önce hiçbir elçi ve 
hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey 
temenni ettiği zaman, şeytan onun arzusuna 
şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah 
şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra 
da Allah, âyetlerini tahkim eder. Allah 
Alîm’dir, Hakîmdir.”[13]

gulguntp@yahoo.com

[9]  Kur’an-ı Kerîm, Bakara Sûresi 2/2
[10]  Kur’an-ı Kerîm, Hacc Sûresi 22/55
[11]  Kur’an-ı Kerîm, Yunus Sûresi 10/94
[12]  Kur’an-ı Kerîm, İsrâ Sûresi 17/9
[13]  Kur’an-ı Kerîm, Hacc Sûresi 22/52
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Başlangıçta
İzzet Erş

“Bereshit Bara Elohim
Et HaShamaim ve Et HaEretz” [1]

Tora’nın ilk cümlesi Tanrı’nın başlangıçta 
Gökleri ve Yeri yarattığı bilgisi ile başlar. 
Düz anlamı bakımından bu bir durum 
bildirmesidir. Bu bildirime göre Tanrı 
(Elohim) dolaysızca vardır ve yaratışın ilk 
eylemi olarak Gökleri ve Yeri var eder. Bir 
görüşe göre bu edim bir yaratmadır, bir 
diğer görüş ise bunun bir halk ediş, yani 
var olana şekil vermek olduğu fikrindedir 
[2]. Felsefi açıdan ise bu eylem, en yüksek 
tinsel etkinlik olarak düşünmenin zorunlu 
aşamalarına işaret eder.

Felsefi düşünme kavramlar üzerinde 
durur. Kavramlar düşünme etkinliğinin 
yapı taşlarıdır ve bir düşüncenin tutarlı ve 
nitelikli olması kavramlarla olan bağlılıkla 
ilgilidir. Kavram, dış olgusallığın varoluş 
zeminidir [3]. Burada dış, insana dışsal olanı 
ifade eder. İnsanın duyusal algılarla edindiği 
bilgi ve yargılar onun dışa bakan yanı, sezgi 
ve anlayış ile edindiği bilgi ve yargıları ise 
içselliğidir. İnsan bunların ne birinden ne 
de ötekisinden ibarettir. İnsan, bu yanların 
her ikisiyle birlikte yapılanır. Yine de 
özsel mahiyeti bakımından insanın asıl 
gerçekliği, yani içi ile dışını birliğe getiren 
“anlayış” olduğundan, içsellik kapsayıcıdır. 
Dolayısıyla da düşünme insanın öz 
niteliğidir.

Algılar, duyusal çevre ile sınırlıyken; 
düşünce, duyularıyla tanık olmadığı 
ama akıl ile kavradığını idrak edebilme 
yeteneğine sahiptir. Böylece insan, kendi 
ile sınırladığı var oluşunu aşarak varlığı, 
yani kendiliğinin mevcut olmadığı “önce” 
ve “sonra”yı idrak etme kabiliyetindedir. 
İnsan, varlık üzerine düşünebilmekte 
ve bu yolla kendi varlığını idrak etme 
suretiyle “kendini” bilmeye kabildir [4]. Ve 
felsefe açısından bu, düşünme etkinliğinin 
zirvesidir. Kendini bilmek, cesaret ve sabırla 
varlığı düşünmek ve onun karşısındaki 
acziyetini fark etmek demektir [5].

[1]  Tora, Tekvin 1:1
[2]  İbn Arabi, Yaratma. İbn-i Arabî bu ifadelerin her 
ikisini de kullanmaktadır. Ve bunların farklı boyutlara 
ait olduğunu belirtir. Bunlardan birini kabul edip 
diğerini reddetmez. Yaratılan başlangıç ile halk edilen 
başlangıcı birbirinden ayırır. Evren halk edilir, insan ise 
yaratılır. Zira insan mevcuttan değildir, yok-varlıktan 
varlığa taşınır (M. Bobaroğlu).
[3]  Platon, idea ve ideal. Platon idea ve ideali 
kavramın süreci ve ereği olarak ayırır. Ona göre biçim 
(idea) süreçtir. Kendini dış olgusallıkta eksik veya 
yetersiz olarak gösterir. Kendi bütünlüğüne erekte 
erişir. Bu ise idealidir.
[4]  Pitagoras, Kendini Bil  veya Gnothi Seauton. 
Delph Mabedinin kapısında bulunan ifade.
[5]  Sokrates, Kendini Bilmek. Bu ifadeler Platon’un 
Fedon ve Timaios diyaloglarında geçer.

Varlığa yönelen akıl, öncelikle kendilik 
denilen varsayımsal kişiliğinden soyutlanır. 
Bu soyutlanma samimi olduğu ölçüde 
arınmadır da. Yani bir kabul olarak değil, 
ama bir deneyim olarak soyutlanmayı 
başaran akıl, tutarsız yakıştırmalarla 
sahiplendiği varsayımsal kişiliğinden arınır. 
Bu arınma onu kendisini içinde bulamadığı, 
ama deneyimlediği için ayrı da tutamayacağı 
arı varlık ile buluşturur [6]. Bu tanışma fizik 
tanıklığın ötesinde bulunduğundan, metafizik 
yani fizik-üstü olarak nitelenir. Fizik üstü 
olan ise arı düşüncenin kendisidir [7]. 

