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Hegel, kendi felsefesini ortaya koyduğu ilk kitabı olan “Tinin 
Görüngübilimi”nin hemen ilk sayfalarında felsefeye bilimsel 
bir biçim vermek istediğine değinerek, “bilme sevgisinin” 
“edimsel bilme” ye dönüştürülmesinin önüne koyduğu amaç 
olduğundan söz eder. Edimin varlığı gerçekleşmeye dayanır, 
ancak gerçekleşirse kavranılır olur. Edimsel olan için erek, 
bilinçli yönelme, sine qua non bir özelliktir.

Edimsel bilme olmadan Hegel felsefesine ait bilgiler 
donuklaşır, bu durumda bütünsel kavrama artık olanaklı 
olmadığından, okuyucunun kendisine daha yakın bulduğu 
bölümlerin ön plana çıkması ve evrik olarak da kendi 

anlayışlarına uzak olan bölümlerin bilinçli bir tutumla özekten 
uzaklaştırılması kaçınılmaz olur. Cildi zarar gören bir kitap 
gibi yapraklar dağılır, tümceler bütünsel anlamlarını yitirirler, 
artık Hegel’in yanlış ya da eksik anlaşılmıştır.  Kurgul 
felsefede saltık anlam, baştan sona bir dokumacı gibi desen 
oluşturur; bu desenler yapılandırıldıkları alanın özsel ırasıyla 
uyum içinde dokunur. Dokumacısı, gereçleri, yapım aracı bir 
olan ancak desenleri farklı olan bir dokuma. Kuşkusuz bu 
edimsel olarak bilen insanın kendisinden başkası değildir; 
kendisini, tikel etmenlerinin dolayımlanmış tümel ideal birliği 
olarak dışa vuran insan. 

(devamı 3. sayfada)

Hegel Felsefesinin
Edimsel Felsefe Olmasının Önemi
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Estetik Üstüne Denemeler
Jean Paul Sartre

Yayınevi: Doruk Yayınları / Bilim - Felsefe Dizisi
128 sayfa

Sartre sanatçının biçimlenişini, işlevini, sanatın doğası 
ve insanla ilişkisine ilişkin düşüncelerini anlatırken , dört 
sanatçının, Tintoretto, Giacometti, Lapoujade, Calder’in 
görüşlerinden destek alıyor.

Estetik Üzerine
Friedrich von Schiller

Yayınevi: Kaknüs Yayınları 
112 sayfa

Her sanatçının öncelemek istediği, nesneye bağlı bir 
amacı vardır. Bir heykeltıraş varlığın kaçıp giden 
görüntüsünü üç boyut içinde dondurmak, devinimlerin 
düzensizliğini bir biçeme getirmek için çabalar. Bir 
müziksever ruhsal coşkuyu kımıldatmak peşindedir. 
Bunu yaparken doğanın senfonilerini gönül kulağıyla 
dinler. Zira doğa hiçbir zaman sessiz değildir. Susuşu 
bile hep aynı notaları mırıldanır. Edebiyatçı dünyayı en 
içteki arzusuna göre yeniden şekillendirir. Fakat hiçbir 
sanatçı –gerçeği yadsısa da– gerçeksiz edemez.

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Ayşe Doğu

Yazılarınızı Bekliyoruz!
Yabancılaşma kavramını; “insansal ürünlerin insanı boyunduruğu altına alma, 
karşıt güçler durumuna gelmeleri ve bunun sonucu olarak da insanı insan olmayana 
dönüştürmeleri süreci” olarak tanımlayan Karl Marx’ın bu tanımını, bizler günlük 
dilimizde “el”imize “yabancı” anlamını da yükleyerek yaşamımıza aktarıyoruz, belki 
de farkında olmadan... Bu, kendi ellerimizle yaptıklarımızın, yönelişimizin karşıtlığına 
dönüşme sürecini, hem kendi tarihselliğinde hem de kendi bilinçlerimizde izleyip, 
gördüklerimizi felsefenin arı duru anlatımı ile yine kendi bilinçlerimize taşımak 
istiyoruz. “Yabancılaşma” ana başlığı ile bu süreci şekillendiren alt kavramların da 
ışığında Ekim 2015 sayımızı aydınlatacak tematik bülten çalışmamız için sizin de 
katkılarınızı bekliyoruz. 

Değerli çalışmalarınızı 1 Eylül 2015 tarihine kadar 
bulten@anadoluaydinlanma.org  adresine göndermeyi unutmayın.



3 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Mantık yasaları dolaysızca varlık yasaları 
olduğundan, bireşimsel düşünce ontolo-
jik iç zorunluğu izler. Bu yasalılık varlığı 
kavrayan bilinç ile özdeştir. Böylece bilinç 
ilerlemelerinde zorunlu aşamaları izlediği 
denli, her düşünme eyleminde de önceki 
basamaklara geri düşme tehlikesi barındırır. 
Edimsel bilmenin önüne çıkan engeller ve 
bu engellerin dışa vurumları, eş deyişle bi-
lincin serüveni Hegel’in çeşitli çalışmaların-
da anlatılmıştır. 

İlk aşama olarak ele alınan metafizik düşün-
ce yalın anlak görüşüdür. Bu düşünce yapısı 
saltık olanı ona belirlenimler yükleyerek be-
lirler, “Tanrı vardır” veya “Ruh sonsuzdur” 
gibi. Burada özne ona yüklenen yüklem ile 
gündeme gelir. Bu tür soyut düşünce belir-
lenimleri dolaysızca benimsenir. Anlağın 
soyut kavramlara karşı somut içerik belir-
leme gereksinimi bizi bir sonraki basamağa 
görgücü düşünceye götürür. Görgücükte 
algı, duyu, sezgi evrensel tasarım, önerme 
ve yasalar biçimine yükseltilir. Görgücülük 
açısından gerçek algı için orada olandır. Boş 
soyutlamalardan şimdi ve burada alanına bir 
davettir; deney ve gözleme geçiştir. Bilincin 
içinden geçtiği “bilme” ediminde vardığı 
bu uğrak, çözümleme yetisinin şeyleri ele 
alırken somut olanı soyut olana dönüştürdü-
ğünün bilincinde olmadığı ve henüz olgu-
sallaşmamış olanın olgusal kavram olarak 
ele alındığı şişinmeci bir bilinç aşamasıdır. 
Çözümlemelerini somuttan başlatan görgül 
bilinç, bu ayrımların kendilerinin soyut be-
lirlenim olduğunun bilincinde değildir. Usun 
sonsuzluk arayışı, öznenin bilincine konu 
yaptığı her nesnenin, bir “enson” olarak ge-
çerli olduğuna inandığı sonlu belirlenimler 
içinde geçit bulamaz ve hapsolur. 

Hegel açısından bu iki bilinç tipi arasındaki 
fark şöyle ortaya konur: “Bir önceki 
metafizik aşamada başkalarının yetkelerinin 
üzerinde yapılanan sanı ve önyargılar 
dizgesine saplanıp kalmak ile özkanı üzerine 

dayalı birine yakalanmak arasındaki ayrım 
ikincideki doğal burnu büyüklükte yatar.”

Üsttenci bakışların bu aşamadaki bilinç tipi 
ile sınırlı olmasının nedeni, bir öncekinin 
anlak sonsuzluğundan tikelliğin dışlanmış 
olması, bir sonrakinin ise bilincin asıl 
görevine yani kendisinin kendisine konu 
etmesi zorunluğu nedeni ile olumsuzlama 
yaparak ilk kez tinsel olanın ne olduğunun 
sorgulandığı alana geçmiş olmasıdır. 
Kuşkuculuk olarak isimlendirilen bu alanda, 
kendisini başkalaştırmaksızın kavramı 
olduğu belirli varlık, kendisi için varlık 
eş deyişle ideallik yolundadır. Kuşkucu 
düşüncede burnu büyüklük olmasa da, 
kuşkuculuğun aşılamaması her zaman geri 
dönüş riski barındırır.

Her şeyin soyutlandığı, olumsuzlandığı 
kuşkuculuk aşamasında sonuç yine de 
öznelliğe varır. Çünkü duyusal olarak 
algılananlar bağımsızlıktan yoksun ve 
ikincildirler, düşünceler ise bağımsız ve 
birincildirler. Ancak düşünceler de kendi 
desteğini içerden taşımazlar. Nesnel ve 
öznel terimleri kendilerini dirençsizce 
sunsalar da gerçekliği sınamaya giden 
biliç için tek yanlı olan nasıl aşılacaktır? 
Hegel içinse “Kuşkuculuk yokluğun ya da 
boşluğun soyutluğu ile sona erer ve yokluk 
ancak onu ortaya çıkaranın yokluğu olarak 
alındığı zaman gerçek sonuçtur”. Hegel 
felsefesinin edimsel felsefe olmasının 
özsel noktalarından birisi budur. Bilme 
serüveninin bu aşamasında Hegel bilgi denli 
zorunlu bir bileşenden söz eder: Hedef. 
Hedefin yerini de nesnenin kavramına 
karşılık düştüğü özgür alan olarak tanımlar 
ve bu ilerleyiş durdurulamaz bir ilerleyiştir 
ve daha önceki hiçbir durakta doyum 
bulamayacaktır. Hedef tutku gerektirir. 
Hegel felsefesinde gözardı edilen özsel 
noktalardan bir diğeri de tutku kavramıdır. 
Tutkusuz insanın hedefi yoktur, sonlu 
dışsal nesnelerce değişime uğratılan hedef 

edinme arzusu vardır. İnsanın tutkusu, onun 
kendinden vaz geçebilmesini olanaklı kılar. 
Bu olumsuzlama kendi başkasına geçiştir, 
sınırdır. Bilinç, kendisi için kendi kavramıdır 
ve özsel niteliği yolu ile ilkin sınırlı sonra 
başkalaşabilirdir. Tinsel olan doğası gereği 
kendisini bize tam karşıtında bildirir. Sınırı 
kendisinde nesnel olduğu ve kendisine ait 
olduğu için yapmak zorunda olduğu geçiş 
gerçekte kendi başkasına geçiştir. “Bu sınır 
duyumunun bozulması bilincin sadece kendi 
eli ile getirilebilir, burada şiddet altında 
yitirilme korkusu, yitirilecek olanı koruma 
çabasına dönüşebilir. Ancak, asla dinginlik 
bulunamayacaktır. Bu dinginsizlik, yapay 
dinginliği sürdürme çabası Usun şiddetine 
uğrar,” der Hegel. Her düşünceden daha 
açıkgöz olma isteği taşıyan dolayısı ile 
kendi anlağını ilahlaştıran bu kendini 
beğenmiş bilinç tipinin her zaman tüm 
içerik yerine salt kuru bir ben bulmayı 
başardığından söz eder. Hegel bu bilinç tipi 
ile uğraşılmamasını ve onun kendi anlağında 
otlamaya bırakılmasını önerir.

