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Soru: İslâm’daki Esma kavramı Batı’da 
Jung’un arketipleri ve Grek’deki Tanrı ve 
Tanrıçalar gibi görülüyor. Hıristiyanlıktaki 
tecelliler de çok etkin. 

Metin Bobaroğlu; burada tecelli yönünden 
bakıyoruz yani Tanrı’nın tecelli etmesi epi-
fani, hiyerofani, teofani dedikleri. Bir zuhur 
var, bir tecelli var biliyorsunuz. Doğa zuhur 
kaydındadır, bir nev’i ontoloji ama epistemo-
loji tecelli kaydıdır. Tecellide daha çok epis-
tem, bilgi irfan bilgisine doğru gidiş var. O 
zaman zuhurun olduğu yerde tecelliden söz 
edeceğiz.

Antik Yunan tanrılarına, hatta Pagan tanrıları 
döneminden öncesine baktığımızda, insanlar 
doğa güçleri karşısında duydukları acziyet-
ten dolayı her türlü güce, görünüşe, olguya 

taparken bir yandan da bir çekinme ve korku 
duymuştur. Sonra korktuğu ile kendi arasın-
da bir uzlaşma yaşamış, sonra ele geçirme, 
sonra yönetme… Yani bir nev’i doğadaki 
tehdit edici unsurdan önce çekinerek, sakı-
narak sonra uzlaşma yoluna giderek ve daha 
sonra yapabilirse yönetmek, ele geçirmek ve 
kendi için kılmak sürecine giriyor. Aslında 
bu bilimin ortaya çıkma serüvenidir. Sonun-
da bilimsel bilgi doğa karşısında egemen 
olmuş ve kökeninde korku karşısında oluş-
muştur. İnsanı bugünkü hale getiren tekno-
loji ve yönetim bilgisi vb. en başa dönünce 
doğa karsında korkudan doğmuştur. Süley-
man mesellerine baktığımızda; “Rab korku-
su hikmet’in başlangıcıdır” diyor. Biz burada 
ne kast edildiğini bilmezsek, bu bilgi teorik 
kalabilir. Hikmet kavramı çok önemlidir, “bir 
şeye hikmet ile muamele etmek” demek; o 
şeyin kendi nitelikleri ve izin verdiği direnç-

ler ile ona muamele etmek demektir. İbnü’l 
Arabî hikmet ile bilmeyi, “Tanrı içinde her 
varoluş kendisine nasıl hükmedileceğini Tan-
rı’ya kendisini sunarak bildirir. Kendisinin 
bildirdiği gibi yönetilmeyi isterler”  diyerek 
zuhur ve tecelli açısından sanki başka bir 
varlıkmış gibi anlatıyor teatral şekilde ama 
aslında başka bir varlık yok. Örneğin ontolo-
jik olarak, -bu el benim ama bilme olarak bu 
elin kendisi, kendisini bilemez ama ben onu 
bilirim. Hem benim hem ben değilim; onto-
lojik olarak benim, epistemolojik olarak ben 
değilim. Bilgime içerik yaptığım zaman, bu 
artık benim varlığım değil, benim için var-
lık. Onun üzerine hükmedebileceğim bir var-
lık; onun kendi niteliklerini kullanarak onun 
üzerinde hükmedebilirim, buna hikmet de-
niliyor. İnsanın doğa üzerindeki egemenliği, 
onun hayati bir korku olan ölüm korkusun-
dan kurtulmak için yaptığı mücadeledir. Bu 
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ölüm tehdidi karşısında doğayı kendindeki 
nitelikler vasıtası ile ele geçirdiği uzlaşma, 
sakınma ya da yönetme olan bu üç şey bize 
hikmetin bugüne kadar gelen teknolojisini 
veriyor. Rab korkusu bu, bu aslında ölüm 
karşısındaki korkudur yani insanın ölümden 
kurtulmasını sağlayan korku anlamında. Fa-
kat ne yaparsa yapsın bedeninin ölümünü en-
gelleyemiyor. Geciktirebiliyor fakat sonunda 
beden ölüyor. Buna Grek düşüncesinde bir 
çare bulunamadı. Bu doğaldır, zaten böyledir 
ama insan ölmek istemiyor. Doğaldır da bunu 
da yenmeliyim bu nasıl olacak? Diğer rakip-
lerinin hepsini yeniyorsun ama ölüm rakibini 
yenemiyorsun.