Arı düşünce varlık zeminini tarih ötesinde 
arar. Zira tarih, düşüncenin bir içeriğinden 
ibarettir. Düşünce, en arı biçimiyle kendini 
varlıktan ayrıştıramaz [8]. Böylece onun 
için başlangıç; kendi başlangıcı ve evrenin 
başlangıcı birdir. Bu başlangıç kendi 
varlığı ile yokluğu arasındadır. Kendi 
yokluğu, kendi üzerine düşünememesi 
olduğundan bu yokluk, aslında arı yokluk 
olarak bilinmezliktir [9]. Böylece düşünce, 
kendi yokluğundan kendini doğurduğu 
bir evren kozmogonisi tahayyül eder ve 
buna başlangıç der. Çünkü başlangıç, en 
azından bir belirlilik ifade eder. Başlangıç, 
yani kozmogonik tasavvur, bilinmez olanla 
ile bilinir olanın arasındadır. Böylece bir 
başlangıcın olduğu kabulüyle, yokluk ile 
varlık arasına hayali bir çizgi çekilir. Ve 
yokluk yoktur, ancak varlık vardır, denilir [10].

Yine de kaotik olanla kozmik olan 
arasındaki ayrım sürmektedir. Kaos 
belirsizlik, kozmos bu belirsizliğin tanımlı 
ve belirli kılınmasını ifade eder. Düşünce 
açısından bu ayrım, tanımsız olanı tanımlı 
kılmayı, anlamsız olanı bütün içinde 
anlamlı, yani yerli yerinde görmeyi ifade 
eder. Böylece kozmoloji aklın, kendisi için 
belirsiz olan şeyi bilgiye dönüştürebilmesi 
anlamına gelir. Bu ise varlığı, belirli 
varlığın yokluğundan yaratmak demektir. 
Zira varlığın bu bilgisi insana aittir ve 
insandır. Ve tanımsızlığı içinde, insanın 
kendini bilmeyişi olarak durur. İnsanın 
kendi varlığını, kendi yokluğu ile dolaylı 
olarak bilişi, kendini kendi bulunmayışından 

[6]  Hegel, varlık-yokluk. Mantık Bilimi, varlık-
yokluk-oluş.
[7]  Aristoteles özgün olarak bu tabiri kullanmasa da 
fizik-üstü olarak ifade ettiği alanın düşünce olduğu 
açıktır. Aristoteles, Platon öncesi filozofların varlığın 
tözünü (arkhe) maddi doğada aradıklarını, ancak 
Platon’un bu ilk varlığı düşünceye taşıdığını ifade eder 
ve Platon’u doğa filozoflarından ayırır. Örnek olarak, 
Aristoteles, Metafizik 985a11, 989b21, 990b24.
[8]  Rene Descartes, Cogito ergo sum çıkarsamasında 
olduğu gibi, düşünce varoluşsal pekinliği veren tek 
alandır. Duyumsamalar, algılar, rüyalar, rüyetler vs. 
varlığın pekinliğini verecek alanlar olamazlar. Zira bu 
yeteneklerinin kişiyi yanılgıya da sürükleyebildiğini 
her samimi insan deneyimler, ancak kimse düşünüyor 
olduğuna dair bir çelişkiye sürüklenemez. R. Descartes, 
Meditasyonlar.
[9]  İmam Rabbani agnostisizm ve Kantçı düalizm. 
[10]  Parmanides, yokluğun yokluğu ifadesi.

(yokluğundan) yaratması anlamına gelir. 
Böylece kozmos, insanın kendini var 
olmayandan yaratmasıdır.

İlk ayrım olarak konumlanan fizik ve 
metafizik, bu anlamıyla duyusal olan ve 
ussal olan şeklinde ayrılır. Fizik, yasalara 
bağlı olarak bir ve bütündür. Ondaki 
boyutluluk ve iç içelik, kişiden kişiye 
değişmeyen bir ortaklık taşır. Yasalar 
çokluğu içinde birdir ve varoluşun tamamı 
için geçerlidir. Akıl ise çok katmanlıdır, 
kişinin aslî hüviyetine yakınlığına göre 
derecelenir. Alegorik bir ifadeyle akıl, ayağı 
zemine güçlü basan bir merdiven gibidir. 
Merdivenin diğer ucu göğe dayanmaktadır. 
Varlık zemini ortak olsa da, her bir kişi 
için kendini yaratmanın, gerçekleştirmenin 
“basamağı” farklıdır. Bu anlamıyla 
metafizik; gökler (HaShamaim) ve fizik; 
yerdir (HaEretz).

Bu etkinliğin öznesi olan insan ise hem 
yaratıcı, hem de yaratılan konumdadır. Kişi, 
kendini kendinden yaratma kudretindedir. 
Bu anlayışa göre insan bedeni, doğası ile 
insan olma niteliklerini yansıtmamaktadır. 
Ama onun gerçek varlığı tinsel doğası 
olduğundan beden olarak varoluşa gelişi ile 
değil, ama tinsel olarak doğmasıyla gerçek 
anlamda var olur. Bu ikili kutupsallık, 
yani kendi ve yaratılan kendilik, dışsallığı 
bakımından iki kişi; mürşit ve mürid, Rab 
ve kul vb. şekillerde tanımlanır. Yine de 
bâtıni gelenek mürşidin veya Rabbin içte 
olmadığı sürece irşâdın vaki olamayacağını 
da bildirir. Böylece Rab, mürşid, Tanrı 
vb. tanımlamalar, bu konumdaki öznenin, 
talibin kalbinde doğmasıyla mümkündür. 
Bu ise ifadesi bağlamında kâmil mürşidin 
kalbinde yer bulmak olarak ifade edilir [11]. 
Zira kapsayıcı olan talip değil, ama talipte 
zuhur edecek mürşid imgesidir. Her biçimde 
bu çift kutupluluk ayrılığın birbirlerine olan 
sevgilerinde yittiği birliği, Elohim’i ifade 
eder.