Hedef eksikliği, dinginsizlik ve usun şiddeti 
kapsamlı düşünmeyi gerektirir, çünkü 
yol gösterici tanımlardır. Hegel felsefesi 
tinin tözünün özgürlük olduğunu ortaya 
koyar. Tin kendinde özgürdür, tin başka 
özellikler yanında bir de özgürlüğe iye 
değildir; tinin tözü özgürlüktür. Özgürlük 
saltık başkasının olmamasıdır. Sonlu 
olanın ilgilerinden özgürleşmeyi istemek 
kendi özgürlüğünü istemektir. Bu özsel 
noktaların anlaşılamaması ise bilinç 
basamaklarında geriye düşüş demektir, 
dinginsizlikten kaçabilmek olanaklı değildir 
çünkü tamuygun olmayan özdeşlik henüz 
aşılmamıştır. Bilinç kendi üstüne dönemediği, 
tinsellikten yoksun olduğu ve henüz duyusal 
ve dışsal olanda belirlenim bulduğu için 
usun şiddeti de dışsal olarak ifade edilir; 
dinginlikten uzak düşünceler akışında kendi 
anlayışına uymayan her düşünce eleştirilir 
ve tepeden bakılır. Hegel’in sözünü ettiği 
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burnu büyüklük budur. Us ise koşulsuzun 
yetisidir, “ben”i kendine nesne ya da konu 
yapabilendir. Dışsal olan bilinebilir ancak 
anlaşılamaz, anlamak kavramaktır. Bilinç 
kendi sınırına gelmesi koşulu ile, sınırın 
ötesindeki “kendi”ni tanıyabilir. Bilincin 
ürettiği her içerik gerçekte kendisi ile ilgili 
bir içeriktir, dışsal olana değgin her bilgi 
tikel belirlenimlerin evrenselleşmesi için bir 
olanaktır. 

Gerçek özgürlük kendini anlamaktır, özne-
den bağımsız olarak ele alınan anlamlı de-
ğildir, çünkü töz özneden bağımsız ele alın-
dığında belirlenimsizdir. Bu nedenle Hegel 
felsefesi bilimseldir ve bir dizgeyi izler. Diz-
genin anlıksal tekrarının başarılması bireyin 
metafizik us ya da görgücü basamaklara dü-
şen bilincini tanımayı beraberinde getirmez. 
Bir şey ancak her şey bilindiğinde bilinebilir, 
bu evrik olarak da geçerlidir. Bu bir sonuç 
çıkarma değil, tersine ontolojik bir zorunlu-
ğun izlenmesidir. Bu zorunlukta Hegel’in de 
ortaya koyduğu gibi, “yitirilme” bir gözdağı 
olarak durur, ancak aşılamaz değildir.

Başarının bu denli güç olamasının nedeni 
“hedef” in saptanması ile ilgilidir. Hedef 
teleolojiktir, son başlangıçta içerilir. 
Sınırlı dışsal ilgiler ile gidip gelen, her 
an değişime açık türden anlıksal hedefler 
değildir söz konusu edilen, usun tek hedefi 
vardır. Bilginin artık kendi ötesine geçmeye 
gereksinimi olmadığı, kendinde kendisini 
bulduğu bir hedeftir. Görgücü bakış burada 
usun kendisini kendisine konu etmesini 
dışsal olarak ele alır. Bu aşamada adına 
görgücüler denilen bir grup insanın olduğu 
ve onların her zaman böyle düşündüğünü 
sanmak felsefeyi yeterince ciddiye almamak 
onu hafifsemektir. 

Metafizik, görgücü ya da kuşkucu bakış her 
an düşüncelerimizde geri düşebileceğimiz 
bölgelerdir. Dizgesel olanda bir öncekinin 
geçiş evrelerinin bir sonraki için öndayanak 
olduğunun anlaşılması önemli ve 
zorunludur. Bir önceki basamağın bilincinin 
dışlanması, savsaklanması, evrensel bir 
belirlenim altında aklanamaması, dizgedeki 
zorunluğunun görülmemesi kavramsal 
düşüncede yoktur. Çünkü kavram nesnenin 
asıl kendisidir ve kendisini nesnenin oluş 
süreci olarak sunar. Bu oluş sürecinde 
yarılma ve çatışma zorunludur, olumsuzlama 
özseldir. Olumsuzlamada kalabilen varlık 
alanına geçer, bu olumsuzun gücüdür. İçerik 
listeleri ile uğraşan çizelgeci anlak dirimli 
olanı tanımaz, olumsuzdan kaçar. 

Hedefi özgürlük olan, düşüncenin akışında 
kendisini dirençsizce bırakabilendir. 
Çatışmanın zıtlığın sergilendiği her 
durumda, taraf tutmadan bekleyebildiğinde 
özün yükseltgeneceğini dolayısı ile 
önceki basamaklardaki belirlenimlerini 
(düşüncelerini) terk etmek durumunda 

olacağını bilendir. Bir tür anlıksal ölümdür 
bu, terk edilebildiği için dirimliliğini yitiren 
her düşünce, giderek içinden ussal olanın 
ışıldadığı aşamaya dek dönüşecektir.

Düşüncede ortaya çıkan karşıtlıkların 
giderilmesi yan belirlememeyi eytişimsel 
yaklaşımı gerektirir. Bunun uygulanması 
anlatıldığı denli kolay değildir, ancak 
özgürlük zorlanmaya değer, sadece 
insan özgürlüğü hedef olarak alabilir. 
Düşüncelerin dışsal, duyusal ve duygusal 
olan tarafından belirlenebiliyor olması her 
durumda özgürlüksüzlüktür; böylece özne, 
aslında kaçtığı tarafından koşullanmış ve 
belirlenmiş olur. Us şiddetini her zaman 
kendi üzerine dönmemekte direnen özneye 
gösterir ki, yoksunluk yaşayan özne bunu 
anlaşılamamaktan kaynaklanan dinginsizlik,  
öfke gibi belirlenimlerle ortaya koyar. Us 
için önemli olan, kendisinin ussal olarak 
kavranmasıdır dinginsizlik kaynaklı etkiler 
ile pek ilgilenmez. 

Sorunlarla uğraşan akıl kendisini de 
bir sorun olarak sunabilmelidir. Anlık 
parçalayarak, kategoriler oluşturarak işler, 
bu mayalanmanın dışa vuran köpüğü, 
kendisini kendisine konu edemeyen, 
olumsuzu dışsal olana yükleyen bir 
düşünce türüdür. Bu işleyiş kurgul felsefede 
tanımlanmış, açıklanmış ve bunun için 
gerekli tüm içerik yazılı olarak bırakılmıştır. 
Bu felsefe dizgeseldir ve parçalanarak 
anlaşılamaz. Hegel dizgesi takipte zorunluğu 
gösterir, bir aşama diğerinden daha değerli 
ya da daha az ussal değildir. Anlık salt 
çözümleme ve parçalanmışlık ile var 
olduğu için anlıksal anlayışlar da bölmek 
zorundadır. Ancak anlam bütündedir. Parçalı 
bir yaklaşım, özün deviminin başkasında 
görünüş olarak varlığın deviminin ise 
başkasına geçiş olarak izlenebileceğini nasıl 
anlayabilir?

Başkalarına ait bilinç içeriklerini 
ezberleyebilir, onlara öykünebilir öyle ki 
en beğendiğimizin tarafını tutup diğerlerini 
dışlayabiliriz. Hegel ile edimsel felsefe 
olanıklılık alanına sunulmuşken bunu 
önemsememek bir yeğleme sorunudur. 
Ancak, işte tam da bu nedenle felsefe 
tutulamaz, gerçekleştirilir. Bu bağlamda 
Hegel’in sanat, din ve felsefe olarak ortaya 
koyduğu dizgenin önceki basamaklarının 
aşılmış olduğunun düşünülmesi, gerçeğin 
bütünsel olarak kavranamayışındandır. 
Örneğin sanatın öndayanak olmadığı felsefe 
kuru, hırçın ve zevksiz bir felsefedir. Bu 
tür felsefeler, bir takım yalıtılmış alanların 
yazılı ve/veya sözlü aktarımlarının 
yapılması ile ilgilenir ve sonra hayata geri 
dönerler. Oysa dizgeselliği içinde eş deyişle 
edimsel olarak yaşantılandığında geriye 
dönülecek ayrı bir yaşam yoktur, yaşamın 
bizzat kendisi felsefedir, lezzettir. Hegel 
edimsel yaşamın eksiksiz kendisi olan bu 

durumu şöyle anlatır: “Gerçek orada hiçbir 
üyenin ayık olmadığı Baküs coşkunluğudur 
ve her üye kendini uzaklaştırır uzaklaştırmaz 
çözüldüğü için, taşkınlık o denli de saydam 
ve yalın dinginliktir.” 

En yüksek oluş tinde oluştur. Bilincin baş-
langıç noktası anlamdır, insanın özgürleşme 
hedefi edinmesi kendisini bir anlam varlığı 
olarak yapılandırmaya başlaması demektir. 
Başlangıçta yaşayacağı anlam/şekil, iç/dış 
ayrışmasının getireceği yarılma dolayımsız 
tözsel birlikten çıkışın zorunlu süreçleri-
dir.  Evet, tarihte mitler, din, sanat, felsefe 
ve bilim ayrı ayrı kategorik olarak belirli 
dönemlerde ön plana çıkmıştır ancak insan 
bilincinde tümü uğranılması zorunlu uğ-
raklardır, bu uğrama dışsal öğrenme demek 
değildir; her birinin ilkesel açıdan yaşantı-
lanması demektir. Aksi durumda özgürlük 
yarım olur ki bu olanaklı değildir. Bilincin 
henüz kendi bütünlüğünü bulamadığı için 
bir uğraktan diğerine yükseltgenerek devin-
diği bu serüvende, dışa vurum açısından son 
durak olan felsefe uğrağı, bu yolculuğun 
ussal anlatımıdır; içeriği ise usun kendi oluş 
sürecinin ayrıntılarıdır.

