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İdeal Devlet

“Aslında bir site (devlet) hemen hemen tek bir adam gibi davranmaz mı? Örneğin, 
bir parmağımız yaralansa, bedenle ruhu birbirine bağlayan ve bize hâkim olan 
bütünlüğümüz duyar bunu. Acıyan bir tek yanımız da olsa, acıyı bir bütün olarak 
duyumsarız ve parmağımızın ağrıdığını söyleriz. İnsanın her yanı için de bu böyledir. 
İster ağrının verdiği rahatsızlık, ister zevkin verdiği rahatlık halinde olsun.”

(Platon, Devlet V. Bölüm s.191)

* * *

“Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguller. 
Bu itibarla insan, mensub olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar 
bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli, kendi milletinin saadetine ne 
kadar kıymet veriyorsa, bütün dünya milletlerinin saadetine hâdim olmaya da elinden 
geldiği kadar çalışmalıdır.

Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki, bu yolda çalışmakla hiçbir şey kaybedilmez. 
Çünkü dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve 
mutluluğunu temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sukûn, 
dürüstlük ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın, 
huzurdan mahrumdur.” 

(M.K. Atatürk, 17 Mart 1937, Romanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı bir sohbetten)
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Pythagoras’ın 
Müzik Felsefesi 
Turgut Özgüney 

Grek inisiyelerin müziğin felsefi ve sağaltıcı 
yönlerine dair bilgiyi Mısır’dan almış 
olma ihtimalleri çok yüksektir. Mısırlılara 
göre bu sanatın kurucusu Hermes’tir. Bir 
rivayete göre, Hermes, bir kaplumbağa 
kabuğunun oyuğuna teller gererek ilk liri 
yapmıştır. Hem İsis hem de Osiris, müziğin 
hamileridir. Bu sanatların eskiliğinden 
bahsederken, Platon, şarkılar ve şiirlerin, 
Mısır’da en azından on bin yıldır mevcut 
olduğunu, bunların ilham verme ve 
insanı yüceltme nitelikleri dolayısıyla, 
ancak tanrılar veya tanrı-benzeri insanlar 
tarafından bestelenmiş olabileceklerini dile 
getirmektedir.

Gizem okullarında lir, insani yapının gizli 
sembolü olarak kabul edilirdi. Enstrümanın 
gövdesi fiziksel formunu, telleri ise 
sinirlerini, müzisyen de ruhu temsil ederdi. 
Ruh sinirleri çalarak, normal beşeri işlevin 
harmonilerini yaratırdı. Bunlar, insan 
kirlendiğinde harmonilerini yitirirler.

İlk dönem Çin, Hint, Pers, Mısır, İsrail 
ve Yunan halkları, dini seremonilerinde 
hem ses hem de müzikal enstrümanlar 
kullanmış, şiir ve tiyatroyu müzikle 
tamamlamışlardır. Bununla birlikte, müziğin 
matematik temellerini kanıtlama onuru, 
Pythagoras’a düşmüştür. Kendisinin bir 
müzisyen olmadığı söylense de Diatonik 
Skala keşfinin, ona ait olduğu söylenir. 
Kabul edilmiş olduğu gizem okullarının 
rahiplerinden, müziğin ilâhi teorisini 

öğrenen Pythagoras, yıllarca ses uyumu 
(konsonans) ve uyumsuzluğu (disonans) 
yasaları üzerine çalışmıştır. Sorunu nasıl 
çözümlediği bilinmemekle birlikte, 
aşağıdaki açıklama ortaya konulmuştur:

“Bir gün armoni sorunu üzerine tefekkür 
ederken, Pythagoras, örsün üzerinde 
bir parça metal döven bir demircinin 
önünden geçmiştir. Büyük çekiçler ile 
küçük çekiçlerin çıkardığı sesler arasındaki 
tizlik farklarını görüp, bu seslerin 
kombinasyonlarından oluşan armoni ve 
ahenksizlikleri dikkatle hesaplayarak, müzik 
aralıklarıyla ilgili ilk ipucuna ulaşmıştır. 
Dükkâna girmiş, aletleri dikkatle inceleyip, 
ağırlıklarını not ederek, evine dönmüş ve 
evinin duvarından çıkan uzun bir ahşap 
kol yapmıştır. Bu kol üzerinde, düzenli 
aralıklarla yapı ve ağırlık bakımından 
birbirinin benzeri olan, 4 tel germiştir. Her 
birine, farklı ağırlıklar asmıştır. Bu farklı 
ağırlıklar, demircinin farklı çekiçlerine 
karşılık gelmektedir. Pythagoras bundan 
sonra, birinci ve dördüncü tellere birlikte 
vurulduğunda, oktavın armonik aralıklarını 
verdiğini ve ağırlığı artırmanın, teli ikiye 
bölmekle aynı etkiye yol açtığını bulmuştur. 
Birinci telin gerilimi, dördüncü telin 
gerilimi ile aynı olunca, aradaki oran iki 
kattır. Benzer bir deneyle, birinci ve üçüncü 
telin, Diapente Armonisi, yani 5’te 1 aralık 
yarattığını bulmuştur. İlk telin gerilimi, 
üçüncü telin geriliminin yarısı oranında, 
yani 3/2, yani Sesquialter’dir. Aynı şekilde 
ikinci ve beşinci teller, birinci ve üçüncü 
teller ile aynı oranlara sahip olarak, bir 
Diapente Armoni verir. Araştırmasına 
devam eden Pythagoras, birinci ve ikinci 
tellerin, 3’te 1 aralık, yani Diatessaron 
Armoni ürettiğini ve ilk telin geriliminden 

üç kez daha yüksek olduğunu, oranın 4/3 
yani Sesquitersiyon olduğunu bulmuştur. 
Dördüncü ve beşinci teller, birinci ve 
ikinci tellerle aynı orana sahip olan bir 
başka Diatessaron Armonisi üretmektedir. 
Iamblichus’a göre ikinci ve üçüncü tellerin 
oranı 8/9 veya Epogdoan’dır. Armonik 
oranların anahtarı, ünlü Pythagorasçı 
tetraktis, yani noktalar piramidinde 
saklıdır.”

Tetraktis, ilk 4 sayıdan oluşur: 1, 2, 3, 4. 
Bunların birbirine oranı oktav, Diapente 
ve Diatessaron aralıklarını açığa çıkarır. 
Armonik aralıklarla ilgili yukarıda ileri 
sürülen yasa doğru olsa da daha sonra 
kanıtlanmıştır ki metale vuran çekiçler, 
onlara atfedilen çeşitli tonları çıkarmaz. 
Pythagoras, armoni teorisini bir ses ölçer 
(iki akort mandalı arasında gerili tek bir tel 
ve hareket edebilir mandallardan ibaret bir 
düzenek) yardımıyla bulmuştur. 

Pythagoras için müzik, kutsal matematik 
biliminin olmazsa olmazlarından biriydi ve 
armonileri, kesin bir şekilde matematiksel 
oranların hükmü altındaydı. Pythagorasçılar 
iyinin kendi evrenini tesis edip muhafaza 
ediş biçimini matematiğin kanıtladığına 
kesin bir biçimde inanıyordu. Dolayısıyla 
sayılar, armoniden önce geliyordu. Çünkü 
onlar bütün armonik oranları yöneten 
değişmez yasaydılar. Pythagoras, bu 
armonik oranları keşfettikten sonra 
müritlerine de gizemlerin, bu yüce 
arkanum’una (sır, gizem) inisiye etti. 
Yaratımın sayısız kısmını devasa sayıda 
planlara veya kürelere sınıflandırıp, her 
küreye bir ton, bir armonik aralık, bir sayı, 
bir isim, renk ve form atadı. Daha sonra 
çıkarımlarının kesinliğini kanıtlamak 



3 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

için onları en soyut mantıksal öncülden, 
en somut geometrik katıya kadar, farklı 
akıl planlarında kanıtladı. Bu çeşit kanıt 
yöntemleri arasında en yaygın olanlarıyla 
kimi doğa yasalarının tartışılmaz varlığını 
gösterdi. Müziği kesin bir bilim olarak 
tesis ettikten sonra, Pythagoras, yeni 
bulmuş olduğu armonik aralık yasasını, 
doğanın bütün fenomenlerine uyguladı. 
Hatta gezegenlerin, takımyıldızların ve 
elementlerin birbiriyle armonik ilişkisine 
kadar uzandı. Bu kadim felsefi sonuca 
modern bir destek, elementlerin birbiriyle 
armonik oranlara göre ilerlemesinde 
bulunmaktadır. John A. Newlands, 
elementleri atom ağırlıklarındaki artışlara 
göre listelerken, her sekiz elementte bir, 
niteliklerin tekrar edişine tanık oldu. Bu 
keşif modern kimyada, “oktavlar yasası” 
diye bilinmektedir. Armoninin duyu 
algılarıyla değil, akıl ve matematikle 
belirlendiğine inanan Pythagorasçılar, 
kendilerine “kanonikler” dediler. Böylece 
armoninin gerçek belirleyici ilkesinin, tat 
ve içgüdü olduğunu söyleyen “armonik 
okuldan” kendilerini ayırmış oldular. 
Bununla birlikte müziğin duyular ve 
duygular üzerindeki derin etkisini kabul 
eden Pythagorasçılar, müzik tıbbı dedikleri 
şeyin bedeni ve zihni etkilediğini ortaya 
koydular. 