Böylece Tanrı’nın başlangıçta Gökleri ve 
Yeri yaratışı ussal açıdan bir hiyerarşiyi 
gerektirir: Kozmogoni, kozmoloji, 
metafizik, fizik ve felsefe. Felsefe ise 
ontoloji ve epistemoloji temelinde durur [12].

izzeters80@gmail.com

[11]  Osman Kemâli, insan-ı kâmil.
[12]  Metin Bobaroğlu, AAV Toplantıları, Kasım 2014.
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• Sevgili Ayşe Acar, hazırlıklarını sürdürdüğü Kadim 
Anadolu Projesi’nin internet sitesini hayata geçirdi.
www.kadimanadolu.com

“Kadim kavramı eskilik ifadesinden farklı olarak, gelir geçer 
olanın karşıtı konumundadır. Eskilik daima yeniye göre 
konumlanır. Kadim ise yenilik ve eskilikten uzak, canlı ve 
kapsayıcı olanı ifade eder. Kadim bilgelik veya kadim gelenek 
ifadeleri eskimeyen, geçerliliğini her daim koruyan ve belirli 
bir gruptan ya da zümreden ziyade, insanlığın ortak kazanımı 
ve birleştirici unsuru olarak anlaşılmalıdır. 
 
Böyle olduğundan Kadim Anadolu ifadesi belirli bir grubu 
veya sınırlı bir toprağın halklarını ifade etmez mi? Anadolu, 
her şeyden evvel bizim için sınırlı bir toprak bütünlüğünü 
ifade etmemektedir. Anadolu, bir kavram olarak ne belirli 

bir kültürü ne de tarihi ifade eder. Bu kavram, Kibele’de, 
İsis’te, Şekina’da, Meryem’de, Şakti’de, Zeynep’te olduğu 
gibi şefkati, anlayışı ve hikmeti ifade eder. Anadolu, evlatları 
arasında ayrım yapmaksızın her birini canı gibi seven, 
koruyan ve gözeten bir anne gibidir. 
 
Böylece Anadolu sadece İslam’ın, Hıristiyanlığın, 
Yahudiliğin, Ezidiliğin, Kürtlüğün, Çerkezliğin, yani bu 
toprakların barındırdığı geleneklerin değil, Şinto’nun, 
Buddha’nın, Maya’nın, Mani’nin ve hatta Paganların dahi 
anasıdır. 
 
Biz Anadolu dediğimizde, her an kadim olanın yeni bir 
tezahürüne gebe, rahmi geniş bir anayı anlıyoruz. Bu kadına, 
bu anaya kadim kabul ettiğimiz tüm gelenekler farklı isimler 
vermektedir. Biz ona Anadolu, Kadim Anadolu demekteyiz.”

Bizden Haberler
Selin Erş

 • Vakıf katılımcılarımızdan Aysel Şener’in 
annesi Nazile Çolakoğlu 2 Kasım 2014 
tarihinde vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. 

• Sevgili Gül Serdaroğlu’nun 
annesi,  Nazlı, Behiye ve Nergis 
Bobaroğlu’nun anneannesi Sayın 
Nadiye Serdaroğlu 11 Kasım 2014’te 
vefat etmiştir. Tüm ailesine baş sağlığı 
dileriz. 

• Amerika’da eğitimine devam 
eden sanatçı dostumuz Celil Refik 
Kaya son olarak katıldığı Indiana 

Uluslararası Gitar Festivali’nde birincilik ödülü kazanmıştır. 
Kendisini tebrik ediyoruz.

• Başkanlığını Yasemin Öney Cankurtaran’ın 
yaptığı “Beşiktaş Platformu-Genç 
Profesyoneller” tarafından Süleyman Seba 
anısına düzenlenen “Yılın En İyileri” ödül 
töreninde Ayşe Acar “En İyi Yapımcı” ödülünü 
aldı. Kendisini tebrik ediyoruz.

• Değerli Metin 
Bobaroğlu’nun 
kızı Behiye 
Bobaroğlu’nun 2013’ten bu 
yana her sabah kendini mutlu 
etmek için çizdiği Bobarova 
karakteri artık tescillendi. Adını Bobaroğlu soyadıyla Behiye’nin 
en sevdiği roman kahramanı olan Anna Karenina’nın birleşiminden 
alır. Beyzi başlı ve kürdan bacaklı Bobarova, yüzünde her zaman 
kocaman bir gülümsemeyle dolaşarak her koşulda umutlu olmayı 
temsil eder. Bobarova’nın maceralarını Facebook ve Instagram 

hesaplarının yanı sıra www.bobarova.com adresinden takip 
edilebilirsiniz. 

• Vakıf dostlarımızdan Sevgili 
Dücane Cündioğlu’na geçirdiği 
rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun 
diliyoruz. 

• Vakıf katılımcılarımızdan 
Seher Ünver, Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü Tezhip Ana 
Sanat Dalı Sanatsal Karma 
Tezhip Sergisi’ne katıldı. 19 Kasım – 12 Aralık 2014 tarihleri arasında 
ziyarete açık olacak sergiyi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
görebilirsiniz. 