Edimsel olmayan bilinç felsefenin ürününü 
sadece bir sunulan olarak tanır. Örneğin 
elmayı tanır, besleyici değerlerinden, 
türlerinden söz edebilir. Ancak, elma 
olma sürecine bizzat tanıklık etmemiş ise 
elma tohumunu, elma fidesini, yapraksız 
kuru elma ağacını tanıyabilmesi olanaklı 
değildir. Dahası tanımadığı bu süreçleri 
meyve olarak elmanın karşısında 
konumlandırarak, kendinden emin bir tarzda 
önsel aşamaların elma ile içsel bağıntılılığını 
yadsıyabilir. Oysa bütünsel biliş her 
sürecin ilişkilendirilmesini yapabildiği için 
kapsayıcı bir sonuca ulaşacaktır. Kendini 
bilmeyi özgürlük alanına dek sürdürmüş 
bilinç, ürünü salt elma olarak “göze 
sokmaz”. Elma çayı, elma likörü olarak 
gerçekleştirdiği sunumunda elma artık 
sadece bir semboldür. İşte bu nokta bizi 
Hegel’in sanat felsefesine başladığı yere 
geri getirir; dizge gerçekte döngüseldir. 
Sembol tindeki somut varoluşundan yola 
çıkar ve evrensel olana ilerler ki bu bir ilke 
çerçevesinde olur; ilkesine bağlı olduğu için 
de yorum anlamın deşifre edilmesini sağlar, 
keyfi değildir. Sembolün açıklanmasının 
neden bireysel yorum içeremeyeceği de 
başka bir yazının konusu olabilecek denli 
kapsamlıdır. 

Kaynaklar:
1. Bobaroğlu, M. Simgesel Düşünme
2. Hegel, G.W.F. Tinin Görüngübilimi
3. Hegel, G.W.F. Küçük Mantık
4. Hegel, G.W.F. Tarihte Akıl
5. Hegel, G.W.F. Estetik Üzerine 

Dersler I ve II
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And-İçme Kadehleri 
Doç. Dr. Haluk Berkmen

İslamiyet’ten önce tüm Türk toplumlarında and-içme törenleri 
önemli yer tutardı. Bahaeddin Ögel, “Dünden Bugüne Türk 
Kültürünün Gelişme Çağları” adlı eserinde (Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 2001) şu ifadeleri 
kullanmaktadır (sayfa 292):

“Yüeçi kralının başı altınlatılıp and kadehi yapıldı. Büyük devlet akit 
ve andları bu kadehle yapıldı. Göktürk devleti kendisini eski Juan-
Juan devletinin mirasçısı olarak gördü. M.Ö. 43 yılında Hunlar ile 
Çin elçileri arasında andlasmalar “and kadehi” ile yapıldı.”

Bu sözlerden anlaşılacağı üzere tüm önemli olaylarda (tahta çıkma 
veya diğer bir devlet ile yapılan anlaşmalarda) and içilmektedir. 
Burada dikkat çeken söz and içildiği asla and söylenrnediğidir. 
Ayrıca bugün kullanmakta olduğumuz ‘anlaşma” sözünün aslının 
‘andlaşma” olduğu görülüyor. Yani, karşılıklı oturup anlaşma 
imzalanmıyordu, kadeh kaldırılıp and içiliyordu. And içilen kadehin 
adı da “tolu” idi. 

Aynı eserin 295 sayfasında ise şu sözler vardır:

“Cengiz hanın küçük oğlu tahta çıkmadan önce, kendi yerine 
Toluy’un han olmasını istemişti. Tahta çıkarken kadehi Toluy’un 
elinden aldı. Onda bulunanların hepsi 9 defa diz çöktüler.”

Moğollarda and-kadehi olan “tolu” öylesine önemseniyordu ki 
Cengiz Han oğullarından birine Toluy adını verdi. B. Ögel. Özbek 
sarayındaki Kımız (at sütü) içme töresini şu şekilde aktarmaktadır 
(sayfa 297):

“Padişah, kımız adı ile ünlü olan temiz içkiyi biraz içer ve devletin 
en ileri gelenine ikram eder. O da kadehin tümünü içer. İçki içme, 
böylece töre üzere sürer gider. Beyler ile komutanlar tamam 
olduktan sonra askerlere sıra gelir.”

Yazının henüz pek az kullanıldığı dönemlerde verilen sürün büyük 
önemi vardı. Bu bakımdan and-içme törenlerinde kullanılan 
kadeh (tolu) özel olarak yapılır ve Türk toplumlarının çeşitli 
kutsal hayvanları bu kadehte şekillenirdi. Alttaki resimlerde çeşitli 
Asya bölgelerinde ve kuzey batı Avrupa’da yaşamış toplumların, 
günümüzde müzelere konmuş olan and tolularını görüyoruz. Bu 
kadehlerin boynuz gibi eğri olduklarına dikkatinizi çekerim. Her 
birinde, İslamiyet’ten önceki Türk toplumlarında kutsal sayılmış 
olan geyik, at, vaşak, dağ keçisi ve aslan gibi hayvan motifleri tolu 

ile estetik bir şekilde bütünleşmişlerdir. Bu kadehlerin yapımında 
önceleri içi boş dağ keçisi boynuzu kullanılırken, zamanla altın veya 
gümüş, bazen de bakır madenleri kullanılmıştır.

Bu bolu kadehlere Yunanca Rhytos ve İngilizce Rhyton (okunuşu 
rayton) denmektedir. Fakat aynı zamanda İngilizce “rayt” olarak 
okunan ve “rite” olarak yazılan sözcük ise töre/gelenek demektir. Şu 
halde sözcüğün “Rayt-On” şeklinde söylenişine bakarsak and içmek 
için kullanılan tolu kadehinin anlamı “Evrensel Töre” olmaktadır. 
Bu bağlamda Fransızca rituel ve İngilizce ritual sözcükleri “töreye 
bağlı ayin” anlamlarını içerirler. Tüm Asya ve Avrupa’daki kadim 
kültürlerin törenlerinde kadim Türk kültürüne ait kutsal hayvanları 
içeren tolu kadehlerini yüzyıllar, hatta binyıllar boyunca kullanmış 
olmaları basit bir tesadüf olamaz. Hristiyanlıkta önemli bir simge 
olduğu kabul edilen “Kutsal Kâse”, belki de bu kadim geleneğe 
dayanmaktadır.

HAKİKATTEN DAMLALAR Hazırlayan: Sadık Acar

Rabbi Zusya
Rabbi Zusya’nın köyünde yaşayan bir 
adam onun çok muhtaç olduğunu görür 
ve her gün Zusya’nın kesesine 20 kuruş 
koymaya başlar. Böylece Rabbi Zusya 
bu gelirle evinin ve ailesinin ihtiyaçlarını 
karşılar. Adam verdikçe zenginleşir, 
zenginleştikçe verir. Bir gün içine bir kurt 
düşer. Rabbi Zusya’nın çok büyük bir 

Maggid’in öğrencisi olduğunu anımsar. 
“Öğrencisine yardım ettikçe Tanrı 
beni bu kadar ödüllendirdi, kim bilir 
öğretmenini bulup ona şöyle güzel bir 
hediye versem neler olur,” diye düşünür. 
Düşündüğünü de yapar. Rabbi Baer’i 
bulur ve ona pahalı bir hediye götürür. 
Ancak günden güne işleri kötü gitmeye 
başlar ve neredeyse iflas durumuna gelir. 
Rabbi Zusya’ya gidip bütün hikâyeyi 
anlatır. 

“Ustanın senden daha bilge oldugunıı 
sen söylemiştin, oysa şu halime bak,” der.
Zusya ise “Bak,” der. “Kime verdiğinin 
senin için bir önemi olmadığı sürece, 
Tanrı da sana aynı şekilde verdi. Ancak 
ne zaman ki vermekte daha seçici oldun 
ve ayrım yapmaya başladın, Tanrı da 
aynısını yaptı.”

Kaynakça:
Kabbala, Arzu Cengil, Ayna Yayınları
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“Yaşamak için bir nedeni olan kişi, hemen 
her nasıla dayanabilir.” -Nietzsche-

Burada sözü edilen “yaşama nedeni” 
herhalde, kişinin anlamlı bulduğu yaşam 
kıpırtıları olsa gerek. Victor Frankl; yaşamak 
için bir nedene –anlamlı bulduğu bir amaca– 
sahip olduğu için toplama kampında hayatta 
kalmayı başarabilmiştir.

İnsan dünyadaki birtakım şeylere anlam 
verebilen, anlam üretebilen tek canlıdır. 
İnsan, benlik bilinci sayesinde nesneleri, 
canlıları, olayları, fark edebilir, fark ettiğini 
de fark edebilir ve bunun bir uzantısı olarak 
bunlardan bazılarını anlamlı bulabilir.

Genelde bir şeyi anlamlı bulduğumuzu 
belirtiyorsak, o şeyi ilgilenmeye değer 
buluyoruz, yararına inanıyoruz demektir. 
Anlamlı bulduğumuz nesnelerle ve 
insanlarla iletişim kurup hatta etkileşim 
içinde, anlamlı bulduğumuz davranışlarımızı 
sürdürmek isteriz, lâyık olmaları koşulu 
gereğince.

İnsan, nesnelerdeki ya da olaylardaki anlamı 
bulup çıkarmaz; tam tersine anlam üretir 
ve onlara anlam yükler. Bu durum hem 
kişilerarası iletişimler için, hem de kişi-
nesne iletişimi için geçerlidir. Dile dayalı 
iletişimde, mesajda anlam bulunmadığını, 
anlamın kişide olduğunu söyleriz. İnsan-
nesne iletişimi söz konusu olduğunda da 
anlam nesnede değil, insandadır. Nesnelere, 
hayvanlara biz anlam yükleriz. Nesnelere 
yüklemlediğimiz anlam bizim bilincimizin 
ürünüdür.

Çevresindeki olup bitenlere anlam 
vermek, insan için bir lüks değil, bir 
gereksinimdir. İnsan, doğaya ve topluma 
uyum sağlayabilmek için başına gelenlere 
anlam vermeye çalışır. Yarı şaka yarı ciddi 
olarak, anlam kavramı konusunda varoluşçu 
yaklaşımın kafasının karışık olduğunu 
söyleyebiliriz. Varoluşçu felsefede insan 
ölümlü olduğunu bilir, yaşam anlamsızdır 
(absürd’dür); bu anlamsız yaşama anlam 
vermeye çalışan benim gibi zavallı 
konumundakiler trajik bir görüntü sergiler. 
Varoluşçu felsefenin yaşamı anlamsız bulan 
bu karamsar bakış açısına karşılık, varoluşçu 
psikolojide, doğrudan ya da dolaylı olarak 
yaşamın anlamlı olduğu ifade edilir.

Bu doğal olsa gerek; çünkü insanları 
iyileştirmeye, geliştirmeye, oluşturmaya, 
nakil kimlikten kurtarmaya yönelik bir 
yaklaşımın yaşamı anlamsız/saçma olarak 
tanımlanması olanaklı değildir. “Genelde 
yaşamın anlamı var mı; varsa nedir?” 
sorusu felsefenin konusu. Biz bireyin 
yaşamındaki anlamını ele almalıyız. Şimdi 
bireyin dünyası içinde sınırlı tutacağımız 
anlamı irdeleyelim.