Pythagoras, telli çalgıları öyle üstün 
tutuyordu ki müritlerini, flüt ve zil sesleriyle 
kulaklarının bozulmasına izin vermemeleri 
konusunda uyaracak kadar ileri gidiyordu. 
Ayrıca ruhun akıl dışı etiklerinden, 
lirin eşliğinde söylenen soylu şarkılarla 
arındırılabileceğini ileri sürüyordu. 
Pythagoras, armoniklerin sağaltım değerleri 
üzerine yaptığı araştırmalarda, Yunanlıların 
müzik sisteminin yedi makamının veya yedi 
anahtarının, çeşitli duyguları canlandırıp, 
sakinleştirme gücüne sahip olduğunu 
keşfetmiştir. Bir rivayete göre bir gün 
yıldızları gözlemlerken, güçlü bir içkiyle 
sersem olmuş, kıskançlıktan gözü dönmüş, 
sevgilisinin evinin önünde evi yakmak için 
odunlar yığan bir genç görmüş. Pythagoras, 

gencin çılgınlığının, az ötede kışkırtıcı bir 
Frigya müziği çalan flütçünün katkısıyla 
iyice arttığını anlamış. Müzisyene, daha 
ağır bir hava çalmasını ve ritmik bir müziğe 
geçmesini söylemiş. Müzisyen, filozofun 
söylediğini yerine getirince, genç birden 
kendine gelmiş, odunları toplayarak 
evine dönmüş. Pythagoras’ın tilmizi 
Empedokles’in, bir şölende çaldığı müziği 
değiştirerek, ev sahibi Anchitus’un babasını 
mahkûm ettirdiği bir gencin kılıcıyla 
ölmekten kurtardığına dair bir hikâye daha 
vardır. Ayrıca Yunanlı hekim Asklepios’un, 
hastanın yanında trompet çalarak, siyatik 
ve diğer sinirsel hastalıkları iyileştirdiği 
de bilinmektedir. Pythagoras’ın özel 
olarak hazırlanmış besteler çalarak Hesiod 
ve Homeros gibi erken dönem şairlerin 
şiirlerinden bizzat alıntı yaparak, bedenin, 
canın ve ruhun hastalıklarını iyileştirdiği 
bilinmektedir. Kroton’daki üniversitesinde 
Pythagorasçıların güne şarkılarla başlayıp, 
günü şarkılarla kapatmaları, sabahları zihni 
uykudan arındıran ve günün işlerine onları 
hazırlayan, akşamları ise sakinleştiren, 
dinlendiren müzikler çalmaları bir âdetti. 
Bahar ekinoksunda Pythagoras, müritlerini 
bir sayının etrafında halka haline getirtir ve 
kendisi lir çalarken onlara şarkılar söyletirdi. 

Pythagoras’ın terapik müziği, Iamblichus 
tarafından şu şekilde tarif edilir: “Ruhun 
tutkuları, ayrıca umutsuzluk ve yas için, 
Pythagoras’ın keşfettiği belli melodiler 
vardır. Ayrıca o, kızgınlık, öfke ve ruhun 
her türlü sapkınlığına karşı da melodiler 
bestelemiştir. Genel olarak arzuların 
şiddetini dindirmek için, kullanılan besteleri 
vardı.” 

Pythagorasçılar, yedi Yunan makamı 
ile yedi gezegen arasındaki bağlantıyı 
keşfetmişlerdir. Örneğin Pliny, Satürn’ün 
“Dor” makamında; Jüpiter’in “Frigya” 
makamında hareket ettiğini söylemektedir. 
Ayrıca karakterler ve tutkular, aynı şekilde, 
çeşitli makamlara karşılık geliyordu. 
Böylece ateşsi bir tutku olan kızgınlık, ateşli 
bir makamla artarken gücü, suyumsu bir 

makamla nötrleşiyordu.

Müziğin, Yunan kültürü üzerindeki 
derin etkisi, şu şekilde özetlenmektedir: 
“Platon, müziğin yalnızca, neşeli, hoş 
duygular yaratmak için kullanıldığı fikrini 
küçümsemiştir. Bunun yerine, onun soylu 
olan her şeye karşı bir sevgi aşılaması 
gerektiğini, kötü olan her şeye karşı 
yüz çevirmesi gerektiğini ve insanın en 
derin duygularını, hiçbir şeyin melodi ve 
ritimden daha fazla etkileyemeyeceğini 
savunmuştur.”

Buna kesin bir şekilde inanmış olarak 
müzik öğretmeni Atinalı Damon’la, yeni 
ve tembelleştirici bir müziğin gelmesinin, 
bütün ulusun geleceğini tehdit edeceği 
konusunda hemfikir olmuştur. Platon, 
zihni yücelten müziğin, duyulara hitap 
eden müzikten çok daha yüksek türden 
olduğunu kabul etmiş, yönetimin bütün dişil 
ve şehvetli müzik türlerini yasaklaması, 
sadece saf ve soylu müziklere izin vermesi, 
erkeklere şevk ve cesaret veren müzikler, 
kadınlara ise hafif ve sakinleştirici müzikler 
çalınması gerektiği konusunda ısrar etmiştir. 

Buradan anlaşılmaktadır ki, Yunanlı 
gençlerin eğitiminde, müzik önemli bir yer 
tutmaktadır. Ayrıca enstrümantal müziğin 
seçimine de çok dikkat edilmiştir. Çünkü 
söz olmadığı zaman, müziğin anlamı 
kuşkulu olmakta ve insanlar üzerinde yararlı 
mı yoksa zararlı bir etki mi yaratacağını 
önceden görmek zorlaşmaktadır. Genelde 
eğlenceye yönelik olup, duyusal ve 
cafcaflı olan halkın beğenileri ise, hak 
ettiği hoşgörüyle ele alınmalıdır. Bugün 
marşların, savaş üzerindeki etkisi, kesin bir 
biçimde bilinmektedir. Dini müzikler, kadim 
teoriyle uyum içinde geliştirilmiş olmasa da, 
sıradan dindar halkın duygularını derinden 
etkilemektedir.  

Kaynakça: 
Tüm Çağların Gizli Öğretileri, Manly P. 
Hall, Mitra Yayınevi
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“Sanat eksik olunca
felsefe edimsellik kazanamaz,
ruh dermansız kalır."

Ludwig Wittgenstein
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Hermes Öğretisi
Doç. Dr. Haluk Berkmen

Hermes öğretisi seçilmiş kişilere inisiyas-
yon (uyumlama) yöntemiyle aktarılmış olan 
kadim dönemin en önemli kozmogonik sis-
temidir. Kozmogoni sözü Yunanca Kozmos 
(düzen) ve Gnosis (sezgi ile elde edilen bil-
gi) sözlerinden oluşmuş, evrenin ve evrende 
görülen düzenin sezgisel oluşumunu içeren 
bilgi bütünüdür. Kozmogoninin başlangıcını 
kadim Asya kökenli Ön-Türk kültüründe 
aramak gerekir. 

Kadim kültürlerin çoğu panteist idi. Yani, 
çok tanrılı bir dini inançları vardı. Doğada 
gördükleri pek çok oluşuma hâkim olan tan-
rılar bulunduğuna inanıyorlardı. Fakat tüm 
bu tanrıların bir lideri, bir tanrıların tanrısı 
olduğuna da inanıyorlardı. Bu hiyerarşik 
yapıya panteon denir.
 
Asya toplumlarında, Mezopotamya’da ve 
kadim Mısır’da, Anadolu’da, Etrüsk toplu-
munda, Amerika yerli halklarında ve özel-
likle Maya ile Aztek kültüründe hep bu hi-
yerarşik yapıyı görüyoruz. Asya kadim Türk 
kültüründe de benzer bir yapı vardır. En 
tepede Gök Tengri (Tanrı) ile Ülgen ile Erlik 
adında iki oğlu bulunur. Dünyanın oluşumu-
nu sağlayan da Ülgen’dir. Türk kozmogonisi 
Altay destanında şu şekilde anlatılıyor:

Yer, gök hiçbir şey yokken sadece sonsuza 
yayılan su vardı. Tanrı Ülgen bu uçsuz bu-
caksız suların üzerinde durmadan uçuyor-
du. Su içinde yaşayan Ak Ana su yüzünde 
göründü ve Tanrı Ülgen’e şöyle dedi: “Ya-
ratmak istiyorsan Ülgen, Yaratıcı olarak şu 
kutsal sözü öğren ve de ki ‘bolsun kıl’ (yap-
tım oldu). Sadece bunu söyle. Hele yaratır 
iken, yaptım olmadı deme.”. 

Ak Ana bunları söyledi ve kayboldu. Ülgen 
bu sözler üzerine suya dalıp suyun dibinden 
toprak çıkardı ve kara parçalarını oluştur-
du. Günlerden bir gün Tanrı Ülgen denizde 

yüzen bir toprak parçacığı 
üzerinde bir parça kil gör-
dü. “İnsanoğlu bolsun kıl” 
dedi ve toprak üstündeki 
kil birden insan oldu. Bu 
ilk insan da Oğuz adında 
insanların ilk atasıdır.

Yönetici ilk insan kabul 
edilen Oğuz adı Oğuz Kağan Destanında 
ele alınır. Bu konuyu incelemiş olan Fuzuli 
Bayat (1), kitabının 120. sayfasında şu sonuç-
lara ulaşır:

Oğuz adı, Türk dünya modelinin antropo-
gonik kavranma şekli olup makro kozmosun 
ve mikro kozmosun hemen hemen bütün 
katmanlarını modelleştirir. Bu bağlam-
da dilcilerin teklif ettikleri etimolojilerin 
her biri bu kozmik modelin bir katmanını 
oluşturur. Bütün söylenenleri bir çizelgeye 
dönüştürecek olursak şöyle bir şema ortaya 
çıkar: İnanç (Öküz) - Bilgelik (Oge) - İnsan 
(Oğuz) - Kavim (Ok) - Zaman (Og) - Mekân 
(Oğuz eli).