• Sayın Doç. Dr. Haluk Berkmen, 20-23 Kasım 2014 tarihleri 
arasında düzenlenen Naturel 2014 Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı 
Festivali kapsamında 23 Kasım Pazar günü “İnsan Beyni ve Evren” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

• Sevgili dostlarımız Feride 
(Satıcı) ve Enis Fosforoğlu 6 
Kasım 2014 tarihinde evlendi. 
Kendilerine bir ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz.

• Vakıf dostlarımızdan Ahmet 
Kabir Yazman, yine 20-23 
Kasım 2014 tarihleri arasında 
düzenlenen Naturel 2014 Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Festivali 
kapsamında 23 Kasım Pazar günü “Aktif Meditasyon” workshop’u 
düzenledi.
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Melankoli ve Müzik 
İlişkisi 
Turgut Özgüney 

Melankoli ile müzik arasındaki etkileşim 
konusunda Antikçağ sonrası düşünce ve 
sanat dünyasını belirleyen temel kaynak 
Tevrat’ın Samuel bölümünde, Saul ile 
David arasındaki ilişkiler oluşturmuştur. 
Burada melankolik bir insanla bir müzisyen 
arasındaki ilişkiler din kitabı kapsamı içinde 
anlatılmıştır:

“Rabbin ruhu Saul’den ayrıldı ve Rab 
tarafından kötü bir ruh onu izliyordu. 
Saul’ün kulları kendisine dediler. İşte şimdi 
Tanrı tarafından kötü bir ruh seni 
üzüyor. Efendimiz karşısında olan 
kullarına emretsin, iyi arp çalan 
bir adam arasınlar ve vakit olacak 
ki Tanrı tarafından senin üzerine 
kötü ruh geldiği zaman eli ile çalar 
ve sen iyi olursun. 
Saul, şimdi benim için iyi çalabilen 
bir adam hazırlayın ve bana 
getirin dedi ve vaki oldu ki Tanrı 
tarafından Saul’e kötü ruh geldiği 
zaman Davut arp çalardı ve Saul 
dinlerdi. İyi olurdu ve kötü ruh 
kendisinden ayrılırdı ve ertesi gün 
Tanrı tarafından Saul’un üzerine 
kötü bir ruh kuvvetle geldi. Davut 
her gün yaptığı gibi eli ile arp 
çalıyordu. Saul’ün elinde mızrak 
vardı ve Saul Davut’u duvara 
çakayım diye mızrağı fırlattı. Fakat 
Davut onun önünden iki kere yana 
çekildi ve Saul Davut’tan korktu. 
Çünkü ruh onunla beraberdi.” 

Saul’deki melankolik durum 
burada görüldüğü gibi zaman 
zaman hezeyanlı boyutlara varır. 
Defalarca Davut’u öldürmek ister. 
Davut, Saul’un oğlu Yonathan’ın 
öğütlerine uyar ve dingin davranır. 
Arp çalmayı sürdürür. Saul’u 
sakinleştirir.

Samuel’in kitabında müziğin sihirli etkisi 
sergilenir. Müzik ruhsal huzursuzlukları 
ortadan kaldırır. Kötü ruhları, cinleri kovar. 
Ruhu yeniden dinginliğe kavuşturur. 
Saul’un zaman zaman Tanrı’nın gönderdiği 
kötü ruhların etkisi ile melankolik ruhsal 
duruma girişi, Davut’un müzik çalarak 
onu iyileştirmesi, Hıristiyan dünyasında 
4. yy.’dan beri çeşitli sanat yapıtlarında 
anlatılmıştır. Rönesans ve sonrası 
dönemlerde pek çok ressam Saul – Davut 
konusunu resimlemişlerdir. Örneğin 
Rembrandt’ın Müzik Sahnesi – Den Haag 
yapıtı ilk akla gelenlerden biridir. Marcilio 
Ficino, De Vita – Triplici adlı yapıtında 
melankoli ile müzik arasındaki ilişkilerin 

tarihsel bir dokümanını verir. Pythagoras 
ile Platon’un hüzünlü oldukları zamanlar lir 
eşliğinde şarkı dinlediklerini anlatır. Ayrıca 
Saul’un Davut’un çaldığı arpı dinleyerek 
melankolisinin acısını hafifletmeye 
çalıştığını, Galenus’un bu konuda kapsamlı 
öğütler verdiğini, Augustinus’un ruhunun 
acılarını dindirmek için müziğin yardım 
edici etkisine sığındığını anlatır ve 
kendisinin de güzel müzik dinleyerek acılı 
melankolisini tatlandırdığını söyler, bu 
yöntemi herkese tavsiye eder. Ficino’ya göre 
melankolikler yeni bir soluğa, Spiritus’a 
gereksinim duyarlar. Müzik, melankoliklerin 
yitirdiği bir soluğu getirir. Müziğin 
titreşimleri ile tinselleşen, yücelen hava yeni 
bir niteliğe dönüşür. İnsana yeni ilhamlar 
verir. Müziğin titreşimleri ile değişen hava; 

bedeni, aklı, heyecanları, tüm ruhu etkiler. 
Tinsel – ruhsal yenilenme olur. Ficino, 
müziğin bu etkisini sürekli kılmak için 
kendisi de rebab çalmış, ayrıca bu tür bir 
çalgıyı tüm melankoliklere önermiştir.