Platon’un idealar öğretisi kadar önemli diğer 
bir öğretisi de phronesis yani pratikten doğan 
hikmetli bilgi öğretisidir.

Hayat eros ve tanatos arasında geçen bir sü-
reçtir; eros-tanatos hayatın iki kutbu. Eros 
yaratıcı, tanatos yok edici güçlerdir. Ölüm 
yaşamın efendisidir yani Rab’dır. Tanatos 
karşısında Eros şahlanır. Bunu bize Viktor 
Frankıl anlatıyor; Frankıl 2. Dünya Savaşı’n-
da toplama kamplarında kaldığı sürede, bir 
deri bir kemik kalmış insanların yakılmaya 
götürülmelerine tanıklık ediyordu. Tanıdığı 
ve sevgiyle bağlı olduğu git gide erimiş, has-
ta bu insanların tanatosun gölgesi altında ölü-
mü bekleyişleri esnasında hayret verici bir 
şey olmuştur, bu ortama rağmen Eros doruk 
noktasına çıkmıştır; ölüm kapısında Eros... 
Çünkü ölüm korkusu erosu tetikler, bu türün 
kendini koruma güdüsüdür. …  Bu spermata 
macerasıdır ama kelâm da böyledir, varoluş-
sal olarak böyledir. Ölüm karşısında ölümü 
yenme arayışı ilk kez bir bildiri ile insanlık 
karşısına çıkıyor. İşte Îsâ… Îsâ’nın macerası 
budur. 

İzzet Erş: Öncesinde Musa’da da pek çok 
bilgi var ama kurtuluşa dair bir bilgi yok. 
Tespitler var yasaklar var ama nasıl kurtuluş 
olacağına dair bilgi yok. İlk defa Îsâ’da çıkı-
yor ölümü yenmek kavramı. 

MB: Grek’de var, ölüme karşı savaşıyor ama 
hep yeniliyor. Grek trajedisi ölüm hikâyedir. 
Ölümün karşısında tüm bilgelikler, Tanrılar, 
kuvvetler yenilirler, bu hayatın kendisidir. 
Ama birisi çıkıyor  “ben ölümü yendim” di-
yor. Artık bu Rab korkusu değil Rab sevgisi-
dir… Korku ahlâkından, aşk ahlâkına geçiş… 

İE:  Philon’un ve Plotin’in işaret ettiği kelâm, 
Îsâ ile belli bir işaret noktasına dönüşmüş 
oluyor. Biri diyor ki “Tanrısal kelâm varo-
luşun temelidir ve tüm varoluşlar o varlıklar 
temelinde temellenmelidir” dediği nokta ar-
tık O Îsâ olarak görülüyor. Çünkü O varoluşu 
meydana getiren söz ilk defa bir insanın ağ-
zında, O insan ile birlikte tecelli ediyor. Musa 
bu sözler benimdir demiyor. Kelâm kendisi-
ne geliyor ve o bana gelen kelâmı size bildi-
riyorum diyor. Îsâ’ya ise bir kelâm bildiril-

miyor. Îsâ söylüyor, söylediğim söz Rabb’in 
sözüdür diyor. 

MB: Hani şu dağda gizli olan çalının arkası-
na gizlenip söylemiş gibi… Spritüel düşüne-
lim. Sesini duyduğu ama kendisini arkadan 
gördüğü, “yüz yüze görsem ölürdüm” dediği 
kişi, birdenbire kendisi çıktı geldi. (Musa’nın 
anlatımı) “Size daha önce meleklerle konu-
şuyordum ama artık çıktım geldim, ben söy-
leyeceğim”… Gibi teatral bakarsanız hemen 
kabul etmek kolay ama gerçeğinde hemen 
itirazlar başlar. “Olmaz dağdaki sis, biz ona 
inandık. O görünmez idi yüz yüze görününce 
ölünürdü ama seni görüyoruz ve ölmüyoruz 
sen olamazsın”. 