Bu ifadede geçen “öküz” ve “oğuz” sözleri 
OKH-UZ, yani “Okh halkındanız” anlamını 
içermektedirler. İnsanı, mekânı ve zamanı 
içeren bu kozmogonik yapıyı Hermes koz-
mogonisinde de buluyoruz. Hermes kozmo-
gonisi benzer şekilde, hem makro kozmosla 
ilgili doğa bilimlerini hem insan yapısını 
ve hem de mistik bilgileri içerir. Bu üç 
konunun uzmanı olarak kendisine Hermes 
Trismegistus (üç kere yüce Hermes) denmiş-
tir. Sanat ve müziğe de önem vermiş olan 
Hermes’in Lir adıyla bilinen müzik aletini 
de icat ettiği söylenir.

Hermes öğretisi kadim Mısır toplumunda 
Thebes ve Memphis tapınaklarında eği-
tim görmüş Orpheus (~M.Ö. 1000), Solon 
(~M.Ö. 600), Thales (~M.Ö. 600) ve Phy-
tagoras (~M.Ö. 500) gibi önemli kişilerin 
aktarımları sayesinde günümüze kadar gele-
bilmiştir. Orpheus bir tanrı sanılsa da, kadim 
Mısır’da Hermes öğretisiyle yetişmiş bir Lir 

ustasıydı. Kendisi, günümüze kadar ulaşmış 
Orfik Manzumelerin yazarı ve bestekârı 
kabul edilir.

Hermes büyük olasılıkla bir Aton rahibi idi. 
Zira onun öğretisini içeren Hermetica adlı 
kitabın ilk sayfası şöyle başlar (2):

“Kimsin” diye sordum. “Ben yolu gösteren 
yüce zihinim. Tek tanrı olan Aton’un aklı-
yım. Seninle her yerde ve her zaman birlik-
teyim. İsteklerinden haberim var. Sorularını 
açıkça bildirirsen yanıtlarını alacaksın” 
dedi. 

“Beni Aton’un bilgisiyle donat ve Hakikati 
göster,” diye yalvardım. Bir anda görüntüm 
değişti ve nurlu bir aşk bağıyla bütünleşmiş 
sonsuzluk belirdi.

Aton adının kadim Ön-Türk dilindeki Ata-
On (Evrensel ata) sözlerinden oluştuğu 
görüşündeyim. Aton dinini Mısır firavunu 
Akhenaton toplumuna kabul ettirdi. Asıl 
adı Tutmose IV olan Akhenaton M.Ö. 1379 
ile M.Ö. 1362 yılları arasında sadece 17 yıl 
kadim Mısır’ı yönetti. Tahta çıkar çıkmaz 
çok tanrılı Amon dinini yasaklayıp tek tanrı 
Aton dinini savundu ve simgesinin güneş 
olduğunu ilan etti. Sadece sessiz harfler 
içeren kadim Mısır yazısına göre Akhenaton 
adını KHN-ATN olarak ayırırsak, OK-HAN-
ATA-ON “OK Hanı,  Evrensel Ata” şeklinde 
anlamlandırabiliriz. Bu isimde “ON” kök 
sözcüğü evreni belirtiyor.

Mısır tanrılarında Amon adını İbrani dilinde 
Amen, İslam dininde Amin olarak buluyo-
ruz. Yahudi dininin tanrısı Adonai ise kadim 
Mısır tanrısı Aton’dan başkası değildir. 
Fakat Adonai bir tanrı adı olmaktan çok, 
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bir unvan şeklinde kullanılmıştır. Hermes adını 
ise sadece kadim Mısır dilinde değil, Süryani, 
Arabî ve İbrani hatta Acemi dillerde dahi bul-
maktayız. Sessiz üç HRM harfleriyle yazılmış 
olan Hermes adının değişik şekillerini Hiram 
(kapalı Mısır piramidi), Ehram (piramitler), 
Harem (herkesin giremediği kapalı yer), Hare-
meyn (Müslüman olmayanlara kapalı Mekke ve 
Medine şehirleri), Haram (yasak edilmiş olan), 
Mahrem (gizli olan) ve Hürmüz (Zerdüşt’ün 
güneş tanrısı) sözlerinde buluyoruz. Batı dille-
rinde Hermes adı Hermetic “hava geçirmeyen” 
anlamını kazanmıştır.

Hermes öğretisinde insan yedi mertebeden oluş-
muş bir varlıktır (3). Bunlar: 

1. Shat (maddi beden), 
2. Ankh (yaşam gücü), 
3. Ka (Astral nur, Kalb), 
4. Hati (hayvansal ruh), 
5. Sheybi (kutsal ruh), 
6. Bal (akıl, mantık) 
7. Kon (ilahi ruh).

Tasavvuf eğitiminde de insan nefsinin yedi ma-
kama ulaşabileceğinden söz edilir. Bu makam-
lardan dördüne insanın gayretiyle erişebileceği, 
diğer üçünün ise tanrı lütfü olarak sunulduğu 
söylenir.  Hermes öğretisinden aktarılmış olan 
7 rakamının önemini Tevrat’taki Tekvin bölü-
münde, Tanrı’nın evreni altı günde yarattığı ve 
yedinci günde dinlendiği görüşünde de bulmak-
tayız. Keza müzik notaları da Do, Re, Mi, Fa, 
Sol, La, Si olup yedi tanedirler. 

Hermes’in evren modelinde merkezde dünya ve 
onun etrafında yedi kat gökyüzü vardır. İslam 
kültüründe bu kürelere Felekler denir. Her kü-
rede dolanan bir gök cismi bulunur. Bunlar sıra-
sıyla: Ay (düşünce), Merkür (soyluluk), Venüs 
(aşk), Güneş (güzellik), Mars (adalet), Jüpiter 
(bilim) ve Satürn (aydınlanan bilinç) adlarıy-
la bilinen gök cisimleri olup, sadece kozmik 
yapıyla değil, insan yapısıyla da ilişkiliydiler. 
Altta görülen Hermes’in evren modeli hem 
Mısır astrolojisine hem de kadim Yunan mitolo-
jisine kaynak oluşturmuş, Batlamyus (Ptoleme) 
sayesinde M.S. 16. yüzyıla kadar varlığını sür-
dürmüştür.

Bu evren modelinde yedi kat gökyüzünden son-
ra yıldızlar, Küçükayı, Büyükayı takımyıldız-
ları, kutup yıldızı ve burçlar bulunuyor. En dış 
küre ise tanrıların ve bütün seçilmişlerin bölgesi 
olan Gökyüzü İmparatorluğu’nu barındırıyor. 
Aynı benzerlik insan yapısına da yansıtılmıştır. 
Kadim Hint inancına göre insanda yedi adet 
Çakra bulunmakta ve bunlar enerji çarkları ola-
rak dönmektedirler.

Kaynaklar:
1- Oğuz Destan Dünyası, Fuzuli Bayat, sayfa 57, Ötüken 
Yayınları, 2006, İstanbul.
2- Hermetica, Brian P. Copenhaver, Cambridge University 
Press, 1992, İngiltere.
3- Batı İnanç ve Gizemciliğine Toplu Bakış, Aytaç Bartok, 
Ruzad yayını, sayfa 34, Kadıköy, İstanbul.

Bir mucizedir insan,
hak etmiştir şeref ve saygıyı.

Tanrıların niteliklerini almıştır,
onların içinden birisi gibi.

Tanrılara âşinadır,
bildiğinden dolayı geldiğini

aynı kaynaktan.
Gözlerini saygıyla gökyüzüne çevirir

ve aşağıda Yeryüzü’ne emek verir.
Kutsanmıştır arada olmakla.

Kendi altındakilerin sever tümünü
ve sevilir üstündekilerin tümü 

tarafından.
Güven duyarak tanrısallığına
sıyrılabilir beşeri tabiatından.

O her şeye erişebilir.
keskin düşüncesiyle

iner denizin derinliklerine.
Gökler çok uzak gelmez

bilgeliğiyle yükselmesine.
İşlek zekâsı nüfuz eder doğa 

güçlerine.
Hava kör edemez onun mantal 

görüşünü,
en yoğun sisiyle bile.

Kaskatı toprak engel olamaz ona.
Bakışlarını bulandıramaz derin sular.

İnsan her şeydir.
İnsan her yerdedir.

 

İnsan Tanrısal Hayatın Işığını almakla 
kalmaz sadece,
onu verir de.

Tanrı’ya erişmekle kalmaz sadece,
yaratır Tanrıları bile,

Tıpkı Atum’un istediği gibi
içsel insanın

kendi suretinden yaratılmasını,
bizler de Yeryüzü’nde yaratırız 

Tanrıları
kendi insan suretimizde.

Hayret etmeye değmez mi bu?
 

Demek ki bu üçü var;
Atum, Kosmos, İnsan.

Kosmos Atum’un kapsamındadır,
İnsan ise Kozmos’un.

Kozmos Atum’un oğludur,
İnsan ise Kozmos’un;

ve torunudur, diyebiliriz, Atum’un.
Atum hiçe saymaz insanı,
onu şükranla kabul eder,

istediği gibi insanın şükranla 
karşılamasını onu,

çünkü sadece budur insanın amacı ve 
kurtuluşu:

Gökyüzüne yükseliş
ve Atum’un Bilgi’si.