Antik çağdan beri müziğin “Ruh ile madde”, 
mikro kozmos ile makro kozmos arasındaki 
armoniyi sağladığı öngörülmüştür. Platon 
insan sağlığının bedensel ve ruhsal öğelerin 
armonisi olduğunu, kara safra (melankoli) 
yoluyla bu harmoninin bozulduğunu, 
müziğin bu harmoniyi yeniden düzenlediğini 
vurgulamıştır. Platon’un Devlet adlı eserinde 
gençlerin çok iyi müzik eğitimi görmeleri 
öngörülmüştür. Ancak bu tür bir eğitimden 

geçmiş gençlerin bilge olabilecekleri 
düşünülmüştür.

Antikçağ ve Ortaçağ düşün dünyasında 
müziğin, bedenin tıkanan hava yollarını 
açarak ruhun havalanmasına yardım ettiği 
ve bu açılan yollardan cinlerin ve kötü 
ruhların uçup gittiklerine inanılmıştır. Ayrıca 
ilâçların bedeni, müziğin ise ruhu sağalttığı 
varsayılmış, müziksiz bilimin eksik olacağı, 
bilimsel çalışmaların bile ancak müziğin 
yardımıyla tamamlanıp kusursuzlaşacağı 
öngörülmüştür. 

Tevrat, antik çağın bu genel düşüncesini 
Saul – Davut ilişkisinde sürdürmüştür. 
Tüm Ortaçağ yazınında ve sanatında, 
hüzünlenmenin ve melankolinin kötü 

ruhların ve şeytanın etkisinde 
ortaya çıktığı; buna karşın tanrısal 
müziğin bu olumsuz etkileri 
ortadan kaldırdığı söylenmiştir. 
Ancak burada Tanrı’ya çok yakın 
birisi olan Saul’e yine Tanrı’nın 
neden kötü ruhları gönderdiği, 
onu melankolik yaptığı bir 
türlü açıklanmamıştır. Bu gizi 
irdelemeye yönelik sorulara 
cevap arayan pek çok bilge 
insanın bir kısmının dünyasal 
eşitsizliklerden sıkıldığı için 
hüzünlendiğine değinmiş ve 
“kardeşimiz Saul’de de bu tür 
bir durumun olduğu, Saul’un 
şeytanın etkisi ile değil, Tanrı ya 
yakın olmanın verdiği heyecanla 
hüzünlendiğini” söylemiştir. 
Ayrıca Ortaçağ inancına göre de 
Tanrı’nın kendisini düşünmeleri 
için insanların kalplerini hüzünle 
doldurduğu söylenmiştir. Oysa 
durum hiç de din adamlarının ve 
din kitaplarının anlattıkları gibi 
değildir ve Kral Saul’un M.Ö. 
1025 – 1000 yılları arasındaki 
serüveni, melankolinin oluşumu 
üzerine bizlere son derece önemli 
ipuçları verir. Saul, varlıklı bir 
köylünün oğludur. Güzel ve 
güçlü bir insandır. Samuel bir gün 
kendisini evine konuk eder ve 

Tanrı’nın emri ile İsrailoğulları’nın kralı 
ve ordu komutanı olacağını söyler. Saul, 
böyle bir görev için hazır olmadığı cevabını 
verir, fakat kabul ettiremez. Bunun tanrısal 
bir emir olduğu kendisine söylenir. Samuel 
hep arka planda durur ve Saul’e, Tanrı’nın 
isteği üzerine düşmanları Amalekiter’lere 
saldıracaklarını söyler. Çok barbarca bir 
saldırı olur. Yalnız askerler ve erkekler değil, 
kadınlar, çocuklar, hayvanlar bile öldürülür. 
Bu saldırı yazılı tarihte bilinen ilk soykırım 
denemesidir. Tüm ekinler, bitkiler yakılır. 
Saul bu acıyı bir türlü içine sindiremez. 
Tanrı’ya bu saldırıya ne gerek olduğunu 
sorar. Fakat cevap alamaz. Saul burada din 
ile ahlâk arasındaki büyük trajik, ikilemli 
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sürtüşmeyi yaşamaya başlar. Tanrı’ya 
soru sorması, itaatsizlik ve kuşku olarak 
yorumlanır. Tanrı tarafından Saul’un üzerine 
kötü ruh gönderilir ve melankolik acılara 
boğulur. İtaatkâr olmadığı için kurban olur. 
Saul, itaatsizlik ve günahkârlıkla tanımlanır 
ve melankoli ile cezalandırılır. Saul, Tanrı 
ve diğer insanlar tarafından terk edilir. Neler 
olup bittiğinin farkına varamaz. Durumunu 
sormak için Saul’e yalnızca Endor’lu 
kâhin bir kadın yardım eder. Tanrı’nın artık 
kendisine yardım etmeyeceğini söyler. Saul, 
düşmanlarının eline geçme korkusu içinde 
kılıcını karnına sokup intihar eder. 