İE: Şöyle bir ifade kullanılıyoruz. Musa’nın 
kelâmı ile siz günahkâr sayıldınız benimki 
ile kurtulacaksınız. Musa’nın şeriatına tabii 
olmak, kendisine verilen görev için yeterli 
idi. Bu zahirî hükümdü, daha fazlasına gerek 
yoktu. İbrânî düşüncesi içinde, akıldan geçen 
fikirlerden sorumlu değildir. Sadece fizîken 
yaptıkları ettiklerinden sorumludur. İsevî te-
oloji içinde yapmış olmak, düşünmüş olmak 
ile aynı şeydir. Düşünmüş olmak sizi o ey-
lemden mesul kılar. Dolayısı ile Îsâ ile tanış-
mış olmak yani Îsâ denilen kelâm ile tanışmış 
olmak, artık Musa’nın şeriatına bağlı kala-
mamayı zorunlu kılıyor. Bir hatayı, yanlışı 
günahı, herhangi birini eyleme geçirmediğin 
sürece bir problem yok. Îsâ’da ise düşünmek 
dahi günahkâr kılar. Günahkârlık ise ölümün 
boyunduruğundan kurtulamama demektir. 
İman eden kurtulur, edemeyen günahında ıs-
rar etmiş olur ve ebedî ölüme götürür. 

MB: Greklerde olmayan bir şey bu,  niye 
Grek’i öne koyuyoruz çünkü birbirini çok 
etkileyen bir macera da ondan. Greklerde 
bu yok ama Îsâ söyleminde, “insan aslında 
ölmeyecekti, günahkâr olduğu için ölüyor”, 
böyle bir sav ile çıkıyor. Günahkârsınız öyle 
bir günah ki aktüel, kendi yaptığınız günahlar 
değil bunlar. Aslî bir günah herkes onun için 
ölüyor; Tanrı’nın iradesini yadsıdınız, Âdem 
onun bu isyanı ile günah dünyaya girdi. Ve 
bu nedenle ebedî hayatı yitirdi ve ölmekte-
yiz. Ölümün sorumlusu yine insan çıktı doğa 
değil. Doğal olarak her şey ölür. Grek düşün-
cesine göre ölüm doğaldır, Hristiyan düşün-
cesinde ise Âdem’in günahından dolayı ölü-
yoruz. Peki, ne olacak? Bu günahı giderecek 
bir çare bulursak ölmeyeceğiz ama bu günah 
bedenlerimize geçmiş, genetik bir enkarnas-
yon olarak kabul ediliyor. Âdem’den gelen 
günahı, günahkâr bir beden taşıyan insan 
kaldıramaz. Âdem tanrıya başkaldırmıştı, o 
zaman onu ancak Tanrı kurtarabilir, İnâyet 
kurtarabilir. Yoksa yine aktüel günahlar ol-
masın diye şeriata, adalete uygun davranı-
labilir ama bu aslî günahı kaldırmaz. Bunun 
için ayrı bir formül var; inâyetin inmesini 
sağlamak, bu inâyet gelirse aslî günahtan 
kurtulacak ve ölmeyecek. Ama birincil ola-

rak günahkâr ve ölüyor. O zaman ölüp dirile-
cek; “vel bâ’sü bâ’del mevt”, ölümden sonra 
dirilecek. Hıristiyanlara sorulan hep budur; 
“hadi aslî günahın için Îsâ mesih oldu geldi, 
kurtarıcı olarak kendini feda etti. Ve aslî gü-
nah kalktı, ölümün kalkması lazım niye kalk-
madı?”. Hâlbuki o dedi ki; “ben bunun için 
öldüm ve 3 gün sonra dirildim, ispat ettim…” 
Ama bunu sadece havariler biliyor yani iman 
gözleri görmüş. Biz de sadece duyduk, gör-
medik. O zaman ne oluyor. Ölümden sonra 
dirilme bir iman konusu oluyor; bir bilgi, fiil 
konusu değil. O yüzden iman edenlere, inâ-
yet o zaman gelir. Grace - İnâyet- İhsân. 