Bir Mucizedir İnsan
Hermetika - Hermes’in Kayıp Sözleri,

Timothy Freke & Peter Gandy
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Amitay oğlu Yunus
İzzet Erş

İbranice Amitay, Emet kelimesinden türetilmiş 
bir isimdir. Emet, hakikat anlamına gelir. Amitay 
ise hakikatten veya hakikatin anlamlarını taşır. 
Amitay oğlu Yunus isminin “Hakikatin oğlu 
Yunus” mânâsına geldiği düşünülebilir. Yunus’un 
taşıdığı hakikat, kendini arayan insana öz varlığının 
rubûbiyetten (Rab) seslenişi gibidir. İnsan, Allah’ın 
sevgilisidir. Allah’ın bu sevgisi insanın sırrını taşır 
ve insanı insan yapan bu sırra kulak vermesidir. 
Yunus’a Rabbinden gelen sözün sırrı budur. İnsan, 
derin ve karanlık uykusundan uyanmalı, kendini 
bulmak için aramaya koyulmalıdır. Umulur ki 
arayışında muvaffak olabilsin.

Yunus’un, Rabbinden gelen bu çağrıyı duyup 
önünden kaçmaya çalışması, yaşadığı hayat 
ile davet edildiği görevin çelişkisinden ileri 
gelmekteydi. Nineve, Yunus’un hem yaşadığı 
mahal, hem de bulunduğu makamdı ve bu şehir 
halkının kötülüğü Rabbin katına çıkmıştı. Belki bu 
“halk” Yunus’un amellerini, uykusunda seslenen “Rab” ise Yunus’un 
ruhiyatını göstermektedir. Yunus yaptıklarından mutlu değildi ve 
gönlü bundan razı olmadı. Ne kendiyle yüzleşebildi ne de süregiden 
yaşamından vazgeçebildi. Çelişki büyüdü ve Rabbin önüne kadar 
çıktı. Ne Yunus ne de Rabbi bu halinden razı olmadı.

Rızasızlığı, onu vicdanıyla karşı karşıya getirdi. Huzur bulacağını 
düşündüğü bir yere, Rabbin sesini duymayacağı bir yere kaçmaya 
niyet etti. Çünkü insan çelişkilerin bir yanını seçerek rahata 
ereceğini sanır. Oysa çelişkinin bir yanını seçerek gafletin derin 
uykusuna dalar. Geminin içinde böylece uykuya dalmışken fırtına 
başladı. Geminin direklerini kıracak kadar büyük fırtınada Yunus 
uyumaya devam etti, ta ki gemiciler onu uyandırıp, kim olduğunu 
sorana dek. 

Bu gemiciler gittikçe büyüyen fırtınaya karşı kendi ilâhlarından 
yardım dilediler. Her biri kendi ilâhına yalvardı. Ancak ilâhları 
onları duymadı. Gemide bulunan mürettebat Yunus’un fikirleriydi. 
Yunus her düşüncesinde bir fikre vardı ve bu fikirlerle yolunu 
bulmaktan medet umdu. Ancak ulaştığı fikirler içinde büyüyen 
çelişkiyi gidermedi. Ve anladı ki Rabbin önünden kaçması mümkün 
değil ve O’nun sözü yerine gelmeli. Yani insan kendi ekmeliyetinden 
ve bunun gereklerinden kaçamaz. Nitekim bunun için denilmiştir: 
“... kâfirler hoşlanmasa da Allah, nûrunu ikmâl edecektir”. [1]

Yunanca Yunus ismi Ionas (Ιωνας) şeklinde telaffuz edilir ve 
Ion yani insan anlamını taşır. İbranicede ise bu isim “güvercin” 
anlamına gelen yon ( ןוי ) kökünden türetilir [2]. Anlamı bakımından 
insan, bu çelişkinin kalkmasını ve fırtınadan özgürleşmeyi ifade 
eder. Güvercin de yine bu özgürleşmenin bir ifadesi olarak kabul 
edilebilir. Ancak bu özgürleşme bir süreci gerektirmektedir.

Gemiciler Yunus’a ilâhının kim olduğunu sorarlar. O da “Ben 
İbranîyim; denizi ve karayı yaratan göklerin Allah’ı Rabden 
korkuyorum,” der [3]. Bu bir tevhîd ifadesidir. Yer ve gök, ışık ile 
karanlık, yaşam ile ölüm, iyi ve kötünün Rabbin indinde tevhîd 

[1]  Kuran-ı Kerîm, Saff Sûresi 61/8
[2]  Yon, güvercin Yod, Vav, Nun harfleriyle yazılır. Bu ise gittikçe büyüyen bir 
çizgi gibidir. Bazı gnostikleri bunu insanın tekamülünün bir ifadesi olarak kabul 
ederler. Ayrıca İbranice Güvercin anlamına gelen kelimenin (yena) yükleminden (fiil) 
geldiğini, bunun da ‘baskı yapmak, incitmek, yanlış yapmak’ anlamına geldiğini öne 
sürenler de bulunmaktadır.
[3]  Tora, Yunus 1:9

olduğu anlamına gelir. “Ben bir İbranîyim” demesi ise kendisinin 
bir gezgin [4] yani arayışta biri olduğu anlamını taşır. Kur’an-ı 
Kerîm’de Yunus bahsindeki bu mânâya şu sözlerle işaret edilir: 
“Hiç bir ilâh yoktur, Sen varsın. Sübhansın (münezzehsin). Ben ise 
karanlıkta kalanlardanım.” [5]

Gemicilere kendisini denize atmadıkça kurtulamayacaklarını söyler. 
Denizciler de Yunus’u bir balık tarafından yutulacağı denize atarlar. 
Yunus’un kendini içinde bulduğu derya Allah’ın Sübhaniyetini, 
balığın karnı da kendi zulmetini ifade eder. Bu balık dünyadır, 
balığın karnındaki karanlık da insanın vesveseleri... İmanı kemal 
buluncaya dek bu vesvesenin içinde kalmış, vakti tamam olduğunda 
da balık onu karaya bırakmıştır.

Bu efsanenin devamında Yunus’un, sözünü yerine getirmeyen 
Rabden yüz çevirdiği, kendine bir çardak yaptığı ve içinde oturduğu 
anlatılır. Çardaktayken Rab ona yerden bir asma kabağı bitirir. 
Rabbinden bir hediye olarak bulduğu asma kabağı hayattır. Her 
insan hayatı sever ve ister ki ömrünün günleri güzel geçsin. Ancak 
hayatın kendisine meccanen verildiğini ve onun Allah’tan bir 
lütuf olduğunu unutur. Kendi kurduğu çadırında –ki bu beşer için 
dünyadır, hayatın neden kendisinden alınacağını sorgular ve bundan 
korkar. Yunus’un gemide kullandığı “Rabden korkarım” ifadesi 
budur. Allah itikâdı, ölüm korkusundan doğar. [6]

Yunus, vicdanının kendisine emrettiği üzere Nineve’ye gider, halkı 
uyarır. Halk Rab korkusuyla çul sarınır ve yas tutar. İman ederler 
ve Rabbin sözüne göre yaşarlar. Bu Yunus’un hayatının özetidir. 
Ancak iman üzere yaşamak ölüm korkusunu kaldırmaz. Güneşin 
ateşiyle kuruyan asma yaprağına üzülür Yunus. Çünkü insan dünyayı 
sever ve ondan ayrılmak istemez. Rab kendisine ölüm sonrasını bir 
meselle müjdeler.

“Ve RAB dedi: Sen, emeğini çekmediğin ve büyütmediğin asma 
kabağına acıyorsun, o kabak ki, bir gecede çıktı ve bir gecede yok 
oldu; ya ben, Nineve için, o büyük şehir için acımayayım mı?” [7]

izzeters80@gmail.com

[4]  İbranicede "İbrani" kelimesi gezgin anlamına gelmektedir.
[5]  Kur’an-ı Kerîm, Enbiya Sûresi 21/87 Yunus’un duası: “Lâ ilâhe illâ ente 
subhâneke innî kuntu minez zâlimîn”
[6]  Tora, Süleyman’ın Meselleri 1:7
[7]  Tora, Yunus 4/10-11
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Akıllı Türk Makul Tarih
İhsan Fazlıoğlu

Yayınevi: Papersense
184 sayfa

İnsan tabiata doğar, hayatı ise kurar. Hayat hafızayla, geçmişle, 
tarihle hayat bulur. Tarihi bilmeyen insan, geçmişi bilmeyen 
insan demek değildir; geleceği bilmeyen, hayatı ön-göremeyen 
insan demektir. 1000 yıldır bu topraklarda tarih yazmış Türkler, 
ancak tarihi tecrübelerine mensubiyet; inşa ettikleri medeniyete 
aidiyet duymakla dik durabildiler. İşte bu deneme Türk kim-
liğini teşrihe çalışıyor. İnsan olmaklığı en temel varoluş tarzı 
olarak benimseyen, bu yüzden de sırtlanların arasında yalın-ız 
kalmış ama dik-duruşunu, yürüyüşünü, kısaca kendilikini ko-
ruyarak yeni bir hayatı teklif ve temsil etmeye çalışan Türk’e, 
bu gayreti kemale taşıyacak ilkeleri ve hedefleri işaret eden 
yazılardan oluşuyor. 

Kendini Aramak
İhsan Fazlıoğlu

Yayınevi: Papersense
184 sayfa

İnsan başlangıç ile son arasında bu-ara-da seyrettiği, kendiy-
le başlayıp yine kendiyle bitirdiği hayat yolculuğunda kendi 
olmak, kendi kalmak, kendi ölmek için ne yapabilir? Kendi-
lik’iyle sımsıkı bağlı bilgiye erişmek, edindiği bilgiyle eylemek 
onu nereye taşıyabilir? Vahşi kapitalist dünya; duyu, duygu, 
düşünceden mürekkep insanın hangi zaafları üzerinde yükselir? 
Din, felsefe, bilim ve sanat insan olmaklık’a nerede, ne zaman 
ve nasıl hizmet eder? Bu deneme tüm bu sorular ile 21. yüzyı-
lın mustarip ikliminde insan olmanın, kendi olmanın kıymetini 
bilerek, tanıyarak ve inanarak yola çıkıyor ve “düşünmek yolda 
olmaktır” ilkesiyle Hz. İnsan’ı arıyor...