Kilise müziğin gizemli gücünü görmüş, 
müziğe ve müzisyenlere karşı çekingen 
ve kuşkulu bakmıştır. Bu nedenle 
olacak, örneğin Saul ile Davut ilişkisini 
yansıtan yapıtlarda, her ikisi de birlikte 
görünmelerine karşın Saul’e öncelik 
verilmiştir. Saul genellikle orta mekânda 
yer almış, Davut geri planda tutulmuş ve 
yandan gösterilmiştir. Sonraki dönemlerde 
müzisyenlerin toplumsal yaşamda 
kendilerini saraylarda kanıtlamaya 
başlamalarından sonra Davut da bir tür 
saray müzisyeni olarak ortaya çıkmış, 
toplumdaki ve saraydaki konumu yükselmiş, 
Davut’un kendisine ve sanatına olan güveni 
artmıştır. Yapıtlarda Davut görkemli giysiler 
içinde gösterilmiştir. Resim sanatında Saul 
ile Davut ilişkisi dışında melankoli ile 
müzik, büyük günah ve arınma konularını 
çeşitli biçimlerde işleyen pek çok değişik 
yapıt anımsanır. Bu yapıtlarda genellikle 
melankolik yüz ifadesi ile, yarı çıplak güzel 
kadın mutlu bir son arayışı içindedir. Bunun 
için salt güzellik yetmez. Bulunulan mekâna 
kitaplar, notalar, müzik aletleri, kafatası, 
kum saati gibi pek çok şey dağılmıştır. Bu 
görünümler Dürer’in Melancholia I’indeki 
karmaşık mekânı anımsatırlar. Burada kutsal 
günahkâr, kendi kendisi ile hesaplaşarak 
aynayla ruhunun derinlikteki duygularını 
dışarı yansıtıp bir tür günah çıkararak, 
kutsal kitapları okuyarak ve müzik çalarak 
arınıp erdemli bir sona ulaşabilir. Müziğin 
etkisi ile göksel kusursuz harmoninin 
yeryüzünde de yansıtılabileceğine, 
böylece sonsuz düzenin müzik aracılığıyla 
içselleşeceğine inanılmıştır. Bu bir anlamda 
Orpheus ve Apollon bütünleşmesi olarak 
düşünülmüştür. Bu birleşmeden geleceği 
görebilen kâhinlerin, bilicilerin ortaya 
çıkabileceği varsayılmıştır. Orpheus ve 
Apollon bütünleşmesine benzer konuma 
gelen “arınmış insanların” öldükten sonra 
Hades’e gitmedikleri, gökyüzüne yakın 
bir ara bölgede gökyüzüne gitmek için 
beklediklerine inanılmıştır. Gene antik 
inanca göre müziğin anlayana “aklın 
ışığından göksel hakikati sezinleme” 
olanağını verebileceği düşünülmüştür. 
Antikçağdan beri müziğin hem geleneği 
pekiştirdiği hem de insanı gelenek dışına 
çıkmaya kışkırttığı, harmonik ritimlerin 

duyarlı dokuları titreştirdiği, sağlıklı 
görünen insanlarda bile melankolik belirtiler 
ortaya çıkardığı söylenmiştir.

Müzik, insani duygulardan hem harmoniyi 
güçlendirmekte hem de gizil güçleri 
tüm dizginlerinden boşanmaya teşvik 
etmektedir. Müzik salt göksel ve tinsel 
değil, aynı zamanda dünyasal, bedensel 
ve tensel hazları da tetikleyebilmektedir. 
Bu bağlam içinde müziğin, melankoliyi 
salt iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda 
kimi insandaki gizli melankolik yetenekleri 
ve eğilimleri de ortaya çıkarabileceği 
düşünülmüştür ve tatlı bir müziğin 
insana tatlı bir melankoli yaşatabileceği 
öngörülmüştür. Ficino’nun dediği gibi 
müzik sadece acı melankoliyi tatlandırmaz. 
Ayrıca tatlı melankolik duyguları da 
uyandırabilir. 17. Yy. İngiltere’sinde yaygın 
bir moda olarak özellikle romantik aydınlar, 
yazarlar arasında müzik yoluyla Sweetest 
melancholy (tatlı melankoli) oluşturmanın 
yolları aranmış; buna uygun müzik lokalleri 
açılmıştır. Bu yollarla insanlarda melankolik 
duygular üzerinden haz, coşku (ekstase) 
uyandırılmaya çalışılmıştır. Burada amaç, 
insanları hastalandırmak değil, coşku 
içinde arınmalarını sağlamak olmuştur. 
Rönesans’ın başlamasıyla birlikte artık 
kutsal kitaplarda yazılan serüvenlere 
ciddi kuşkularla bakılmaya başlanmıştır. 
Büyük sanatkârlar bu tür olayları 1500’lü 
yıllarının ortamına uygun eleştirel 
yaklaşımlarla yeniden yorumlamışlardır. 
Örneğin Michelangelo, ünlü Pietà’sında 
artık Meryem ile İsa arasındaki bütünlüğü 
kutsal ana-oğul ilişkisi olmanın ötesinde, 
sıradan iki genç sevgili olarak yorumlayıp 
anıtlaştırmıştır. 
     
Leonardo, Milano’daki küçük Santa 
Maria Kilisesi’nin duvarına yaptığı “Son 
Akşam Yemeği” çalışmasında alışılageldiği 
gibi, İsa’nın havarilerini kutsayışını 
göstermemiştir. Bu tür hep mutlu sonla 
biten söylenceler dönemi geçmiştir. Artık 
Leonardo bunu en iyi bilenlerden birisidir. 
Bu nedenle de son akşam yemeğinde İsa’nın 
havarilerine “içinizden biri bana ihanet 
edecek” dediği anda, İsa’nın ve havarilerinin 
yüz, ruh ve beden ifadelerini yansıtmaya 
özen göstermiştir.