Birey, nesneleri, değerleri veya davranışları 
anlamlı bulabilir. Anlamlı bulduğumuz 
şeyler anlamlanabilir. Bireyin anlamlı 
bulduğu şeylerin toplamını, o bireyin 
“yaşama verdiği toplam anlam” olarak 
tanımlayabiliriz. Kişinin “ yaşama verdiği 
anlam” ile “kendi yaşamına verdiği anlam” 
tam olarak aynı şey olmasa gerek; ancak 
bu ikisi arasında yüksek düzeyde bir ilişki 
vardır. Yani kendisi dışındaki yaşamı 

anlamlı bulan bir kişinin kendi yaşamını da 
anlamlı bulmasını bekleriz; kendi dışındaki 
yaşamı anlamlı bulmayan kişinin ise kendi 
yaşamını da anlamlı bulmama ihtimali 
yüksektir.

Bir şeye anlam verirken iki farklı yol 
izleyebiliriz. Birinci yol, o şeyi evrenden 
soyutlayarak anlamlı bulabiliriz. İkinci yol, 
o şeyin evren ile olan bağlantısını kurarak 
anlamlı bulabiliriz.

Birinci yolu tercih ettiğimiz zaman, anlamlı 
bulduğumuz bir şey, yaşama verdiğimiz 
toplam anlamı artırmaz. İkinci yolu tercih 
ettiğimiz zaman ise, anlamlı bulduğumuz 
şey, yaşama verdiğimiz toplam anlamı 
artırabilir. Birinci yolda yürümek streslidir; 
ikinci yolda yürümek ise bilgelik ve rahatlık 
getirir. Bireylerin ikinci yola yönelmelerini 
sağlamak için bir takım egzersizler/oyunlar 
gerçekleştirmek etkili olabilir.

Geştalt yaklaşımına göre, bir bütün, 
kendisini oluşturan parçaların toplamından 
daha fazla bir şeydir. Parçaları bütünden 
soyutlamak anlamsızdır. Bu mantık da bize, 
nesneleri ve olayları evrenden soyutlamadan 
algılamak gerektiğini söylüyor. Birtakım 
nesneleri her şeyden soyutlayarak anlamlı 
bulmak, stresimizi artırabilir, bazen de bizi 
gülünç duruma düşürebilir. Varoluşsal olarak 
engellenen insan, yaşamındaki anlamları 
bulmakta güçlük çekecektir. Anlam arayışı, 
insanın temel güdüsüdür. Yaşamda anlamlı 
amaçlara sahip olmak ruh sağlığına katkıda 
bulunur.

Anlam Bulması İstenmeyen
“Anlam” Üzerine Soyutlanan Anlamlar

Hulusi Akkanat
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Viktor Frankl’a göre yaşamda anlam 
bulmanın üç temel yolu vardır: Birincisi, bir 
eser yaratmak veya bir iş yapmak; ikincisi 
insanlarla etkileşimde bulunmak veya hoş 
yaşantı geçirmek; üçüncüsü ise acı verici 
bir yaşantıyla karşılaşıldığında, kişinin 
kendisini değiştirerek, geliştirerek bu acıdan 
kârlı çıkması, bir anlamda yenilgiyi başarıya 
dönüştürmesidir.

Anlam ve amaç kavramları birbirleriyle 
yakından ilişkilidir. Eğer bir şeyi anlamlı 
buluyorsak, o şeyle ilgili birtakım 
davranışlarda bulunmayı amaç edinebiliriz. 
Anlamlı bulduğumuz bir şeyi yapmayı 
amaçlamak varoluşumuzu zenginleştirir; 
bizi özgür kılar. Anlamlı bulmadığımız ve 
dolayısıyla da amaç edinmediğimiz işleri 
yapmak zorunda kaldığımızda sıkılırız.

Fiziksel dünyadaki olaylarda belirli amaçlar 
bulunup bulunmadığı konusunda felsefede 
farklı görüşler var. Kant’ın amaç-insan 
ilişkisinde, insan, belirli amaçların aracı 
değildir, başlı başına bir amaçtır. İnsanı bir 
amacın aracı olarak gördüğümüz zaman onu 
bir nesne düzeyine indirgemiş oluruz.

Gerçekten de birtakım şeyleri anlamlı 
bulduğumuzda ve bunun bir uzantısı olarak 
birtakım amaçlara sahip olduğumuzda 
var olmamız, kendimizi geliştirmemiz ve 
çevremize yararlı olmamız kolaylaşır. Ve 
eğer, bir birey olarak yaşamımızı genelde 
anlamlı buluyorsak, var olmaktan coşku 
duymamız mümkün olacaktır.

Şeyleri ve olayları anlamlı bulmak ve bunun 
bir uzantısı olarak da birtakım amaçlara 
sahip olmak bizi diri tutar, sağlıklı tutar, 
yaşama bağlar. Güzel yaşantılarda anlam 
bulmak kolay olsa gerek. Fakat birtakım 
acı verici yaşantılarda anlam bulmak zor 
gözükmektedir. Acıda anlam bulmak zordur, 
ama olanaksız değildir ve galiba şimdilerde 
Demokles’in kılıcı gibi başımda dolanıyor. 
Nietzsche, “ Ölümün en iyi tarafı bir 
daha hiç ölüm olmamasıdır,” demiştir. O 
durumdaki insanlara söylenebilecek bundan 
daha iyi bir söz, şu an aklıma gelmiyor. Bu 
söz, yaşamın en zor kesitlerinde bile insanın 
bir anlam bulabileceğini gösteriyor.

Bir sıkıntıya uğrayan kişi, şüphesiz ki ilk 
önce bu sıkıntıdan kurtulmaya çalışmalıdır. 
Eğer kurtulmak olanaklı değilse, o zaman bu 
sıkıntıyı kabullenmek, insana özgü olan ve 
aynı zamanda insanı güçlü kılan bir tercihtir. 
Acı yaşantılarda anlam bulduğumuzda, her 
şeye rağmen yaşama “evet” demiş oluruz.

Bunu yapmak demek, her koşulda, hatta en 
kötü koşullarda bile bir yaşam potansiyeli 
bulunduğunu fark etmek demektir. Söz 
konusu potansiyeli bulunduğunu fark etmek 
ise bizi, er zaman en iyiyi arayıp bulmaya 
değil, mevcut koşullarda en iyisini yapmaya 

yönlendirecektir. Böylece acıyı başarıya 
dönüştürebiliriz.

Ölümcül hastalıklar karşısında insanlar 
iki farklı tavır takınabilirler. Ya yaşamda/
yaşamlarında hiçbir anlam bulmayabilirler 
ve karamsarlığa gömülürler; ya da bazı 
şeyleri yapmayı, bazı yaşantıları geçirmeyi 
anlamlı bulabilirler ve böylece kalan 
günlerinin kalitesini artırabilirler. Bu iki 
yoldan hangisini seçeceği kişinin özgür 
iradesine kalmıştır.

İnsan, acılarına anlam verebiliyor. Ancak bu, 
acı çekmenin iyi olduğu anlamına gelmiyor. 
Şüphesiz ki, acı verici yaşantılardan –itici 
uyarıcılardan– mümkün olduğu kadar 
kaçınmakta, bu yaşantılarla yüzleştiğimizde 
ise onlardan kurtulmaya çalışmakta 
yarar var. Bütün bunlara karşılık acıyla 
karşılaşmak kaçınılmaz olduğunda, acının 
anlamını aramaya ve kavramaya yönelmek, 
rahatlatıcı ve geliştirici olabilir. Anlamlı 
bulduğu birtakım uğraşları olmayan, 
bunun sonucunda da –genel bir ifadeyle– 
varoluşunu yaşayamayan insan bir boşluk 
duygusu yaşar.

Varoluşsal boşluk, kendini “can sıkıntısı” 
şeklinde dışa vurur. Burada söz konusu olan 
can sıkıntısı, tatsız yaşantılar karşısında 
canımızın sıkılması değil, ne yapmak 
istediğimizi bilmediğimizde, anlamlı 
bulduğumuz amaçlara yönelmediğimizde 
duyduğumuz can sıkıntısıdır.

Yaşamımızı genelde anlamlı bulmak yerine, 
yaşamdan soyutlanmış tek bir şeyi anlamlı 
bularak tek bir amaç edindiğimizde, bu 
amaca ulaşınca veya ulaşamayınca boşluk 
duygusuna kapılabiliriz. Yaşamda, bir 
şeyleri ve tüm yaşamımızı anlamlı buluyor 
olmak, bu yüzden de birtakım amaçlara 
sahip bulunmak, yaşımız ve pozisyonumuz 
ne olursa olsun, var olma ve yarına kalma 
ihtimalimizi artıracaktır.

Kişi yeterince güçlü ve yaratıcı ise ve 
yaşamı üst düzeyde tanımlıyorsa,1 ile 0 
arasında sonsuz değer vardır.

Yaşamda sonsuz seçenek vardır. 
Eylemlerimizi ve daha da ötesinde tüm 
yaşamımızı alt düzeyde tanımlarsak bu 
seçenekleri ikiye indirmiş oluruz. Yaşamı üst 
düzeyde tanımlamak, ufuk genişliği, hareket 
özgürlüğü getirir.

İçinde bulunduğumuz anı yaşamanın bir 
diğer koşulu, içinde bulunduğumuz zamana 
odaklaşmaktır. Zamana odaklaşmak için, 
ister olumlu ister olumsuz olsun, geçmişe ve 
geleceğe ilişkin duygulardan ve düşünceler-
den kendimizi arındırmamız gereklidir.

Varoluşçu yaklaşımda zamana odaklaşmanın 
önemini vurgulayan güzel bir söz 

var:“Bugünümüzü çalan iki büyük hırsız 
var; geçmişe ilişkin yaşanmışlıkları ve 
geleceğe ilişkin oluşumları algılayamamak; 
bu iki hırsız bugünün tadını çıkarmamızı 
engeller.”

Eğer bir insan, –isterse haklı bir nedenden 
ötürü olsun– sürekli yas/pişmanlık içinde 
ise, bu, insanın bugünkü davranışlarını 
geçmişi kontrol ediyor demektir. Eğer bir 
insan gelecekle ilgili korku/kaygı taşıyorsa, 
bu, insanın bugünkü davranışlarını gelecek 
kontrol ediyor demektir. Eğer bir insan 
yoğun yas ve korku duyguları içinde 
değilse hem bugününü kontrol edebilir hem 
de bunun bir uzantısı olarak geleceğini 
planlayabilir.

Geçmişteki davranışlarımıza esef etmek 
veya henüz gerçekleşmemiş olaylara ilişkin 
korku taşımak ruh sağlığımızı olumsuz 
yönde etkiler. Geçmişte bizi etkilemiş bazı 
olaylar karşısında duygularımızı yeterince 
ifade edemezsek –enerjimizi yeterince 
boşaltamazsak– “bitmemiş işler” adı verilen 
bir yaşantı ortaya çıkar.

Anı yaşamak demek, geçmişi ve geleceği 
aklımızdan çıkarmak demek değildir. 
Geçmişi unutmak, geleceğe ise aldırmamak, 
genel yaşam kalitemizi düşürür, içinde 
bulunduğumuz anı hakkıyla yaşamamızı 
engeller.