Kayıp Halka
İhsan Fazlıoğlu

Yayınevi: Papersense
320 sayfa

Bu topraklarda bizim mensup olduğumuz kültür nasıl bir nazari 
düşünce tecrübesi yaşamıştır? Bu kültüre mensup insanlar ne 
düşünüyorlardı, nasıl düşünüyorlardı, niçin düşünüyorlardı? 
Başka bir deyişle, ne tür soru ve sorunlara sahiplerdi; dertleri 
ne idi; bu sorunları, dertleri nasıl kavramsallaştırıyorlardı; 
hangi yöntemleri kullanıyorlardı ve çözümlerini üretirken ne 
tür bir kendilik bilincinin içinde hareket ediyorlardı? Muhtelif 
zamanlarda kaleme alınmış altı makaleden oluşan bu kitap işte 
bu soruların yanıtı için genel bir çerçeve çizmeye, bir kılavuz 
oluşturmaya çalışıyor.

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu
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Sevgi Mabedi
M.Oğuz Atabek

Eski uygarlıkların, yeni yerleşim kurulacak 
alanlarda temel bir nokta, bir başlangıç 
noktası belirlemek için diktikleri ve “Axis 
Mundi” diye isimlendirdikleri direk, aynı 
zamanda mabedin yerini işaretliyor ve onu 
temsil ediyordu. Anadolu’nun irfan önderleri 
şöyle açıklıyor: Mabet Mabut adına yapılan 
bir mekân. Mabut, sevilen sayılan, uğrunda 
çaba sarf edilen, ondan dilek ve beklentilerin 
olduğu bir ilâh, temel bir ilke, ülkü, anlayış 
ya da düşünsel bir kabul. 

Yaşamın içinde, bilerek ya da bilmeyerek 
çeşitli ilâhlara kendiliğinden bağlanıyoruz. 
Böylesi her bağlanma, davranışlarımızı 
belirleyen her ilke adına bir direğin 
dikilmesi anlamına geliyor. Bu direkler bizi 
belirliyor, davranışlarımıza yön ve tutarlılık 
kazandırıyor, ama aynı zamanda da bizi 
sınırlayan parmaklıklar oluyorlar. Anadolu 
geleneğinin irfan ustalarının önemle 
vurguladıkları gibi ilâhlardan kurtulma, 
yani arınma aşamasında bu direkleri söküp 
atabilecek ve daha özgürleşebileceğiz.

Sonuçta bir tek direk kalabilir ki o da, Axis 
Mundi. Bilgelik der ki; bu ana direk her 
kişide kişinin kendiliğini göstermektedir. 
Mabet öncelikle içimizde kuruluyor. Her 
değerlendirmemizin, her düşünsel etkinli-
ğimizin, her sözümüzün, hatta algılarımızın 
bile merkezine kendiliğmizi koymuyor 
muyuz? Ya da kendimiz yerine tâbi olduğu-
muz başkalarını ve onların değerlerini mi 

koyuyoruz? Dışımıza bağımlı olmak yerine 
mabedin içimizde kurulması, evet bir özgür-
leşmedir, yapımıza uygunluktur. Ama henüz 
bu durum, farklı coğrafyalarda tüm bilgele-
rin farklı dillerden söyledikleri “istiğrak”, 
“nirvana”, tam arınmışlık, safiyet değildir. 
Anadolu’nun bir büyük irfan ustasının ortak 
yeraltı sularına benzettiği tüm dünya irfanı-
na göre, Allah’a kavuşma ancak tüm ilâh-
ların ortadan kaldırılmasıyla olanaklı. Peki, 
bu durumda, sayesinde mabedi kurduğumuz 
“Axis Mundi” de mi yerinden sökülecek?

İbrahim Peygamber bütün putları 
parçalamış, ardından baltayı yıkmadığı en 
büyük putun ayaklarının dibine bırakmış. 
Güzel Muhammed Kâbe’nin içini putlardan 
temizledikten sonra en büyük putun önünde 
Ali’den yardım istemiş. O’nu sırtına 
çıkartarak büyük putu O’na kırdırtmış.

Demek ki put kırıcı peygamberler bile en 
büyük put karşısında zorluk çekiyorlar. 
Kendiliğin putu kişinin kendi eylemiyle 
yıkılamıyor demek ki. Böylesi bir eylem 
kendiliğin putunu kırmak yerine onun bir 
eylemi olarak kendiliğin ilâhlığına güç 
kazandırıyor olmasın? “Hak bildiğin yolda 
yalnız gideceksin” düsturunun örnek kişisi 
olan İbrahim Peygamber, yalnızlığından 
ötürü kendi başına kırılamayacak putun 
yanına baltasını bırakmadı mı? Güzel 
Muhammed, Ali’nin edeben itirazına 
rağmen, kendi sırtına bastırtarak o putu 
kırdırtmadı mı? 

Demek ki önce mabedimizi yapıp, onu gü-
zelleştirerek mabudumuza layık kılmalıyız. 

Ancak ondan sonra, yani mabet deneyimi-
mizin sağladığı olgunlaşmanın ardından tüm 
putlardan ve mabetlerden kurtulabiliriz. Ve 
bunun için de, kendi dışımızda, kendi elma-
mızın yarısı olan dostlukları bulup güçlen-
dirmeliyiz ki son mabet de yıkılabilsin, onu 
da aşabilelim. Yani bizim, bizi, kendimizden 
alacak aşka, daha mütevazı deyişle sevgiye 
ihtiyacımız var. 

Mabet çabasının ta başından beri var olan ve 
sürekli olarak ocağı harlı tutan sevgi, demek 
ki sonrasında da bize en lâzım olan hâl. 
Mabet kuruluyor, yıkılıyor ama sevgi hep 
canlı. Mabedin başı da sonu da sevgi. 

atabek.muratoguz@gmail.com

Bu da Geçer...
Dervişin biri, uzun ve yorucu bir yolculuktan 
sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara 
kendisine yardım edecek, yemek ve yatak 
verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler 
kendilerinin de fakir olduklarını, evlerinin 
küçük olduğunu söyler ve Şakir diye birinin 
çiftliğini tarif edip oraya gitmesini tavsiye 
ederler. Derviş yola koyulur; birkaç köylüye 
daha rastlar. Onların anlattıklarından, 
Şakir’in bölgenin en zengin kişilerinden biri 
olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zengin ise, 
Haddad adında başka bir çiftlik sahibidir.

Derviş, Şakir’in çiftliğine varır. Çok iyi 
karşılanır, iyi misafir edilir, yer içer, dinlenir. 
Şakir de, ailesi de hem misafirperver hem de 
gönlü geniş insanlardır.

Yola koyulma zamanı gelip derviş, Şakir’e 
teşekkür ederken, “Böyle zengin olduğun 
için hep şükret,” der. Şakir ise şöyle cevap 
verir: “Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen 
görünen, gerçeğin ta kendisi değildir. Bu da 
geçer.”

Derviş, Şakir’in çiftliğinden ayrıldıktan 
sonra bu söz üzerine uzun uzun düşünür. 
Ama bir anlam veremez. Birkaç yıl sonra 
dervişin yolu yine aynı bölgeye düşer. 
Şakir’i hatırlar ve ziyaret etmeye karar verir. 
Yolda rastladığı köylüler ile sohbet ederken, 
Şakir’den bahseder. “Haa, o Şakir mi?” der 
köylüler, “O iyice fakirledi; şimdi Haddad’ın 
yanında çalışıyor.”

Derviş, hemen Haddad’ın çiftliğine giderek 
Şakir’i bulur. Eski dostu yaşlanmıştır, 
üzerinde eski püskü giysiler vardır. Üç 
yıl önce yaşanan bir sel felâketinde bütün 
sığırları telef olmuş, evi yıkılmıştır. 
Toprakları da işlenemez hale geldiği için 
tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş 
ve biraz daha zenginleşmiş olan Haddad’ın 
yanında çalışmak kalmıştır. O nedenle 
Şakir ve ailesi üç yıldır Haddad’ın 
hizmetkârıdır. Şakir bu kez dervişi son 
derece mütevazı olan evinde misafir eder. 
Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Derviş 
vedalaşırken Şakir’e olup bitenlerden ötürü 
ne kadar üzgün olduğunu ifade edince, 
Şakir’den şu cevabı alır: “Üzülme... Unutma, 
bu da geçer.”

Derviş gezmeye devam eder ve yedi yıl 
sonra yolu yine o bölgeye düşer. Şaşkınlık 
içinde olup biteni öğrenir. Haddad birkaç 
yıl önce ölmüş, çocukları ve başka yakınları 
olmadığı için de bütün varını yoğunu en 
sadık hizmetkârı ve eski dostu Şakir’e 
bırakmıştır. Şakir, Haddad’ın konağında 
oturmaktadır; kocaman arazileri ve binlerce 
sığırı ile yine yörenin en zengin insanıdır. 
Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne 
kadar çok sevindiğini söyler. Ancak yine 
dostundan aynı cevabı alır: “Bu da geçer.”

Bir zaman sonra derviş, yine Şakir’i arar. 
Ona bir tepeyi işaret ederler. Tepede Şakir’in 
mezarı vardır ve taşında şu yazılıdır: “Bu da 
geçer.”