Dürer’in 1503-1504 yılları arasında yaptığı 
Eyüp çalışması ile 1511 yılında yaptığı 
Acı Çeken Adam ve Passion çalışması 
pek çok tartışmalara neden olmuştur. 
Hıristiyan din biliminde İsa tiplemesi, 
yaşam tarzı, öldürülmesi ve ardında 
gelenlerin etkileme gücü ile Sokrates’e 
öykünerek geliştirilmiştir. Fakat Sokrates’in 
özgür düşünceleri, insanların bireysel 
özgürlüklerini bir din önderinden fazla 
savunması, Hıristiyan sanatında Sokrates 
betimlemelerinden kaçınılmasına neden 
olmuştur. Özellikle Rönesans öncesi 

dönemlerde başta Augustinus olmak üzere 
pek çok kilise babası Sokrates’ten uzak 
durulmasını önermişlerdir. Fakat Floransa 
Hümanistleri Rönesans dönemi ile birlikte 
Sokrates’in yaşam tarzına, eleştirel tavrına, 
insan özgürlüklerine yaklaşımına çok daha 
sıcak bakmaya başlamışlardır. Diogenes 
Laertius’un Ünlü Filozofların Yaşamları ve 
Düşünceleri kitabında Sokrates’in, karısı 
Ksanthippe ile olan sorunları; Eyüp’ün, 
karısı Rahma ile olan farklılıkları içinde 
örnek oluşturduğu düşünülmektedir. 
Dürer’in Jabach Altar adlı yapıtında Eyüp 
yere oturmuş, acılar içinde kıvranırken 
görülür. Eyüp’ün görünümü hiç de kutsal 
kitaplarda anlatılan Tanrı’nın her verdiğine 
ses çıkarmadan katlanan sadık kulu “Sabırlı 
Eyüp” gibi değildir. Eyüp burada Tevrat’ta 
anlatıldığı gibi içinde bulunduğu konumdan 
şiddetle yakınmakta ve Tanrı’yı sorumlu 
tutmaktadır. Eyüp burada Tanrı’ya karşı 
“Sen benim fesadımı azdırıyorsun. Bilirsin 
ki ben kötü değilim ve senin elinden kurtulan 
yoktur,” diye feryat etmektedir. Yapıta 
bakan insan Eyüp’ün haykırışını Tanrı’ya 
başkaldırışını duyar gibi olur. Eyüp: “İnsan 
ki kadından doğmuştur, günleri kısadır 
ve sıkıntıya doğar. Doğmuş olduğum gün 
yok olsun. Ben niçin doğunca ölmedim? 
Rahimden çıkınca son soluğumu vermedim? 
Çünkü korktuğum şey başıma geliyor ve 
yıldığım şey üzerime geliyor. Kaygısız 
değilim ve huzurlu da değilim ve rahat da 
değilim. Ancak sıkıntı geliyor. Rahimde bir 
erkek peydah oldu diyen gece de yok olsun. 
Gaddarlık ediyorsun.”
     
Tevrat’ta Eyüp’ün ağzından insanın 
doğumu ile ilgili bu tespitler geçen yüzyılın 
ortalarında, Søren Kierkegaard’ın yapıtında 
varoluş felsefesinin temel taşlarını oluşturur. 
Eyüp’ün yakınmaları bitmez tükenmez. 
Eyüp bu durumdayken, ondan çok ayrı bir 
tinsel, ruhsal, kültürel dünyada yaşadığı 
açıkça sergilenen karısı Rahman’ın Eyüp’ün 
üzerine ironi ile su döküşü betimlenmiştir. 

Dürer’in 1511 tarihinde yaptığı Acılı Adam 
ve Passion tahta oymalarında bu kez de 
alışılmışın ötesinde bir İsa görülür. Dürer’in 
bu yapıtında İsa, kutsal kitaplarda anlatıldığı 
gibi kendisine güven duyan, yaptığı 
işten emin, haçını onurla taşıyan insan 
konumunda değildir. Aksine İsa burada 
Eyüp’te olduğu gibi, bedensel ve ruhsal 
acılar içinde kıvranmaktadır.

İsa, melankolik yüz ifadesi içinde, dünyaya 
fırlatılıp atılmışlığın, tüm olup bitenlerin 
varoluşun saçmalığını gören ve acı çeken 
sıradan bir insan, bizlerden biridir. 

Kaynakça: 
Melankoli “Normal bir Anomali”, Serol 
Teber, Say Yayınları
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Soyut Akıl Buddhi 
Nilgün Çevik Gürel

Hint felsefesinde Atman’ın (bireysel öz) 
var oluşundaki ilk seviye Buddhi yani soyut 
akıldır. Kelime olarak “Aydınlanmış kişi” 
anlamına gelen budh kökünden gelir. Hindu 
mitolojisinde Buddhi, aynı zamanda tanrı 
Ganeşa’nın eşlerinden biridir. Doğanın tüm 
varoluşlarının da ilkidir. Mantık seviyesine 
ait olduğu için gözle görülemez, ama varlığı 
bilinir.  

Buddhi, yoga’nın en önemli prensibi ve 
aracıdır. Akıl; zekâ ile bütünün var oluşunu 
anlamamızı sağlayan bilinç, farkındalıkla 
akıl yürütme, dolaysız kavrama, anlayış ile 
kazanılan biliştir. 

C. G. Jung bu tür farkındalığın insanlığın 
ortak bilinç dışında saklı bulunan birikmiş 
bilgelikten kaynaklandığından bahseder.