İslâm’ın en temel kavramları, mutasavvıfların 
omurga olarak kabul ettikleri beş kavramdır: 

İhlâs; Aslına dönmek, katışıksız olmak. 

İslâm; Barışık olmak kendisi ile çevresi ile 
doğa ile barışık. Kavgayı bitirmek. 

İman; Kalbe yerleşmiş olan, bütünlenmek, 
parçalı kişiliğin bütünlenmesi. 

Îkan; Rabbi bulmak, O’na vasıl olmak, 
Rabb’in emri altında yaşayabilmeyi bulmak. 
(Îkan-Yakîn) “Yakîn hâsıl oluncaya kadar 
Rabb’e ibadet edin” buyuruyorlar. O zaman 
o noktada ibadet biçim değiştiriyor. 

İhsan; ihsan bizim çabamızla ortaya gelen bir 
şey değil, insan eyleminden doğmuyor. Tan-
rı’yı kontrol altına alamazsın. Tanrı ancak 
kendisi sana lütfeder, ihsan eder. Peki, “biz 
hazırız artık et ihsanı” dersek, böyle bir şey 
yok. Bir alacaklı gibi îkan’a geldim Rabb’imi 
buldum hadi ver şu ihsanı, olmaz. Beklenti-
nin kendisi ihsan’ı uzaklaştırır. Güzellik bize 
tecelli bahsini açıyor. Güzellik kökeni Tan-
rısal arketiptir. Çevremde en çok duyduğum 
şeylerden biri, “çiçek bahçesinde bak, ne gü-
zel” der taşkın biçimde, içine sevgi ve mu-
habbet duyar ama aynı kişi bakarsın insanlar 
için bunu söylemiyor. Daha İsevî olamamış 
O Grek hâlâ, dağda taşta beğeniyor Tanrı’yı, 
insanda beğenemiyor; “canım insanlar kötü o 
yüzden, bak bu kedinin ne zararı var?” 

İnsanda Tanrı tecellisini görmek Cemâl’dir. 
Kendi aynalaşabileceğin muhatabı bul-
dun. İnsan yüzünde Tanrı tecellisini görmek 
Hüsn’dür, işte tecelli bu sefer ihsan da bulu-
nuyor. Güzellik karşısında kendimizi kaybe-
diyoruz; içimizden geldiği gibi. “Ahh” diyo-
ruz. Bunu duyunca “Buyrun ben buradayım” 
diyor. Eskiden dağlara taşlara tapmışlar, to-
temler yapmışlar. Aynı dönemde fetişler dolu, 
pazardan Tanrı satın alıyorsunuz. Hiçbir insan 
ahmak değil, sabundan insan yapacak tapa-
cak, böyle saçma şey mi olur? Sonra baktım 
iş öyle değil. Her şeyin bir sahtesi var, bir de 
hakikisi var. Hakikisi şu; çok sevdiğiniz biri, 
nedeni neyse, anne sevgisi baba sevgisi, öğ-
retmen sevgisi vb. bazen onun objeleri sizin 
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için onu hatırlatıcı olması bakımından fetiştir. 
Dedeniz tesbihini verir, siz onu ömür boyu 
saklarsınız, kutsallaştırırsınız... Çünkü o obje 
sizde hatıraları canlandırıyor. Demek fetişler, 
totemler, doğa nesneleri aslında insanı gös-
terdiği için değerli. Îsâ geldi dedi ki; “bütün 
bu hatırladıklarınız, taptıklarınız benim. Peki, 
ben neyim? Sizsiniz” işte sır buydu. Bunu 
yine fetişe çevirdiğiniz zaman, bedeni gibi 
düşününce, ayna olmaktan çıktı öteki oldu, 
putperest oldun yine kendini bulamadın, onu 
dışarda bir obje gibi algıladın. Bütün sorun bu 
iki yaklaşımdan tecelli ediyor. 