Derviş, “Ölümün nesi geçecek?” diye 
düşünür ve gider.

Ertesi yıl Şakir’in mezarını ziyaret etmek 
için geri döner; ama ortada ne tepe vardır, ne 
de mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne 
katmış dümdüz etmiş, Şakir’den geriye bir iz 
dahi kalmamıştır.

HAKİKATTEN DAMLALAR Hazırlayan: Ayşe Doğu
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İlke Olarak “İdea” 
Sorunu 
Coşkun Özdemir

Varlığın gerçekliği ki, geçicinin karşılığı 
olarak kalıcı olan, duyusal olmayanın 
karşılığı olarak düşünsel olan, görünenin 
arkasında onun zemini olan, onu oluşturan 
ama görgül olmayan, “nesnelerin 
nedensellik yumağı, nesnelerin modeli, 
planı olarak, usla kavranan soyut düşünceler 
olarak”, idea’dır. 

Hegel’in idea tanımının üstünden 
geçerek onu daha derinden kavramak için 
ilerleyelim. “Çünkü İdea, kavramın ve 
olgusallığın birliğidir; öyleyse bundan böyle 
var olan yalnızca İdea olandır. Sonlu şeyler, 
kavramlarının olgusallığını tam olarak 
kendilerinde taşımadıkları, tersine onu 
tamamlayacak başkalarına gereksindikleri 
için sonludurlar.” [1]

Tanımda iki belirgin noktayı bir kez daha 
vurgulayalım. İdea olgusaldır, olgudadır, 
boşlukta, başka dünyalarda, görünmez 
âlemlerde değil. Bir şeyin kavramında ne 
varsa, olgu bunun yoluyla olgu olur, bu 
ise ideadır. İdeasız ne bir düşünce ne de 
bir dışsal varlık bulunabilir. Var olan her 
şey, ideası var olduğu için var olur. Şimdi 
artık Platon’un ideanın nerede olduğunu 
bulamaması çoktan geçmiştir, göklerde 
aranan idealar âlemi, kendi oldukları yerde, 
var olan âlemde, gözümüzün önünde ve her 
şeyde bulunmuştur, elbette gökler de onsuz 
değildir! Bu buluşun kâşifleri derece derece, 

[1]  Hegel, Büyük Mantık. s.577

Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, 
Spinoza, Kant ve Hegel’dir. Ama ideaya 
hâlâ başka yerler arayanlar ve bulamamaya 
devam edenler varsa bu felsefenin ve 
ideanın suçu olamaz. 

Düşünme-bilme insanın asli eylemdir. Ya 
da bilme, insansal olan her şeyin amacının 
onda oluştuğu edimselliktir. Bu edimsellikte 
(faaliyette) kullandığımız gereç, ‒gereç 
ki, gerek olandır, o olmazsa faaliyeti 
yapamayacağımız şeydir‒ düşüncedir. 
Öyleyse düşünce olmadan hiçbir şey 
bilinemez. Bilme düşünce ile yapılır, 
düşünerek yapılır ve düşünce oluşturmak 
için yapılır. Bilme uğraşı demek düşünmek 
demektir, düşünmek demek ise bilme 
uğraşıdır. Bilme eyleminden düşünceyi 
çıkardığımız zaman geriye kalan hayvansal 
edimdir, salt içgüdü olarak bir itkidir, eylem 
değil (Eylemin içinde istenç olarak düşünce 
ve düşünce olarak istenç bulunur. Hayvansal 
edimde her ikisi de bulunmaz ve o nedenle 
hayvansal edim, eylem değildir).

Bilmenin yapılabilmesi için bilinecek 
olanın düşünceye çevrilmesi gerekir ki, onu 
bilecek olan da zaten düşüncedir. Doğada, 
toplumda ve insan davranışlarında hiçbir 
şey, çıplak düşünce halinde değildir. Doğada 
her şey görgül bir biçim ile kaplanmış 
olarak düşüncedir. Toplumsal bilimlerde 
ise nesne düşüncenin öteki tinsel biçimleri 
ile kaplıdır; duygular, amaçlar, tutkular 
vb. Düşünceye çevrilmemiş doğal bir 
nesneyi, bir davranışı ya da toplumsal bir 
olguyu algılar ve görgül bilince çeviririz, 
sonra da arı düşünceye. Bu çevrim işlemi 
zorunludur. Gökyüzüne bakarak dünyanın 
güneşin etrafında döndüğünü anlayamayız. 
Bunu bilebilmek için bilme konusunun 

nesnesinin içeriğinde yer alan her şeyi; 
kütleyi, hareketi, zamanı, mekânı, kuvveti, 
çekimi, yörüngeyi, hızı, bu görgül olmayan 
kategorilerin tümünü kullanmamız gerekir 
ki, bunlar arı düşüncelerdir (nesneye 
bakınca görünüm dışıdırlar, görünmezler) ya 
da varlığın, kategoriler birliğine çevrilmiş 
halleridir (kipleridir). Bir kütleye bakarak, 
onu koklayarak, elleyerek, sesini dinleyerek 
bu kategorileri yani düşünceleri ve bunların 
zorunlu bağıntıları olan yasaları F=ma’yı 
bulmayız [2]. 

Nesne iki kipliklidir ve bu iki kipliğin birliği 
olarak nesnedir. Biri görgüllük olarak geçici 
ve koşullu olan, bu nedenle de duyular için 
nesne olan ki, ‘görünüştür’, öteki; aynı 
zamanda görgül olanın da nedeni olan, 
ama kendisi görgül olmayan, tam tersine 
koşulsuz olan, kalıcı olan ve bu nedenle de 
us için nesne olan kipliktir ki, bu, Töz’dür, 
‘Öz’dür. 

İdea, düşünce kipindedir ve özdür. 
Hegel’deki anlatım ile idealizm şu formüle 
indirgenir:

Sonlu olan ideal’dir. Formül çok basit, sonlu 
dediğimiz şey, bilgiye konu olan doğal ya da 
tinsel, yani insani ve toplumsal nesnelerdir. 
İlki fiziğin, kimyanın, yani doğanın 
nesneleridir. İkinciler, ekonomi, hukuk, 
devlet, vb toplumsal, sosyal nesneler ya da 
psikoloji gibi tekil insani olanlardır. 

Bu iki nesne türü de sonludur, yani 
değişirler, başlangıçları ve sonları vardır. 
Bu ikisinin arasında sürekli bir değişim 
içindedirler. Başlayanın, başlangıçtan ileriye 

[2]  Newton’un hareket yasası
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doğru her adımı düşünceye çevrilebilir. Bu 
işlem sondan geriye doğru da yapılabilir. 
Son uçtan geriye doğru varlığın oluşundaki 
her moment, başlangıcına kadar düşünceye 
geri çevrilebilir, yani bilinebilir. Bütün 
sonlular ideal olduğuna göre, ideal olmaları 
düşünceye çevrilebilir olmaları anlamına 
gelir. Daha genel bir ideal vurgusunu 
Hegel’den dinleyelim:

“İdeal ile denmek istenen başlıca tasarım 
biçimidir ve genel olarak benim tasarımımda 
ya da kavramda, düşünce de, imgelem de, 
vb. olana ideal denir, öyle ki genel olarak 
imgesel olan bile ideal sayılır, tasarımlar ki 
yalnızca reel olandan ayrı olmaları değil, 
ama özsel olarak reel olmamaları gerekir. 
Gerçekte Tin sözcüğün asıl anlamında 
İdealist olandır; onda üstelik duyumsarken, 
tasarımlarken bile, ama özellikle düşünen 
ve kavrayan olduğu sürece, içerik sözde 
reel belirli varlık olarak bulunmaz; Ben’in 
yalınlığında böyle dışsal varlık yalnızca 
ortadan kaldırılmış olarak bulunur; benim 
içindir, ideal olarak bendedir...” [1]

İdealizmin gerçek felsefede asıl anlamı 
budur. İdeanın, idealizmin başka birçok 
anlamı ve biçimleri ilkin konu dışında 
bırakılmalıdır. Örneğin düşünce varken 
maddenin olmadığı ya da düşüncenin bir 
yerde durduğu, maddenin ise bir başka 
yerde bulunduğu, soyut düşüncenin tekil bir 
özne olarak evreni yarattığı ya da belirli bir 
Tanrı tasarımı ile ilişki ikincildir. İdealizm 
belirli bir Tanrı’yı bilmeyi değil, salt bilmeyi 
ilke alır, Tanrı’nın bilinmesi, başka şeylerin 
bilinmesi gibi bir nesne olarak ondan sonra 
gelir. Ya da esas olan bilmedir. Bilmenin 
nesnesi ise ikincil ve türlü türlüdür. 
Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, 
Spinoza, Lebiniz, Kant, Hegel bu anlamda 
idealisttirler, idealizmin bu filozoflar için 
eğer ikincil bir anlamı varsa bu, birinciden 
türeyenlerdir. 