“Şimdi ve burada ne hissediyorum?” 
sorusuna gerçekçi biçimde yanıt 
verdiğimizde, içinde bulunduğumuz mekâna 
ve zamana odaklaşmaya çalışabiliriz.

Geçmişi, bugünümüzü ve geleceğimizi, 
içinde bulunduğumuz anda bütünleştirerek 
yaşamak için pratikte şunu yapabiliriz: 
Sadece geçmişi düşünmek veya gelecekten 
korkmak yerine, bugün, geçmişten ders 
alabiliriz, geçmişle ilgili olarak neler 
hissettiğimizi ve gelecekte ne yapmak 
istediğimizi fark edebiliriz, buna dayanarak 
geleceğimizi planlayabiliriz.

Geçmişi ve geleceği bugünde 
bütünleştirmenin yollarından birisi, 
kendimize geçmişin ve geleceğin gözüyle 
bakmaktır, bakmasına bilenler için. 
Yaşanmışlıklar öyle hafifçe –mış gibi– 
algılanabilecek değilse, anlam buluyorsa, 
yaşamı doğurur, yaşatır, dönüştürür, gelişir, 
evrimi sürdürür. Tersine bir oluşum, 
kişide ve nesnede anlamsızlaşmayı hep 
beraberinde getirecektir. Bir daha o duruşun 
hep beklentisinde yaşamı anlamlamayı, 
kavramayı, hep naif olanı istemeyi, 
kavuşmayı bekleyecek, sular artık akıp 
gitmiş olacaktır.

hulusiakkanat@gmail.com
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Bir kutsal metni anlamlandırabilmenin 
yolu, yine ve ancak kendi içinde işaret 
ettiği anlayış yönteminde saklıdır. Örneğin 
Tora’daki kronolojik anlatımın ardında, 
okuyan, kendine ait olanı bulup çıkar-
malıdır. Kitaba inanan (mümin) ile onda 
kendini arayan (talip) için ayrım bu nok-
tada tezahür eder. Bu mânâ itibariyle Tora 
hermenötik (tevil), İncil tipolojik (tevhîd) 
ve Kur’an hükmi (hikmet) kitaplardır.

Tora’nın anlatımında muntazamlık vardır. 
Kronolojik bütünlük okuyucuya kendini 
rahat hissettirir. İçinde anlam kargaşası 
veya karanlıkta kalan pek az ifade bulunur. 
Onun kozmolojisinde kâinatın yaratılışından 
itibaren her şey sıralıdır ve belirli bir 
hiyerarşi ile tahakkuk eder. Bu sıralı, 
hiyerarşik bütünsellik bilimsel tutuma, 
toplum kurmaya, adalet mekanizması 
oluşturmaya, ekonomiye, sosyolojiye vb. 
olgulara izin verir. Tora yapısal olarak 
tanrısal buyruklardan ve bu buyruklara 
riayet etmenin gereklerinden söz eder. Bu 
buyruklar kitabın geneline ait bütünselliği 
taşıdığından okuyucu doğru ile yanlışı ayırt 
etmede zorlanmaz. Tora’nın literal, harfi 
okunuşu müminin kalbinde pekinlik yaratır. 
Yine de okuyan onda kendini göremez. 
Kendi yaşamı için dersler çıkarır, ancak 
onda kendini bulamaz.

Yahudi ezoterizmi Tora’ya mistik bir nazarla 
yaklaşır. Ondaki düz ve pekin ifadeleri 
daha üst bir manaya taşıyarak belirli olan 

kronolojiyi yıkar ve anakroni içerisinde onu 
yaşadığı güne, okuyanın kendi gerçekliğine 
taşır. Bu hermenötik bir eylemdir. Artık 
Âdem’in günahı, Nuh’un gemisi, İbrahim’in 
oğul kurbanı, Yusuf’un köleliği, Musa’nın 
seyahati vb. tarihsel bir olguyu değil, ama 
insanın şuuruna ait bir manayı dile getirir. Bu 
mana ile de Tora’nın bir tarih kitabı olmadığı, 
ama her okuyanın içinde kendini bulacağı 
gizemli bir kitap olduğu sonucuna ulaşılır.

İncil’de İsa’nın ortaya koyduğu anlatım bu 
yorumsallık temelinde yükselir. İsa, Tora’yı 
yorumlar ve ondaki tüm hakikatleri kendi 
varoluşsallığında temellendirir. Öyle ki, 
giderek artık kitap ondan önce yazılmış ve 
İsa’nın içinde kendini bulduğu bir anlatım 
dizisi olmayı yitirir. Sanki Tora İsa için 
yazılmıştır. Hatta daha da ileri bir ifadeyle 
sanki o bizzat İsa tarafından yazılmış gibidir. 

İncil terminolojisinde İsa ruhtur. Tora’da 
geçen her kelimenin kendisine işaret 
ettiğini söyleyen ifadeleri narsistik bir 
egonun ifadeleri değildir. İncil’in İsa’sı saf 
ruhtur, lekesiz insandır. Ve ortaya koyduğu 
farkındalık ile o, Tora’nın insana işaret 
ettiğini ve onun kâmil bir şuur tarafından 
dile getirildiğini söyler. Bununla da o, 
Tora’nın sibernetik olarak yazıldığını, 
gerçek manasının önceden kaleme 
alınmadığını, ama hakikatin tahakkuku ile 
aydınlanmış insanın ruhunda tecelli ettiğini 
ortaya koyar. Böylece İsa’nın söylemi 
Tora’yı hermenötik anlayışın ötesine 
taşıyarak tipolojinin zeminini oluşturur.

Tipoloji, anlam bütünlüğü taşıyan bir metin 
içinde –ki bu teolojik açıdan ancak kutsal 
metinlere uygun düşen bir yakıştırmadır, 
tüm olgu ve karakterlerin öykünün 
kahramanını göstermesi, onu tiplemesi 
anlamına gelir. İsa, basitçe Tora’nın hikmetli 
öykülerini yorumlayarak kendini onun 
anlatımlarında bulmamıştır. Kitabın her 
sözünün kendisine işaret ettiğini ortaya 
koymuştur. Öyle ki, giderek Tora’daki tüm 
ifadeler bir baba ile oğul arasındaki sevgi 
öyküsünden başka bir şeyi anlatmaz olur. 
Baba bulutsa oğul yağmur olur; baba acıysa 
oğul merhem olur; baba kızarsa oğul affeder, 
baba saklanırsa oğul buldurur, baba gizlerse 
oğul bilgi olur. Nihayetinde ise İsa, baba ile 
bir olduğunu da ifade eder. Böylece Mesih 
temelli tipolojik göstergebilim doğar. 

Mesihî şuurla bakıldığında Musa, İsa’nın 
bir sûretidir. İsrailoğulları’nın on iki sıptı 
İsa’nın niteliklerini taşır ve bu nitelikler 12 
havaride belirginleşir. Yürünen çöl, İsa’nın 
kendi iç yolculuğudur; kavme geceleri ışık 
tutan onun nûrudur, gökten inen mann, elde 
taşınan kutsal sandık, kurulan çadır, inşa 
edilen mâbet, Âdem’in meyli, Havva’nın 
gizemi, cennetteki yılan, Yusuf’u günahtan 
sakındıran, Yakub’un gözlerini açan, 
İbrahim’in kurban ettiği oğul, melekûtun 
kralı, Harun’un bulunduğu mevki, kâhinlerin 
başı, kralların tacı, Kerubilerin yücesi, 
Mikâil’in tecessümü vb. hepsi İsa’dır;  
yani o seçilmiş olan Mesih’tir, Tanrı’nın 
sûretindeki insandır, lekesiz ruhtur. 

Hristiyan doktrini günah ile gelen azaptan 
kurtuluş için Mesih İsa’ya imanı esas alır. 
Bundaki gayret insanı ancak mesihî şuurun 
kurtaracağı düşüncesinden ileri gelir. Oysaki 
İsa’yı Âdemî günahın boyunduruğundan 
kurtaran kendini feda etmesi olmuştur. Bu 
fedai can ile ifna olmuş, hayatın beşerî 
zevklerinden feragat ile ilâhi olanın hükmü 
altına girmeyi dilemiş ve teslimiyeti ile de 
beşeriyeti ebediyetle takas etmiştir. Mesih 
olduğu için kurtulmuş değil ama kurtuluşu 
aradığı için kendi mesihi olmuştur. Ancak 
İsevi kurtuluş, İsa’nın karakterinden tecelli 
olmuş ve onun yolunu izleyenler için 
bir kurtuluş ümidi hazırlamıştır. İsa’nın 
kendi öyküsünde ona kendi ulûhiyetinden 
takdir edilen hüküm, ancak hükümlerden 
bir hükümdür. Eğer öyle olmasaydı 
evliyaullahın tamamının katledilmesi 
gerekecekti.

Muhammed ile gelen ayrım bu cihettendir. 
Kur’an ile ortaya koyulan ifadeler ancak 
Allah’ın hüküm ve hikmet sahibi olduğu 
yönündedir. Kur’anî anlatım nezdinde bu 
niteleme defalarca tekrarlanır. Nihayetinde 
Allah, Kur’an’ı şöyle tanımlar: “Biz onu bir 
hüküm kitabı olarak indirdik.” [1]

[1]  Kur’an-ı Kerim, Ra’d Sûresi 13/37 “Ve kezâlike 

Hermenötik,
Tipoloji ve Hüküm

İzzet Erş
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Kur’an’ın anlatımı, Tora’nın ortaya 
koyduğu kronolojiden bütünüyle ayrıdır. 
Kur’an, onun anlam dünyasına (âlemlerine) 
dâhil olamayanlar için anakronik bir 
yapıdadır. Ayetler arasındaki sıralamaları 
bir nedenselliğe dayanmayan, akışı 
tamamen kopuk, öykülendirmeleri yarım 
ve birbiriyle ilgisizdir. Anlatımlar sürekli 
tanımsız tekrarlarla doludur ve çoğu zaman 
anlatım fonetikteki şiirselliğe feda edilmiş 
gibidir. Birbirlerini tanımayan bir grup 
yazarın kimi zaman öfkeli, kimi zaman 
merhametli olduğu bir tartışma ortamı 
gibidir. Sanki farklı değer yargıları bulunan 
bu yazarlar, en büyük önemin kendisinde 
olduğu düşüncesiyle aynı anda konuşurlar. 
Sözler, sesler, haller, anlam, önem, içerik, 
niyet birbirine geçmiş gibidir. Kendisini 
apaçık bir kitap olarak tanıtsa da, bu yapısı 
nedeniyle Kur’an belki de insanlık tarihinin 
okunması en zor kitabıdır. 

enzelnâhu hukmen arabiyyâ, ve le initteba’te ehvâehum 
ba’de mâ câeke minel ilmi mâ leke minallâhi min 
veliyyin ve lâ vâk.”