İE: Îsâ’nın bu tecellisinin mahzarına şahit 
olanlar, Hıristiyan Teolojisinin başlangıcı sa-
yılmazlar çünkü kendi düşüncelerini felsefî 
bir düşünce olarak ortaya koyamıyorlar. Bu 
yüzden Yuhanna, Pavlov, Petrus gibi 2. dö-
nem havarilerin söyledikleri tasavvufa yakın. 
Felsefe tarihi sürecinde tutunamıyorlar. Mis-
tik bir bilmeden bahsediyorlar. Îsâ’nın sözle-
rinden Îsâ’yı anlamaya çalışmak teolojileri-
ni oluşturuyor. Çıkış noktası ne? Îsâ birçok 
isimle anılıyor. Bunlar Tevrat’ta Tanrı’nın 
isimleri iken, kurtarıcı olan Îsâ’da Îsâ’nın 
ismi, nitelikleri, sıfatları gibi bakılıyor. Ve 
kendisinden sonra oluşan Patristik Felsefede, 
Îsâ’nın kurtuluşu var. Ama nerede temellen-
direlim? Îsâ pek çok hedef gösterdi, pek çok 
cümle var aslında ama ne demek istediği, na-
sıl yorumlanacağına dair pek bilgi yok. Bir 
yerde ruh olarak bahsediliyor. Başka bir yer-
de kelâm, bir yerde oğul, kurtarıcı, cezalan-
dırıcı, vb. Tanrı’nın bir yerde sevgi olduğu, 
bir yerde mutluluk olduğu vb. pek çok işaret 
var. İnsanı gerçekten kurtaracak olan nedir? 
Bunu anlama çabası Hıristiyan teolojisini 
doğuruyor. Aşama aşama gelişerek büyü-
yor. Biri durup dururken bir söz söylemiyor. 
Birbirleri üzerine fikirleri şekillendiriyorlar. 
Mesela Tertullian ilk isimlerden, Hıristiyan-
ların ilk dönemde dışlandıkları zamanlarda 
çektikleri zorlukları anlatır. Grekler tarafın-
dan bir akıl yapısına oturtulamıyor, Yahudi-
lerce de iman ile ilgili bir problem yaşanıyor 
bu yüzden dışlanıyorlar. Hıristiyanlardan 
istenen şu; bu bir felsefe ise aklî olarak an-
latman gerekir. Eğer imânî bir unsur ise o za-
man bizim Yahudi geleneği içerisinde bunu 
nereye oturtacağımızı göster. Ama sıkıntı şu, 
daha felsefesi yok sadece müminler var. Hâlâ 
Îsâ’ya iman ediyorlar sadece. Tanrı’nın söz-
leri akıl ile anlaşılacak bir hâli olmadığından. 
Saçma bile gözükse, imanım nedeni ile buna 
inanıyorum. Îsâ vasıtasıyla Tanrı tarafından 
söylenen sözlere götüren imanımdır. Akıl hiç 
bir şey ifade etmiyor. Akıl ve imanı karşılaş-
tırmıyor. Akıl imanın önüne geçen değersiz 
bir şeydir deyip kenara itiliyor.