İnsanın eyleminin esas anlamı ve amacı 
nesnelerin, görgül biçimden düşünsel 
biçime çevrilmesidir ya da sonludan 
sonsuza. Bilimin tarihi de, tarihin bilimi 
de bu çevirinin mükemmelleştirilmesinden 
ibarettir. İnsanın düşünmeye başlaması 
bu çevirme işine başlaması demektir. 
Düşünce geliştikçe bu çeviri daha iyileşecek 
ve çevrimler iyileştikçe bilim daha da 
ilerleyecektir. Öyleyse insan bir çevirmen, 
bilim ise bir çevirme eylemidir. Tüm 
bilim özgün nesnelerin düşünsel biçime 
çevrilmesinden ibarettir; Marx’ın Kapital’i 
de, Newton’un yasaları da, Einstein’ın 
E=mc2 formülü de… 

Marx, ekonomik hayatı düşünsel biçime 
çevirmek için Kapital’i yazmıştır ve onu 
olabildiğince doğru çevirmiştir. Kapitalizm 

[1]  Hegel, Büyük Mantık. s.118

bilginin nesnesi olarak idea ve idealar 
birliğinden başka bir şey değildir. Hegel 
ideanın somut insanla ilişkisinin ne kadar 
yakın ve ona ve nesnesine içkin olduğunu 
belirtmek için şöyle der:

“İdea söz konusu olduğu zaman, bununla 
ilkin uzakta, öte- yanda duran bir şeyi 
tasarımlamamak gerekir. İdea, tersine 
baştan sona şimdide bulunandır ve benzer 
olarak her bilinçte de bulunur.” [2]

Hegel’in idealizminin özü, çoğu zaman 
soyut idealizm ile karıştırılmıştır. Felsefe 
soyut idealizmden-metafizikten yakasını 
kurtarmak için binlerce yıl didinerek bir 
entelektüel birikimin oluşmasını beklemiştir. 
Yine de bu bekleyişin sonunda bu keşif 
yapıldı diye, herkes soyut metafiziğin 
üstesinden gelmiş de değildir. Ayrıca gerçek 
felsefe nesnel idealizmi keşfetti diye, bu 
keşif kendiliğinden her bilince girecek kadar 
kolay kavranılır hale gelmez. 

Çünkü us’un soyut idealizmi yani soyut 
metafiziği ve öteki yanlış tutumları 
çürütmesi, onun üstesinden gelebilmesi 
nasıl tarihsel olarak uzun bir çaba ve 
birikimin sonucu ise; onun, tek tek herkesin 
bilincinde de bu uzun yol geçilmeden ortaya 
çıkması olanaksızdır. Soyut idealizme, 
soyut metafiziğe duyulan tepkinin ve ona 
yöneltilmesi gereken eleştirinin bir bütün 
olarak idealizme yöneltilmesi, bu ikisinin 
arasındaki ayrımın dikkate alınmaması, 
felsefi cehaletin en kötü meyvelerini verdiği 
yer olacaktır. Us’un soyut metafiziğin 
içeriğine duyduğu içsel tepki, onu 
özgürlüksüz bırakarak tepkiden doğan bir 
içeriğe yöneltmiştir. Böylece düşünce soyut 
metafizikten kurtulmaya çalışırken kendini 
onun karşıtı olan bir konuma savrulmuş 
bulmuştur ki bu konum maddeciliktir 
ve yine soyutlamadır, ama adı değişmiş; 
metafizik kavramı yerine madde kavramı 
konmuş bir soyutlama… Oysa yanlıştan 
kaçınmak için salt yanlışın karşısında 
konumlanmak ve onu dışarıda bırakmak bir 
başka yanlıştır, bir uçtan ötekine atlamak, 
bir kez daha eleştirdiğinin eleştirilme 
nedenin altına düşmektir. Ya da yerini 
değiştirmek ama eski içeriğini korumaktır. 

Marx’ın felsefi tutumunu oluşturma 
aşamasında felsefeye karşı baştan savma 
davranışı yalnızca doğrudan Hegel’i değil 
de Hegel ardıllarını eleştiri nesnesi olarak 
almış olmasında görülmez, ayrıca bu kopuşu 
özetleyen iki cümlelik ünlü aforizmasında 
da “idea” sorununun çözümlenmemesinin 
hangi sonuçlara yol açtığı görülür.  
          
“Hegel için, onun, idea adı altında 
bağımsız bir özneye dönüştürecek denli ileri 
gittiği düşünce süreci olgusalın (platonik) 

[2]  Hegel, Mantık s.213. Ek. s.299

demurgesi’dir, olgusal yalnız onun dışsal 
görüngüsü olmak üzere. Benim için ise 
tersine, fikir, maddi dünyanın insan aklında 
yansımasından ve düşünce biçimlerine 
dönüşmesinden başka bir şey değildir.” (K. 
Marx, Kapital 2. Baskı, Önsöz)

Burada bağımsız özne denilen şey, 
kavram olarak Logos’tur. Ya da Platon 
ve Aristoteles’teki yaratıcı yanı olmayan, 
yalnızca yapıcı özelliği olan Tanrı olarak 
demurge’dir ki; (belirtmek gerekir ki, Logos 
Platon’da ve kısmen Aristoteles’te yeterince 
somut değil, soyuttur, tekile bağlanımı 
tamamlanamamıştır) her şeyin düzene 
girmesinin nedeni, her şeyin bir düzen 
içinde oluşumunun etker nedenidir (Hemen 
belirtelim ki, Hegel demurge kavramını 
kullanmaz, logos’u kullanır). Marx’a göre 
böyle bir şey var mı, belli değildir. Ama 
özne ya da bağımsız veya bağımsız özne ise 
hiç değildir. Formsuz bir hule olarak soyut 
madde özne olamayacağına göre neyin özne 
olduğu Marx’ı ilgilendirmez, varsın bu en 
büyük soru boşlukta kalsın ve biz yine de 
düşünmeye devam edelim. Felsefeye göre 
ise logos vardır, olmak zorundadır, çünkü 
o olmadan başka bir şey olamıyor, bu 
mümkün olamayacağı için olamıyor (Logos 
daha Heraklitos’tan itibaren bulunmuş ve 
ana karakteri anlaşılmıştır). Ve sadece o 
bağımsız öznedir, değişmeyen tek şey odur 
ki, değişen her şey ona göre, onun yoluyla, 
ona uyarak değişir. Bağımsız öznenin de 
içeriği budur.

Eğer varlıklar kaos içinde değil de sürekli 
bir düzen içinde birbirleri ile ilişki 
sürdürüyorlarsa, bu durumu yasalara 
bağlılıkları olarak adlandırırız. hiçbir şey 
kaos içinde değildir, her şey yasaya bağlıdır, 
çünkü bir düzeni vardır ve bu düzen adı 
gereği düzenlidir, düzensiz değil. Düzen 
olan yerde logos hâkimdir, saltık anlamı ile 
hâkimdir ki, bu saltıklık ona tam bağımsız 
böylece tam özne’lik karakterini verir, 
logosun özü de budur.

Alıntıya devam edelim: “Düşünce süreci 
olgusalın demurge’sidir, olgusal yalnız onun 
dışsal görünüşü olmak üzere.” Öncelikle 
olgusal salt bir dışsal görünüş olamaz, 
görünüş adı üstünde sadece görünüştür, 
bir görünmeyenin da var olduğunu işaret 
eder. Görünen olanın geçici, görünmeyenin 
ise kalıcı ve sürekli olduğunu onların 
karakterinden bilmekteyiz. 

Hayır, Hegel’de olgusal olan dışsal olan 
değildir. Hegel yüzlerce yerde olgusalın 
içsel ve dışsal, görünüş ve özün birliği 
olduğunu vurgulamıştır. Her olgusal oluştan 
geçmiştir ki bu süreç kavramına göre, 
ideasına göre olmuştur. Bu cümlede Marx 
olgusal olanla dışsal olanı Hegel’in aynı 
gördüğünü belirtiyor. Oysa olgu nesnenin 
kendisidir, sadece maddi kısmı değil, maddi 
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ve ideanın, yani düşünsel olanın birliğidir. 

Marx’tan alıntının ikinci kısmını tekrar 
anımsayalım: “.. benim için ise tersine, 
fikir, maddi dünyanın insan aklında 
yansımasından ve düşünce biçimlerine 
dönüşmesinden başka bir şey değildir.”  

Marx’a göre, maddi dünya insan aklına 
yansıyor; ilkin, maddi dünyanın iki formu 
olduğunu biliyoruz, biri görgül öteki 
düşünsel. Akla yansıyan bunlardan hangi 
biçim? Burada düşünce biçiminin yansıdığı 
anlaşılıyor. Oysa maddi dünyadan insan 
zihnine yansıyan maddi olanın görgül 
biçimidir ki, bu görgülün yansımasına imge 
denir, yani tasarım, ama henüz düşünce 
değil. Yansımada, yansıyacak olan ile ortaya 
çıkan yansıyan, aynı biçimler (formlar) 
olmalı. Çünkü yansımada bir dönüştürme 
ve dönüşüm yoktur. Şimdi dönüşümün 
olduğu cümleye geçelim: “Benim için 
ise tersine fikir, maddi dünyanın insan 
aklına yansımasından ve düşünce biçimine 
dönüşmesinden başka bir şey değildir.” 
Anlaşıldığına göre yansıma ve düşünce 
biçimine dönüşme aynı anda oluyor. Ya da 
ayrı ayrı momentlerde olduğuna dair bir 
ifade yok. Yansımanın kiplik değişimine 
yol açması olanaksız, öyleyse bu kiplik 
değişiminin nasıl olduğu burada boşlukta 
kalıyor. Bu durumda nesnenin bir form 

değişikliği yapılmadan, yansıma olmuş gibi 
kabul ediliyor ki, bu mantıksal kopukluğun 
yarattığı boşluk dolmadan us ilerleyemez, 
yerinde sayar, ilerliyor görünürse artık 
ilerleyen ussal değil usdışı bir bilinçtir, 
us’tan kopmuş, sebepsiz (sebep sözcüğü 
ip’ten türemedir) yani ipsiz, dizgenin 
ipinden kopmuş bir bilinç…

İkinci olarak; düşünsel form değişikliğini 
salt yansıtıcı olan bir ortam yapamayacağına 
göre; ya nesnenin kendisi devindirici olmalı 
ki, nesne öznenin karşısında devindiren 
değil devinendir, ya da insan us’unun 
kendisi bu devindirici ödevini yüklenmeli 
ki, özne olduğu için bu görev zaten onundur. 
Oysa Marx’ın metninde insan usunun 
değiştirici deviniminden söz edilmez, 
sanki us pasif bir ortam olarak yansıtıcıdan 
başka bir şey değildir, bu nedenle özne 
de değildir, olsa olsa nesnenin nesnesidir, 
nasıl oluyorsa. Ya da orada kendinde maddi 
varlık ne derse us o biçimi alıyor gibidir ki 
bu görüngü bilgidir ya da bilgi görüngüdür 
demektir. Geldik geri Sokrates öncesine 
sofistlere. Bilinç us’un ipinden kopunca 
nereye gideceği belli olmaz gibi görünüyor 
ama kendi köküne varıyor, hem de hızla. 
Oysa anlağın nesnesini, önce tasarım 
biçiminde kendine aldığı, ama bu alışta 
kendisinin bir katkısı olmadığı, sadece yetisi 
gereği nesneye hiçbir şey katmadan sadece 

onun görgül imgeselliğini kendine aldığını 
söyleyebiliriz.