Kur’an’ı anlamlı kılan yegâne durum 
ihlâs ile ona dahil olmaktır. Samimi olan 
samimiyetin her veçhiyle ona dâhil olur. İlk 
bakışta kaotik görünen ifadeler, okuyanın 
kendi kavrayışına, deneyimine, ruhsallığına 
göre şekil alır. Okuyanın anlam dünyası, 
hâli, kavrayışı değiştikçe aynı ayetin 
okuyana verdiği mesaj da değişmektedir. 
Bu durum, anlayışı gelişmekte olan ve 
onun kaotik yapısı içinde kendine yer bulan 
okuyucu için heyecan vericidir. Ancak yine 
de onu bu kadar eşsiz yapan bu değildir. 

Kur’an bir titreşim (rezonans) kitabıdır. 
Ondaki frekanslar ancak kalbin onu kabul 
edişine göre alıcı duruma geçer. Diğer bir 
ifadeyle Kur’an okura daima bulunduğu 
hâli geri yansıtır. Okur, onda kendi hâli 
dışında bir sonuca ulaşamaz. Münkir inkârı, 
câhil cehaleti, âlim ilmi, muvahhit tevhidi, 
salih sulhu, mümin imanı, hain ihaneti, şâfi 
şefaati, hakîm hikmeti bulacaktır. Her insan 
bulunduğu hâl üzere samimidir. Samimi 
oluşu onun riyasızlığından gelir. Samimi 

olarak cahil, samimi olarak katil, samimi 
olarak zâlim de olmak tabiidir. Her insan 
içinde bulunduğu hâl üzere yaşar ve bu 
hâl ile de hükmeder ve hükmettiği ile de 
kendini, kendi hükmü altına alır. Velhâsıl 
Kur’an okumak insanın kendini okuması 
olduğundan ve nefsi ile kendini hüküm 
altına aldığından ona “hüküm kitabı” 
denilmiştir. Bu hüküm ile hâl-i nübüvvete 
dâhil olunur.

Kur’an-ı Kerîm bu anlamıyla Mescid-i 
Nebeviye’dir. Onda her peygamberin 
yürüdüğü yol ve ulaştığı hakikat mevcuttur. 
Her nebinin kendi sesi, kendi zevki 
bulunduğundan, okuyan ancak kendi 
kalbinin meylettiği nebinin feyz ve zevkiyle 
ona dâhil olur. En nihayetinde Kur’an, 
Muhammed olduğundan, ona dâhil olmak, 
Muhammed’e murâbıt olmak demektir. 
Hâl-i Muhammed’e bağlanmak da her an 
hükme razı olmaktır.

izzeters80@gmail.com

Ben Nerede?
Mustafa Alagöz

Bütün yapıp etmelerimiz ‘Ben’ üzerinden 
hayat bulur; şöyle de diyebiliriz: Tasarım 
yaptığımızda, etkinlik gösterdiğimizde, 
eylem gerçekleştirdiğimizde ve bunları 
değerlendirip dile getirdiğimizde merkezde 
hep “Ben” vardır.  

- Ben düşündüm, Ben yaptım, Ben 
söyledim, Ben planladım... (Yetilerimiz ve 
bunların dışlaşması)

- Ben mutluyum, Ben yalnızım, Ben 
hüzünlüyüm, Ben... (Duygulanımlarımız)

- Benim evim var, Benim bilgim var, 
Benim şöhretim var, Benim... var. 
(Sahiplenmelerimiz)

- Ben yazarım, Ben uzmanım, Ben 
aşçıyım, Ben... (Kendimizi gerçekleştirme 
biçimlerimiz)

- Ben Türk’üm, Ben Hristiyan’ım, Ben... 
(Aidiyetlerimiz)

Peş peşe bu kadar çok “Ben” sözcüğünü 
sıralamak okuyanı sıkar biliyorum, ama 
şunu da biliyorum ki ‘Ben’ (ego, nefs) 
kendisi başlı başına bir dert; gerilim 
kaynağı, gerçekliği olmayan sanal bir 
varlık. Sanal; çünkü özünde etki-tepki 
yoluyla oluşur, belleğe aittir, geçici arzu ve 
isteklerin güdümünde çalışır. Görüldüğü 
gibi burada söz konusu olan “Ben” kültürel 
yoldan tarihsel olanaklar içinde oluşan, bize 
giydirilen ya da bizlerin bilinçdışı yollarla 

benimsediğimiz alışkanlıklar, düşünme 
kalıpları, değerlerimiz, tepki biçimleri ve 
beklentilerimiz…
 
Varlığımız iki ayak üzerinde yürür; Olmak 
ve Yapmak. Yaptıklarımızla “oluşuruz”, 
olmuşluğumuzla yaparız. “Ben” her zaman 
ve her durumda gizemli bir güç, sonsuz 
biçim ve enerji olarak merkezde bulunur. 
“Ben”i ne kadar kategorize etsek ve bunlar 
ne denli birbiriyle ilgisizmiş gibi gözükse 
de hepsinde de o merkezde yanan bir ateş, 
bize dışardan gelen her şeyi içine alıp 
eriten ve bunlara biçim verip dışarı salan 
töz olarak işlev görür. Başka bir söylemle 
“Ben” kavramı kendini yukarıda saydığımız 
biçimler altında gerçekleştirir. Bu kategorik 
ayrımlaştırmanın sayısı azaltılabilir ya 
da çoğaltılabilir, bence bu çok önemli 
değil, önemli olan tözsel olan her şey gibi 
“Ben”in de kendini belirli biçimler altında 
gerçekleştiriyor olmasıdır. 

Bilgilerimizi de sınıflandırırız, bu 
sınıflandırmayı istediğimiz kadar 
derinleştirelim, ama her durumda şu iki öğe 
hep değişmeksizin kalır; bilen ve bilinen. 
Bilen insan, bilinen ise nesnedir. İnsan 
yüzyıllarca nesnelerin peşinde koşmuş, onu 
bilip anlamaya çalışmıştır. Fakat bilmeye 
çok hevesli bu meraklı varlık kendini merak 
etmeyi uzunca bir süre akıl edememiştir. 
Bunu söylerken çok dikkatli olmak 
gerektiğine inanıyorum. Çünkü böylesi 
bir konunun tam olarak bilince çıkarılıp 
düşüncenin bir konusu haline gelmesi 
hakkında sene olarak bir tarih verilemez, 
ancak tarihsel süreç içinde ele alındığını 
söylemek mümkün. Dikkat edilirse varlık 
bu zamana kadar üç yoldan ele alınmıştır: 
bilgelik, peygamberlik ve felsefe. Bilgelik 

yolu Uzak Doğu’da ortaya çıkmıştır (Tao, 
Buda ); Peygamberlik (Din)  Orta Doğu’da; 
Felsefe ise Batı’da (Antik Yunan). Bilgelik 
yolu aydınlanmayı deneyimleyip bunun 
yolunu göstermiştir. Aracı meditasyondur. 
Peygamberlik-din, bireyin vicdani yeterliliği 
ve sorumluluğu olduğunu ortaya koyar; 
bunun yanında toplumsal vicdanın canlı 
kalmasını hedefler. Aracı ibadettir. Felsefe 
ise varlığın bütünlüğünü ve aklın işleyişini 
kavrayıp anlamlandırmayı hedefler. 
Kesinleşmiş sonuçlar vermek yerine hep 
sorgulamada durur. Yöntemli düşünmeyle 
çalışır. Toplumsal sorumluluk üstlenemez, 
eğer bunu yaparsa ideolojiye dönüşür.

Bir “Ben” bilincine sahip olmamız bizi 
evrende ayrıksı kılan en temel niteliğimiz. 
Fakat “Ben” demekle neyi kastediyoruz? 
Tapındığımız, hiç toz kondurmadığımız, 
herkesin dikkat etmesini istediğimiz, 
kendimizi gerçekleştirdiğimiz her 
durumda var olduğunu duyumsadığımız 
bu gizemli varlık nerede? Anılarımızda mı, 
umutlarımızda mı, deneyimlerimizde mi, 
bilgilerimizde mi, aidiyetlerimizde mi? İçine 
ne koyarsak koyalım bir türlü dolmayan bu 
sonsuz evren hem bizim bireyselliğimizde 
var olacak, hem de bireyselliğimize aşkın 
olacak; “Ben” kavramının gizemi buradan 
kaynaklanıyor olsa gerek. Ben Türk’üm, 
Ben aptalım, Ben zekiyim, Ben… Ben… 
Hangi niteliği yüklersek yükleyelim 
asla tüketemiyoruz, daha doğrusu 
dolduramıyoruz, olmuş ve olabilecek her 
şeyi “Ben”in altına alabiliyoruz. Bu süreci 
tersine de işletebiliriz: Kendimizde var olan 
tüm nitelikleri soyutlasak “Ben” bilinci 
yine yerinde duruyor olduğu sonucuna 
ulaşabiliriz. 
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Basit bir tanımlama ile düşüncemi 
sürdürmeye devam etmek istiyorum. 
Burada söylemiş olduklarımın doğru 
olduğu iddiasında değilim, bu sadece 
bir sesli düşünme (ya da yazılı), içten 
gelen bir anlama çabasının dışavurumu. 
Ödünç tutkularla ve kışkırtılan heveslerle 
sürüklenmek yerine, hiçbir hedef 
gözetmeden, kendini birilerine kabul 
ettirmek ya da birilerinin takdirini 
kazanmak kaygısı taşımadan düşünsel 
çaba insana büyük zevk veriyor. “Ben” 
için kısa bir tanım yapmak gerekirse şöyle 
denebileceğini düşünüyorum: Biz istesek 
bile bizden uzaklaşmayan, bize rağmen 
bizden işleyen yeti, varlığımızda devinen 
enerji. Olumsuzlama yöntemi (la ilahe) ile 
yürürsek kavranabilen sonsuz nokta. 

Descartes’in her şeyden kuşku duyarak yol 
alması sonucunda vardığı ve artık kuşku 
duyamadığı yer. 