MB: Tabii bu yolda sanki yaşamın tamamın-
da aklı reddediyorlar gibi algılamayalım. 
Yani sadece (Gazâli bu konuda yazmıştır, 
sonra Descartes vb.) Gazâli der ki; “Dış dün-
yadaki bütün yaşam olguları tabii ki akılla 
düzenlenecektir. Ancak konu iman olduğun-

da filozofların aklı hiçbir işe yaramıyor çün-
kü onların şey’i bilmek için metotları vardır. 
Ama bilinci bilemezler” diyor. Şeyi bilen 
metot bilinci bilemez. Şey en azından değiş-
kenleri olsa bile değişmeleri için de sabitliği 
olan ve karşılık olarak kendilerini bilinç kar-
şısında bilinç olarak değişime uğratamayan 
olduğu için bilincin nesnesi olarak bilinir. Ve 
teknoloji de budur. Ama karşısında bilinç var. 
Bir örnek var. Geliyor bir hasta, “şöyle rahat-
sızım böyle rahatsızım”. Hastalığını anlama-
ya çalışıyor sohbet ediyor vb. derken dönü-
şüyor karşısındaki bilinç, her konuştuğunda 
başkalaşıyor dolayısıyla bilincin bilince karşı 
olan diyaloğu, nesneleştirici değil. O zaman 
buradaki dialogos ancak iman güvencesi ola-
bilir. Bilip ona bildirmek değil, bu aşağılama 
dışlama olduğu için Lakan önemli bir şey 
söylemiştir. Freudyen ekolde “ancak bir psi-
kiyatr hastasını kendisi taburcu eder” diyor-
du. Sağaltıldı gidebilir. Profesör Lakan diyor 
ki; “bu hastayı bağımlı kılar... Kuzuyu ser-
best bırakır gibi bırakamayız” diyor. O ken-
disi için bu kararı verdiği an bağımsızdır. Bu 
kararı kendisinin vermesi gerekir. Dialogos 
özgüvenin karşılığıdır; birbirine şahıs olarak 
güvenmektir. Burada ahlâk söz konusu, niyet 
söz konusu ama niyet görünmeyen bir şey, 
akıl ise nesnel gerçekliği duyuları vasıtasıyla 
algılayarak bilgiye çeviriyor, niyet duyula-
rın önüne geçemiyor, ancak iman ile teşhis 
edilebilir, tespit edilemez. Antropomorfizme 
karşı Teomorfizm.  Antropomorfizm Olym-
pos’un tanrılarıdır, onlar temsildirler, mitsel-
dirler yani yaşanan gerçekliğin öyküleridir 
aslında. Bir kral yaşamıştır, güçlü kuvvetli-
dir, şunu bunu yaptı ama öldü gitti hatırası 
kaldı işte, mit budur. Yaptıkları ettikleri son-
rasında hatırlanır, neler yapmıştı iyi kötü her 
şey hatırlanır, aykırı şeyler vb. de ama bunu 
doğa olayları gibi, kabulleniyor ya, dola-
yısıyla gerçeği kabulleniyor. Gerçekçilik. 
Platon realizmi ideaları gerçek kabul ettiği 
için, bu duyusal gerçekliği yadsıyor. Duyu-
sal gerçekliğin dönüştürülmesi gerektiğine 
inanıyor, intellektus aracılığı ile. “Platon Yu-
nan filozofları içinde peygamberce konuşan 
kişidir.” der İbnü’l - Arâbî, teomorfik, tanrı 
benzerleri yaratma. İbrânî peygamberler ka-
nalı der ki; “Biz tanrı benzeriyiz, tanrı bizim 
benzerimiz değildir.” Bu ikisi arasındaki fark 
çok önemlidir. Tanrı bizim benzerimiz ise biz 
ne yapıyorsak çok iyi, Tanrı da bizim benze-
rimiz zaten ama niye mutsuzuz? Ne yapalım 
işte hayat böyle... Trajedi...