Öte yandan bir yeti olarak us, kendisi 
düşünce biçiminde olduğu için ve çift yanlı 
özne olmak gibi bir elastikiyete sahip olduğu 
için; zaten kendinde bulunan tasarımı 
düşünceye çevirir. Çevirdiğini kendi kendine 
yansıtır, başka bir ortama veya araca değil, 
bu çevirdiği artık kendisi olmuştur. Ama 
sahip olduğu elastikiyetten ve sonsuz özne 
olma karakterinden dolayı, artık kendi olan 
biçimini kendinden de ayırabilir ve ayırır, 
bir nesne gibi karşısına alır. Şimdi bu yeni 
nesne yine kendisidir ve kendi kendini 
karşıya koyma her durumda kendine geri 
döner; kısaca kendisi ve karşısına aldığı 
kendisi arasında bu değişim yine kendisi 
tarafından başarılır ve bu aynı şeyin iki yanlı 
oluşumu düşüncenin, nesnesinden özneye 
ve öznesinden öznenin olmuş nesnesine 
yansımasıdır.

Us’un bu kendi kendini üretmesinin öyküsü 
Hegel’de Tinin Görüngübilimi’nde ve 
Mantık’ın bazı yerlerinde ayrıntılı olarak 
incelenmiş ve işlenmiştir. Marx Hegel’in bu 
çalışmalarını daha özenli incelemiş olsaydı...

ozdemircoskun@yahoo.com

Bizden Haberler
Selin Erş

• Vakıf dostlarımızdan Tülay Tombul’un babası Ahmet Tombul 
27 Kasım’da vefat etmiştir. Tüm ailesine başsağlığı dileriz. 

• Sanatçı dostumuz Celil Refik Kaya, 
ABD’nin Indiana eyaletinde düzenlenen 
Uluslararası Gitar Yarışması’nda birinci 
oldu. Indiana Üniversitesi’nde organize 
edilen yarışmaya Meksika, Kanada, 
ABD, Güney Kore, İran ve Avrupa’dan 
birçok yarışmacı katıldı. Daha önce dünya 
birinciliği olan Kaya, Amerika’da da birinci 
gelmeyi başardı. Jüri heyetinde Arjantinli 
ünlü gitarist Ernesto Bitetti ve Indiana 
Üniversitesi’nde görevli hocalar yer aldı. 

Kaya, son olarak doktora yaptığı Texas Austin Üniversitesi’nde 
ünlü bestekârlar Aguado, Bach, Morel, Rodrigo’ya ait son derece 
zor eserleri ustalıkla icra etti. (Fotoğraf Emre Ünlenen)

• Vakıf dostlarımızdan Yeşim 
Kalaycıoğlu, Nişantaşı Özel Işık 
Lisesi mezuniyetinden 33 yıl sonra, 
Nişantaşı Işık Galerisi’nde, 14-21 
Aralık 2014 tarihleri arasında 129. 
yıla özel, mezunların “YAN YANA” 
sergisine katıldı. Kendisini tebrik 
ediyoruz. 

• Sevgili dostlarımızdan Evren Gül, 14 Aralık’ta Justin Eccles’in 
galerisi The Art Studio’da düzenlenen ve 
15 farklı sanatçıya ait yağlıboya-akrilik 
resimler, özgün baskılar, serigrafi baskılar, 
çeşitli fotoğraf çalışmaları, kitaplar, el 
yapımı takıların sergilendiği Yılbaşı 
Pazarı’na katıldı. Elde edilen gelirin bir 
kısmı “zor durumdaki çocuklar” için 2015 
senesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği ile ortaklaşa 
gerçekleştirecekleri 

sanat etkinliklerinde kullanılacak. 
Kendisini tebrik ediyoruz. 

• Vakıf katılımcılarımızdan Engin 
Turgut, Cemal Süreya’nın eşi Zuhal 
Tekkanat’ın kurucusu olduğu ve Cemal 
Süreya Kültür Sanat Derneği yayını 
olarak çıkan Üvercinka Dergisi’nde 
yazmaya başladı.

Turgut, ayrıca Kozyatağı Kültür Merkezi’nde resim çalışmalarını 
vakıf dostlarıyla paylaştığı bir sergi düzenledi. 

• Vakıf dostlarımızdan Nazan 
ve Umut Sönmez’nin oğlu 
Aref Toprak 19 Aralık’ta 
dünyaya geldi. Kendilerini 
tebrik ediyor, Aref Toprak’a 
mutlu ve sağlıklı bir ömür 
diliyoruz. 
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Ahamkara – Ego 
Nilgün Çevik Gürel

Kendini bilmek, “Ben kimim, ben neyim?” 
soruları ile başlar. Hint felsefesi içinde 
zihnin faaliyetleri incelendiğinde ben 
bilincini “ego” yani ahamkara üstlenir. 
 
Sanskrit dilinde aham, ben; kara ise, 
yapmak, içermek, yapan, usta, aynı zamanda 
öldürmek, katliam gibi birçok anlama 
sahiptir.

Ahamkara, Batı düşüncesine göre, ben 
bilincine sahip olan, nesnel âlem ve öznel 
âlemi birbirinden ayırt eden, dış gerçekliği 
bilmek ve onunla ilişki kurabilmek olarak 
açıklanabilir.

Hint felsefesi Samkhya düşüncesine göre ise 
ahamkara, varoluşun sonsuz iki âleminin, 
yani evrensel ruh purusha ve yaratıcı doğa 
prakriti’nin birliğinden meydana geldiği 
açıklanır.

“Tat tvam asi” “Sen busun” cümlesi, 
aydınlanmaya götüren, ego’nun evren 
ile birliğini ifade eden çok önemli bir 
düşüncedir. Ego aynı zamanda durumların 
ve eylemlerin de birliğidir.  
 

Prakriti’nin ilk oluşumu, varoluşu 
anlamamızı sağlayan, idrak eden akıl 
buddhi’dir ve bireyselliğe ihtiyaç duyar. 
Prakriti’nin ikinci oluşumu ise, ahamkara, 
ego-benlik prensibidir. Ahamkara’nın 

ortaya çıkması ile bölünme olmamıştır. 
Çünkü buddhi, dış dünya ile bağlantılı 
olan fonksiyonları oluşturamaz. Ahamkara 
duyuları kontrol eden zihin, manas 
tarafından etkilenir. Duyular gerçek benliğin 
algılanmasını engelleyebilir ve yerine 
sahte ego ortaya çıkabilir. Bu durumda 
arzu ve istekler artar, ailemiz, okuduğumuz 
okullar, yaptığımız işler, eşlerimiz, 
dostlarımız, kimliğimizi belirlerler. “Sen 
kimsin” sorusuna geçmişten, deneyimler 
üzerine oluşturulan kimlik ve bilinçten 
cevap verilir. Oysa tüm geçmiş bilgileri, 
deneyimleri bir anlığına unuttuğumuzda, 
hissettiğimiz varoluşun özü, ben bilincini 
yani ahamkara’yı tanımlar. 

Samkhya felsefesine göre, nesnel ve öznel 
evren ahamkara’dan ibarettir ve egonun 
aydınlattığı bir farkındalık enerjisinden 
oluşur. Sadece ahamkara öznellik ve 
nesnellik ilişkisini sağlar. Özne ya da 
bir nesne diğerlerinden ayrı değilse 
algılanamaz, var olamaz. Bireyler kendi 
kendinin ayrımını yapamazsa kendi dünya 
deneyimleri oluşamaz. Ego yoksa bir şeyin 
bilincinde olan kimse de yoktur. Yüksek 
bir benliğe ulaşmak için bireysel bir bilinç 
olmak zorundadır. Dış dünyadaki nesne ve 
olayları algılayan, bilen özne ile bilinen 
nesne arasında bağlantılardan bilgi ortaya 
çıkar. Bilmek istediklerimize algılayarak, 
düşünerek, anlamaya ve açıklamaya 
çalışarak ulaşırız. 

Ahamkara kendilik bilgisi, maddi olmakla 
birlikte aynı zamanda varlığın duyularla 
algılanabilen bir enerji durumudur.
                      

 Kişiliğin yürütme yönetme fonksiyonlarını 
gerçekleştiren ego deneyimleri ile gerçek 
varlık olduğunu kavrar. 

Evrende varoluş; anlam arayışları, yollar, 
yöntemlerin amacı gerçek benlik ile sahte 
egonun ayrımını keşfetmek ve ahamkara’yı 
doğru yere oturtmaktır. 

nilcvk@gmail.com
www.yogaada.com
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