Bilincimize konu olan ne varsa o “Ben” 
–biz– değildir; çünkü bizim dışımızda, 
karşımızdadır. Duygularımız, karakterimiz, 
bilgimiz gibi en içsel özelliklerimiz bile 
“Ben” değildirler, ama onun içerikleridirler. 
İki açıdan böyledir: Birincisi bunları 
bilincimize konu edip üzerine düşünebiliriz. 
İkinci olarak bunlar deneyimlerimizle ve 
çabalarımızla oluşur ve yine zaman içinde 
irademiz ve çabamızla değişebilirler, 
ama “Ben” var olmaya devam eder. 
Kendi adıma bir düşünsel denemeye 
giriştiğimde bunu daha rahat görebildim. 
“Bildiklerim ben miyim?” diye kendime 
sordum, hayır değilim. İki artı ikinin dört 
ettiğini biliyorum, kromozomlar ve bunlar 
üzerinde genlerin olduğunu biliyorum, 
elektriğin kendi çevresinde manyetik bir 
alan yarattığını biliyorum... Peki, ben 
bilmiyor olsaydım bu gerçekler var değil 
miydi? Ayrıca bunlardan haberim olmadığı 
dönemlerde “ben yok muydum?” Newton 
kütle çekim yasasını keşfetmezden önce bu 
yasa doğada işlerliğini sürdürmüyor muydu? 
Bitkilerin fotosentez yaptığını biliriz. Bilsek 
de bilmesek de onlar kendi doğalarını 
gerçekleştirmeye devam etmiyorlar mı? 

Bu yöntemi “Bilgi” diye isimlendirdiğimiz 
tüm bilişlerimize uygulayabiliriz. “İlim 
maluma tabiidir.” Tasavvuf söyleminde 
bir söz vardır: “İlim Allah’ aittir”, yani 
varlığın bütünlüğüne, burada bir şeye dikkat 
çekmek gayreti de var, bir uyarı: Bilginle 
övünme, bildiklerinle ona-buna üstünlük 
taslama. Onu egonun –nefsinin- tatmini için 
bir araç haline getirme. Dahası bilmemizi 
gerçekleştiren tüm bedensel organları da biz 
üretmedik: Beş duyu organımız, beynimiz, 
düşünsel yetkinliğimizi biz var etmedik, 
bunlar bize verildi; ister doğa verdi, isterse 
Allah verdi diyelim, inanç biçimimize 
göre böyle güçlerden söz edebiliriz, ama 
sonuç değişmez. Bilincimizde var olan, 

belleğimizde depoladığımız tüm bilgi ve 
anılar geçmiştir, sonuçlardır ve sadece birer 
malzemedir, buna toplu olarak zihin dersek 
şu hakikati vurgulamış oluruz; “Ben” zihin 
değildir. 

Genellikle “Ben”imizi beden imgesi 
üzerinden kurarız. Bedensel bir varlığımız 
var elbette, onu korumak, güzel göstermek, 
beğendirmek, iyi beslemek kaygımız hiç 
bitmez. Basit bir gözlemle bedenimiz 
dediğimiz maddi-duyusal varlığımızın 
ortaya çıkmasında ve işleyişinde de hiçbir 
yetkimizin olmadığını görürüz. Boyumu 
posumu ben belirlemedim, elimi ayağımı 
ben yapmadım, iç organlarımın işleyişine 
hiç müdahalede bulunamam. Vücudumu 
irademle kullansam da kullandığım araçları 
ben var etmedim. İnsan ister istemez sevgili 
İsmail Emre’nin belirttiği gibi “Neyim var 
benim bunun içinde?” diyesi geliyor. Sonuç: 
“Ben” zihin değil, ama “Ben” beden de 
değil. 

Spinoza’nın dikkate değer bir önermesi 
var: “Her belirleme bir olumsuzlamadır.” 
Özellikle Hegel bunu çok önemser, ama aynı 
zamanda şunu dile getirir: “Her olumsuzlama 
bir belirlemedir.” Ben bu ikinci önermeyi 
daha kapsayıcı ve hakiki buluyorum, 
çünkü birincisi bir durağanlığı, ikincisi 
ise durağansızlığı anlatır. Olumsuzlama; 
ortadan kaldırma, yok sayma yoludur. Hazır 
bulduğumuzu yok saydığımızda, başka 
bir söylemle onu kapsayıp daha ötesine 
gittiğimizde ne olur, neyi buluruz arayışıdır. 
Bir şeyin özüne ulaşmak için onun ne 
olduğuna değil, ne olmadığına bakarak 
varılır. İşte daha ötesine gidemediğimiz bir 
noktaya vardığımızda o şeyin özünü, onun 
mutlaklığını bulmuş oluruz. 

Bitki ve hayvanları örneklerse tüm 
olumsuzlamaları yaptığımızda şu 
noktaya varırız: Bitkiler için sadece 
beslenip büyümelerine; hayvanlar için ise 
içgüdülerinin olduğuna. Eğer hayvanlar 
üzerinden yürürsek, tüm hayvanları 
kendilerine özgü biçimlerinden ve 
niteliklerinden soyutladığımızda hepsinde 
de “içgüdü” sonsal noktasını buluruz. 
Aynı yöntemi “Ben” için de işletebiliriz. 
“Ben”in ne olduğunu, ancak ne olmadığını 
belirleyerek ortaya çıkarabiliriz. 
Olumsuzlama ya da ne olmadığını söylemek 
onun niteliklerini kesinlikle inkâr etmek 
anlamına gelmez. 

Yalnızca belirli bir niteliğe 
indirgenemeyeceği anlamına gelir. Ben 
güzelim, ben yazarım, ben zenginim, 
ben önemliyim vb. diyebiliriz, ne kadar 
çok nitelik sayarsak sayalım “Ben” tüm 
niteliklerin ortak paydası olarak kalır, ya 
da tüm niteliklere aşkın olarak ya da tüm 
edimlerin devindirici itkisi olarak ya da 
tüm varoluş biçimlerinin ruhu olarak; her 

durumda bunları fark eden olarak. Nitelikler 
arasında ayrım koyan, ilişkilendiren, 
yönlendiren, enerjisini istediği yöne akıtan, 
istediği noktaya yoğunlaştıran bitimsiz 
yaşam enerjisi yani “Farkında Akıl”; işte 
“Ben” bu. O bir gökyüzüdür, bulutlar gelip 
geçer ama gökyüzü olarak kalır. O gece 
karalığı gibidir, sonsuzca yıldızları barındırır 
(nitelikler). O seyahat eden bir yolcudur, 
yol boyunca gelip geçen manzaralara tanık 
olur, görüntüleri kıyaslar, ama hep fark eden 
yolcu olarak kalır. Bütün bunları söylemenin 
anlamı ne? Kendimizi geçici olan şeylere 
bağlayıp kalmanın anlamsızlığını tartışmak 
için. Herhangi bir özelliğimizi veya yetimizi 
abartıp kendimizi bununla sınırlamanın bir 
hapishaneye kilitlenmek olduğuna dikkat 
çekmek için. 

Bildiklerimiz, sahip olduklarımız, 
aidiyetlerimiz vb. değiliz. Yaratıcı 
yetilerle donanımlı ve farkındalığı olan 
bir sonsuzluğuz, her birimiz öyleyiz. Ama 
diğer yandan da ayrı ayrı birer bireyiz. 
Her birimiz kendimize özgüyüz, biriciğiz. 
Yetilerimizle aynı, edimlerimizle farklıyız. 
Yetilerimizi harekete geçirme çabamız ve 
farkındalığımızı derinlemesine kullanma 
cesaretimiz bizi özgün ve özgür kılar. İnsan, 
genel söylemiyle bir farkındalık varlığı, 
somut hali ile bir irade ve ahlâk varlığıdır. 
Yetileri kullanma kararlılığı irademiz, bunu 
gerçekleştirme biçimimiz ise ahlâkımızı 
oluşturur. Ahlâk kavramı günlük yaşamdaki 
başkasına zarar vermeme, toplumla uyumlu 
kalma olarak anlaşılmamalı, bu törel yaşama 
uygunluktur. İnsan olmamızı sağlayan 
donanımlarla hak ilkesine bağlı olarak 
yaratımlar olarak görülmeli. 

Farkındalık yetisi ve hakka bağlı edimler 
özgürlük yaratır, sevgi doğurur. Aynı yetiler 
arzuların ve dışsal uyaranların güdümünde 
de akıp gidebilir. Birincisi sevinç ve 
ferahlık; ikincisi ise sıkıntı ve gerilim 
doğurur. Her birimiz kişisel deneyim ve 
gözlemlerimizle bu gerçekliğe tanık olma 
gücüne sahibiz. Her evvelin bir ahiri vardır, 
sonuçlar uygulanmaz sadece gerçekleşirler, 
ama yöntem uygulanır. Yöntemlerimizi 
biz seçeriz sonuçlar ona göre gerçekleşir, 
yöntemlerimizi kullanma kararı ve 
iradesi sadece bize aittir. Eylemlerimizin 
niteliğini içimizde uyandırdığı duygulardan 
anlayabiliriz, olandan yürümek bizi oldurana 
götürür. 

Yazının içeriği ile uyup uymadığına 
bakmaksızın sevgili İsmail Emre’den bir 
doğuş:

“İki yok arası sanki bir varlık
Arkası gaiptir önü karanlık
Hesapla kitapla anlaşılmıyor
Bildiremez amma biliyor âşık.”

mustafagoz52@yahoo.com.tr
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Sürdürebilirlik ve Bir 
Kızılderili Atasözü

B. Deniz Tipigil 

Günümüz dünyasında sivil toplumun, 
uluslararası kuruluşların, iş dünyasının ve 
hükümetlerin gündeminde çok önemli bir 
yer kapsayan sürdürülebilirlik kavramı, her 
kavram için olduğu gibi, farklı disiplinler 
tarafından farklı içeriklerle tanımlanıyor. 
Birkaç örnek ile bu farkı daha açık kılalım. 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi 
(WBCSD) sürdürülebilir kalkınmayı 
“İş dünyasının ve insan yaşamının 
gereksinimleri ile doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği arasında denge 
kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal 
boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir 
planlama yapılmasını amaçlayan bütünsel 
bir yaklaşım” olarak tanımlarken, Ekoloji 
Bilimi “Biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve 
üretkenliğinin devamlılığının sağlanması” 
olarak tanımlıyor. 

Temel bilimler, en dar anlamıyla hayatta 
kalabilmemiz ve en ideal anlamıyla 
yaşam kalitemizi arttırabilmemiz ve 
sürekli kılabilmemiz adına, insanı ve 
insanın kendini içinde bulduğu doğal ve 
kozmik çevreyi ve tüm bunların yapısını 
ve uyumunu inceler. Bu bağlamda ele 
aldığımızda sürdürülebilirlik kavramının en 
temel ve en yalın tanımı, mevcut ve gelecek 
nesillerin sosyal, ekonomik ve tüm diğer 
yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması adına, 
insan ve doğanın uyum içinde üretkenliğini 
devam ettirebilmesi olarak ifade edilebilir. 

Çağımızda insan, teknoloji sayesinde büyük 
bir hız ile karmaşık ve değişken bir bilgi 
ağı içinde yaşamakta ve çalışmaktadır. 
Son iki yüzyıl ve içinde bulunduğumuz 
yeni yüzyıldaki bilimsel çalışmaların insan 
yaşamına sunduğu teknolojik olanaklar göz 
önüne alındığında, insanlığın binlerce yıllık 
yaşam koşul ve alışkanlıkları alanında hızlı 
ve büyük değişimler yaşadığı ortadadır. Söz 
konusu değişimlerin, hangi alanlarda gelişim 
olarak ele alınıp alınamayacağı ise sosyal 
bilimlerin konusudur.  