Ama Teomorfizmde Tanrı idealdir sabittir, biz 
ona benzemek zorundayız, o bizi aslen ken-
dine benzer kıldı. Peki, tam âyet olarak Tek-
vîn’de, Tora’da der ki;  “Tanrı Âdemi kendi 
sûretinde yarattı” . Şimdi, burada bizâtihî bi-
rinden mi bahsediyor yoksa bir türün adı mı? 
Yoksa daha sonraki yorumları da katarak bir 
gelişmenin sonunda tam da Tanrı’nın sûreti-
ne gelmiş olan varlığı mı kastediyor? Her ne 
ise de sonuçta Tanrı kendi sûretinde bir varlık 
icâd ediyor ve ona da Âdem ya da insan di-

yor. Şimdi biz bu önermeyi bu kitabın dışında 
hiçbir yerde rastlamıyoruz. Dolayısıyla iman 
ile ilgili bir şey, doğaya bakarak çıkartmadık, 
Musa bildirmese böyle bir şey bilmiyoruz. 
Pekâlâ, daha sonra tanrısal nitelikler içinde 
bir nitelik yüzünden Âdem’in Tanrı benzerli-
ği biraz daha derinleşmiş. Kendi benzerinde 
yaratıyor Tanrı ve iradesini de veriyor. Böy-
le olunca Âdem; “E ben de tanrıyım galiba” 
diyor ve o zaman düşüyor cennetten. Böy-
le olunca Tanrı muradından da mı düşüyor 
acaba? Tabii bunlar tamamen İman ile ilgili, 
mitoloji konuşuyoruz. Peki, Tanrı davasın-
dan vaz geçer mi? Şimdi “kendi suretimde” 
dediği nitelikleri ki İzzet’ciğim; “Tora’daki 
Tanrı isimleri, İncil’de Îsâ’nın isimleri oldu” 
diyor.  “Kendi sûretimde yaratacağım” dedi 
ve yarattı; meğerse o mesihmiş; mesih olan, 
Tanrı’nın kendi benzerinde yaratacağı vaadi-
nin bizzat kendisi. Peki, niye diğer insanlar 
o’nun sûretinde değil de, o özellikle. İşte o 
zaman putperestlik başlayabilir, nitekim öyle 
olmuş. Yalnız o… “Yalnız o” dedikleri için 
insanların önünü kestiler. Hâlbuki o patent, 
kâmil, herkes o’nun gibi olmak olasılığı için 
vaaz ediliyor zaten, onun için ruhunu döktü 
diyor. Herkes o Tanrı’nın niteliklerini barın-
dıracak düzeye doğru gelişmelidir, öykü bu. 
Bu ikinci bölümü kabul ettiğimizde simgesel 
varlık olur Mesih. Simgesel demek, herkes 
kendisi için onu yorumlayabilir, anlayabilir 
veya yaşatabilir. Yok, tarihsel varlıksa o za-
man sadece o oldu, o kurtuldu. 