Buddhi çeşitli bilgiler ve görünümler 
bakımından zengindir ve bu yüzden ona 
“yüce olan” anlamına gelen mahan ya da 
mahat denir.

Buddhi içsel bilgeliğe ulaşmaktır. Sezgisel 
akıl da denebilir. Davranışlarımızı, 
ilişkilerimizi, öğrenmeyi, konuşmayı 
düzenleyen, zihnin karar verme, 
bilme, yargılama, ayırt etme, kavrama, 
farklılaştırma, rasyonellik fonksiyonlarını 
yerine getiren bir araçtır.

Buddhi, manas’ı (duyusal zihin) 
bilgilendirir. Duyuları çalıştırır. Ancak 
zihnimizi her zaman içsel bilge, akıl 
yönlendiremez, daha önceden bilinçaltımızda 
sakladığımız ve bilinçdışındaki kayıtlar, 
deneyimler de yönetir. Çoğu zaman bu 
bilgiler buddhi’yi gölgelerler. Buddhi 

gelecekte ya da geçmişte olamaz, her 
zaman şimdidedir. İçsel bilgeliğimize 
ulaşabilmenin yolu, an’da olabilmek ve onu 
dinleyebilmektir.

Buddhi’yi güçlü hale getirebilmek için 
yapmamız gereken şey aslında çok basittir. 
Dikkatimizi içsel bilgeliğimize yönlendirerek, 
tam farkındalıkla, geçmişte ya da gelecekte 
olmadan kendimize sorular sormaktır.

Karar verirken, yani karşımıza çıkan 
seçenekleri değerlendirirken, emin 
olamadığımız herhangi bir kararı verirken, 
buddhi neyin doğru olduğunu bilir. Genellikle 
içsel bilgeliğimizi dinlemeyiz, arzu ve 
isteklerimiz daha güçlü ses çıkarıyor olabilir. 
O zaman duyularımızın nesnel istekleri 
üzerinde yoğunlaşarak, zihin ve düşünceler 
üzerindeki kontrolü kaybedebiliriz.

Manas, yani duyusal zihnimiz herhangi 
bir konuda karar vermek istediğinde, ne 
yapmalıyım diye sorduğunda, içimizdeki en 
yüksek sesi dinleyecektir. Bazen kendimize 
zarar verecek şeyleri yapabiliriz, çünkü 
arzu ve isteklerimiz, buddhi’den daha güçlü 
geliyor olabilir. Buddhi her zaman şimdidedir 
ve tüm dikkatimizle sorular sorduğumuzda, 
his kelimeleri ile çok açık, net cevap 
verecektir. Bunu ne kadar sık yaparsak 
buddhi’nin gücü o kadar artacaktır.

Yaşamda buddhi’nin bize rehber olup yol 
göstermesine izin verdiğimizde, acıların 
yönlendirdiği arzular dünyasının bizi 
sürüklemesine izin vermeden, gerçek 
mutluluğu ve özgürlüğü bulmuş oluruz.  

Fakat sadece buddhi’den oluşmuyoruz. Her 
şeyi keşfedip, gözlemleyen tüm kavramların 
şahidiyiz. Bu yüzden buddhi kendini aşmalı 
ve ilâhi olana, gerçeğe ulaşmalıdır. 

Mantıksal varoluşun biçim dışı ortaya 
çıkmasının, biçimsel olana dönüşmesi gibi, 
Atman’a parlayan güneş olarak bakarsak, 
buddhi bu güneşten yansıyan bireysel hali 
mantıksal olarak aydınlatan ışıktır ve tüm 
varoluşu birbirine bağlayarak hepsinin 
merkez noktasına yerleşir. Sanskrit dilinde 
tanrı kelimesinin karşılığı da deva, yani 
ışıktır.

Her hâlin manevi ışığı yansıtan merkezini 
bütünsel varlığın merkezle özdeşleşmiş 
olarak görmek gerekir. Çünkü varlık, bütün 
halleri içinde bir ve aynı kalır.

Buddhi, makrokozmik anlamda değişmez 
olarak, mikrokozmik açıdan ise hem atman 
hem de jivatma (nefs) göre ele alınabilir. 
Nefs kişiliğin beşeri bireylik halindeki 
yansımasından ibarettir ve buddhi aracılık 
etmeden var olamaz.
 
Güneş ve suda yansıyan imgede olduğu gibi, 
buddhi bu imgenin hem oluşmasını sağlayan 
hem de onu asıl ışık kaynağına bağlayan 
ışındır.

 
Kaynaklar: 
- The Yoga Philosophy of Pantanjali, Samkhya-
Yogacharya, Swami Hariharananda Aranya, Calcutta 
University Press, 1963
- Vedantaya Göre İnsan Halleri, René Guénon, 
Gelenek Yayıncılık, 2002
- Yoga Illustrated Dictionary, Harvey Day, 
Kaye&Ward Ltd, 1977
- Understanding Asian Philosophy, Alexus Mcleod, 
Bloomsbury Publishing, 2014
- Yoga, Mircea Eliade, Kabalcı Yayınevi, Şubat 2013                                                                        
 - Hint Felsefesi, Heinrich Zimmer, Emre 
Matbaacılık, İstanbul 1992                                                        
- Bhagavad Gita                                                                                                                                       
- Psikoloji Sözlüğü, Selçuk Budak, Bilim ve Sanat 
Yayınları, Ankara, 2003