Sosyal bilimlerin bakış açısından 
sürdürülebilirlik, toplumsal bir varlık 
olan insanın bireysel ihtiyaç, hak ve 
özgürlüklerini gelecek nesilleri de gözeten 
bir biçimde karşılayabilmesi adına, içinde 
bulunduğu toplumun diğer bireyleriyle 
bir arada sosyal, mesleki ve özel yaşam 
alanlarını kurabilmesi ile ilgilidir. 

Farklı bilim disiplinleri, farklı kurum ve 
kuruluşlar tarafından farklı biçimlerde 

ifade edilen sürdürülebilirlik kavramının 
tanımlarını incelediğimizde, kullanılan ortak 
kavramların çeşitlilik, değişim, uyum ve 
üretkenlik olduğunu görebiliriz. Bu ortak 
kavramlar içindeki kilit kavram ise şüphesiz 
uyumdur. 

Her bir insan, kendine has düşünce ve duygu 
dünyası açısından da, bedensel organizması 
açısından da ele alındığında eşsiz ve 
benzersizdir. Bilimsel bir gerçekliktir 
artık bu günümüzde. Her birimizde ortak 
olan temel özellikler ve yetiler, bireysel 
olarak derinlemesine incelendiğinde 
farklılaşmaktadır. Aynı toplumun ve hatta 
onun en küçük birimi olarak kabul edilen 
çekirdek ailenin bireyleri olan her bir insan 
dahi, yine derinlemesine incelendiğinde, 
yani yaşam koşulları, ihtiyaçları, 
yetenekleri, değerleri, hayalleri, amaçları ve 
etkinlikleri ile ele alındığında yine eşsiz ve 
benzersizdir.

Uyum, işte tam da bu çeşitliliği ve 
değişimleri bir arada yaşayan toplumsal bir 
varlık olan insanın, kendine özel mesleki, 
sosyal ve özel yaşamını kurabilmesi adına, 
belki de en öncelikli olarak anlamlandırması 
gereken kavramdır.  

Uyumun var olabilmesi için çeşitlilik ve 
değişim şarttır; çünkü uyum farklılıkları 
kargaşa (kaos) olmaktan çıkartarak düzene 
getiren ilkedir. Bir başka tanımla bir bütün 
oluşturabilmek adına, farklı parçalar 
arasındaki ortak yapıtaşlarını, ilkeleri, kısaca 
uygunluğu yakalayabilmektir. 

Bu nedenle uyum, gerek bireysel açıdan 
bütünlüklü bir bakış açısına sahip 
olabilmemiz için, gerekse toplumsal açıdan, 
mesleki ve sosyal anlamda bütünlüklü bir 
yaşam kurabilmemiz için ön koşuldur. 

Sürdürülebilirlik tam da bu nedenle, 
bütünlüklü bir bakış açısını, yani çeşitlilik 
ve değişimler içerisindeki uyumu 
yakalayabilen, bu uyum sayesinde bireysel 
ve toplumsal değerlerini ve kurumlarını 
üretebilen ve geliştirebilen toplulukların ve 
toplumların en temel kavramlarından biri 
olmaya devam edecektir.  

Kızılderili Atasözü sürdürülebilirliği tüm bu 
karmaşık ifadelerden çok daha etkili olarak 
bir cümlede özetler aslında:

“Biz dünyayı dedelerimizden miras değil, 
torunlarımızdan ödünç aldık.”

Bülten Künye
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“Mizahı olmayan bir ülkede 
yaşamak korkunçtur. Ama, her 
an her şeyin mizahı gerektirdiği 
bir ülkede yaşamak, çok daha 

korkunçtur.”

Bertolt Brecht
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Astronomi (gökbilim) profesörü George 
Lemaitre, yaptığı araştırmalarda evrenin 
sürekli genişlediği ve geçmişte gezegenlerin 
daha sıkışık bir durumda olduğu düşüncesi 
ile evrenin bir başlangıcının olduğu 
görüşünü açıklamıştır. 1927 yılında “Büyük 
Patlama Teorisi”ni ortaya koyarak, 
evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce büyük 
patlama ile oluştuğu sonucunu çıkarmıştır. 
Bununla beraber hâlâ bu konu ile ilgili 
açıklanamayan, örneğin büyük patlamada 
neyin patladığı, patlamadan önce ne olduğu 
gibi birçok soru merak konusudur. Bu 
soruların cevapları günümüzde yapılan 
deneyler ile halen araştırılmaktadır ve 
evrenin oluşumundan günümüze kadar olan 
bu süre içinde birçok tarihi bilgi gizemini 
korumaktadır.

Geçmiş ile ilgili bazı bilgilere arkeolojik 
araştırmalar, incelemeler sonucunda 
ulaşabilsek de, uzmanlara göre insanlık 
tarihinin en önemli buluşu olan sözlerin 
yazıya aktarılması ile bilgiler daha net hale 
gelmeye başlamıştır.  

Hint uygarlığı köklerinin dayandığı, İndus 
Vadisi’nde yaşayan halkın kullandığı yazılı 
metinlerin günümüz araştırmacıları ve bilim 
adamları tarafından okunamaması nedeniyle 
bu uygarlık tarihi bilgilerin bulanık 
halde olduğu ve gizemini koruduğu bir 
dönemdedir. Mitler, arkeolojik araştırmalar, 
efsaneler bu dönemlerle ilgili ipuçları 
verseler de, kesin bilgilere ulaşmak halen 
çok zordur.

Klasik Hint tarihi M.Ö. 2000 yıllarında 
Aryan ırkı ile başlatılırken, arkeologların 
1920’li yıllarda yaptığı kazılar sonucunda, 
Aryan ırkının İndus bölgesini istila ettiği 
teorileri ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Yüzyıllar boyu sözlü anlatımlarla aktarıldığı 
düşünülen Hint kutsal metinleri “Vedalar”ın 
M.Ö. 3000 yıllarında Sanskrit dili ile yazıya 
geçirildiği bilinmektedir. Felsefi düşünceler, 
törenler, büyülerin açıklandığı bu vedik 
metinlerden sonra destanların ortaya çıkması 
ile M.Ö. 1000-600 yılları arasında Hint 
kültüründe epik (şiirsel, edebi, destansı) 
dönemin olduğu tahmin edilmektedir.

İki büyük destan olan Ramayana ve 
Mahabharata belki bir hayal gücü ürünü, 
belki de milyonlarca yıl öncesini anlatan 
epik dönemin önemli eserlerindendir. 
Kozmik güçler, tanrılar, dünyevi 
varlıklar arasında meydana gelen büyük 
Bharata savaşını resimsel olarak anlatan 
Mahabharata destanının yazarı belli değildir. 

Ramayana destanının ise Hint ozanı 
Valmiki tarafından 7 bölüm ve 24.000 
beyit olarak yazıldığı bilinmektedir. 

Özet olarak efsaneye göre:

Ayodha bölgesi kralının en büyük 
oğlu olan (Tanrı Vişnu’nun avatarı) 
Rama diğer bölge kralının kızı Sita 
ile evlenmek için damat adayı seçim 
seremonisine katılır. Sita evlenmek 
isteyenlerden büyük bir okun telini 
germesini ister. Bu seremoniye katılan 
diğer damat adaylarından hiç kimse 
oku yerinden bile kaldıramaz, sadece 
Rama oku kaldırır, eğip bükerek teli 
oka takarken, oku kırarak gücünü 
ispat etmiş olur ve Sita ile evlenir. 

Rama, Sita ile evlendikten sonra 
Ayodha kralı olması gerekirken, üvey 
annesinin kendi oğlunu kral yapma 
isteği nedeni ile Rama’yı krallıktan 
uzaklaştıracak bir plan yapmaya 
başlar ve başarılı olur. Rama ormana 
gönderilir. Karısı Sita ve kardeşi 
Lakshman da onunla gitmek isterler.

Rama, Sita ve Lakshman 6 yıl çok mutlu 
ormanda yaşarlar. Bir gün ormanda yaşayan 
şeytani prenses Rakshasas, Rama’yı 
baştan çıkarmak ister, fakat Lakshman onu 
yaralayarak uzaklaştırır. İntikam almak 
isteyen şeytani yaratık, ağabeyi olan on başlı 
Lanka (Sri Lanka) kralı Ravana dan yardım 
ister. Kral Ravana’nın 10 başlı olması10 
adamın bilgisine sahip olduğunu sembolize 
eder, ama aynı zamanda 10 adamın kötü 
özelliklerine de sahiptir. 

Ravana, kardeşinin intikamını almak için 
Rama’nın karısını kendi karısı yapmak ister 
ve Sita’yı kendi krallığı olan Lanka’ya (Sri 
Lanka) kaçırır. 

Rama karısını geri getirebilmek için uzun 
bir yolculuğa çıkar. Maymunların lideri olan 
“Hanuman”ın ve maymunlar ordusunun 
yardımı ile Hindistan’dan Lanka’ya 
geçebilmek için suyun içinden bir yol yapar, 
karısı Sita’yı kurtarır ve on başlı Ravana’yı 
öldürür. Ayodha Krallığı’na geri dönerek 
kral olmayı kabul eder.

Örnek alınması gereken ideal karakterleri, 
insan değeri, onur, erdem, güzel ahlâk, 
bağlılık, sadakat, sevgi, iyi niyet gibi 
özelliklerin savaşı kazandığını anlatan bu 
destan, kötülük, şehvet, arzular, öfke gibi 
karanlık güçlerin kaybettiğini vurgular. Aynı 
zamanda mitlerin, efsanelerin hayatımızı 

nasıl etkilediğini, gelecek nesillere nasıl 
yol gösterdiğini ve onların dönüşmesine 
yardımcı olduğunu anlayabiliriz.

Efsane de geçen “Âdem Köprüsü” ya 
da “Rama Köprüsü” günümüzde uzman 
ve araştırmacılar tarafından keşfedilen 
Hindistan’ın güney ucundan Sri Lanka’ya 
bağlanan bir yol olduğunu bilmektedir. 
Bu hikâyenin geçmişte yaşanmış ya da 
maymunlar lideri Hanuman ve maymunlar 
ordusunun evrenin başlangıcında kültürel 
evrimin oluştuğu dönemde ortaya çıkan ilk 
insan türünü anlatıyor olabilir mi sorularını 
akıllara getirmiyor da değil.

Ramayana efsanesini yazan Valmiki’nin 
hayal gücü ile yarattıklarını mı yoksa 
yaşanmış olan olayları mı aktardığı 
düşüncesi heyecan verici gizemliliğini 
korumaktadır. 
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