Ama “o gelip kurtaracak” diyor bir de, nasıl 
gelip kurtaracak ki? Benim aklımla düşüne-
mez, benim ruhumla sevemez, benim elimle 
yapamaz. Nasıl kurtaracak? Böyle alıp bede-
ni bir yere koyabilir en fazla, dönüşümünü 
nasıl yapacak? O dönüşümü ancak ben kendi 
eylemlerimle, kendi düşüncelerimle yapabi-
lirim. İşte tasavvuf buradan çıkıyor, tasavvuf 
tamamen bu. Kur’an-ı Kerim’de olmasına 
rağmen Müslüman İlâhiyatçılarının birçoğu 
bunlara müşrik diyor. “Olur mu? Bir Tanrı 
var bir de O’na benzer birisi varmış, böyle 
şey olur mu?” diyorlar. Hâlbuki Kur’an-ı Ke-
rim söylüyor kendi sûretinde yarattığını; “ve 
nefahtü fihi min rûhi”, ruhundan üflediğini 
söylüyor. Bütün meleklere; “Âdem’e secde 
edin” diyor, “O’na secde etmek istemeyen 
şeytandır” diyor, hepsi var. Anladığın zaman 
şirk olmadığını görüyorsun, ikiye böldüğün-
de şirk başlıyor. Ama bunların inanma ile il-
gili olduğunu var sayarsak o zaman insanları 
standartlaşmış buluyoruz. Yani insanlar stan-
dart bir akla sahip, Kant’ın tahmin ettiği gibi, 
o standart akılla inanıyor ya da inanmıyor. O 
zaman kabiliyeti vardı ve inanmadı, sorum-
ludur. Ama eğer tarihsel varlıksa standart bir 
varlık değilse, insan tarihte gelişiyor, formas-
yon kazanıyor, kendini inşa ediyor, kemâle 
doğu gidiyorsa o zaman mazur görülüyor ve 
geldiği aşamada ancak algılayacağı biliniyor. 
Ondan önce algılanması beklenmiyor, peda-
gojik bir şey bu. Bu mutasavvıfların hoşgö-
rüsü diye zannediliyor ama bu hoşgörü olma-
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yan, tamamen irfânî bir yaklaşımıdır. Bunu 
Mustafa Nafiz Irmak Efendinin bir anekdotu 
ile anlatıyorum sürekli. Mustafa Nafiz Irmak 
hem bestekâr hem şair, İstanbul radyosunda 
uzun seneler hizmet vermiş, biz de öğrenci 
iken ders kitaplarımız içinde şiirlerini oku-
yorduk. Bir tamburi sınavı kazanmış gelmiş, 
kadroda yer almış. Aka Gündüz Kutbay, Erol 
Deran, Ercüment Batanay vb. birçok isim 
kadroda, tam bir Olympos. Bu Olympos’ta 
Zeus bizim Mustafa Nafiz Hoca; meczup, 
cezbeli bir şahsiyet. Takılıyorlar Hocaya. 
“Hocam diyorlar bu yeni gelen tamburi var 
ya Tamburi Cemil’den zevk almamış, ne 
buyurulur?” “Oo, o da mı zevk alacaktı yok-
sa?” diyor. Burada mühim bir şey var, irşad 
var burada. “O da mı zevk alacaktı” demek, 
demek ki tekâmülü orada değil diyor. Ona 
senfoni dinletemezsin. Amerika’da oldu bu. 
Bir öğretmen öğrencileri yaramazlık yaptı 
diye kapıyı kapatmış, iki saat Frank Sinatra 
dinletmiş. Mahkemeye vermişler, adamı öğ-
retmenlikten attılar, çocuklara işkence yapı-
yorsun diye. Çocuklar için hakikaten zulüm, 
o müzik tarzını algılayacak düzeye eğitilme-
miş, formasyonu orada değil. Şimdi burada 
pedagoji giriyor işi içine, salt felsefe değil. 
İşte tasavvuf pedagojik felsefedir. İnsanla-
rın o zevki, o güzeli görebilecek, o hüsnü, 
Allah’ın güzelliğini insan cemâlinde, sonra 

insan ahlâkında görebilecek düzeye eğitmek. 
Yoksa doğadaki bir beşer hemen kalktı bütün 
bunları algıladı. Ooo sen de mi algılayacak-
sın? Bu işin hassas tarafı. 

Filozoflar sadece hakikatle ilgilenirler. Peda-
gojik değildirler. Hakikati hakikat düzeyinde 
dile getirirler, ister yap ister yapma, ister anla 
ister anlama hiç onların muhatabı değilsin. 
Onun için filozofların muhatabı sadece filo-
zoflardır. Ama tasavvuf öyle değildir. Yedi-
den yetmişe kahrını çekerek, arifane anlayış-
la, zevkle artık onu neşelendirmek için hiz-
met eder, ney üfler, kim için üflüyorlar bunu. 
Ya kendileri eğleniyorlardı bu arkadaşlar ya 
da gelenleri neşelendiriyor coşturuyorlardı, 
onlara mânâ aşılıyorlardı. O Itrî’nin devâsa 
musikileri hassasiyeti yükseltiyor ve telkin 
veriyor. Bu Pythagoras’ın okulunda birebir 
uygulanıyordu yani Antik Yunan’ın Pythago-
ras’ı, Platon’u, Empedokles’i vb. gibi birçok 
kişi, Antik Yunan’ı Aristo’dan sonraki döne-
minden ayırt etmek lazım. Bunlara bilge di-
yoruz, Sokrat öncesine yedi bilge derler. Se-
bebi bu anlattıklarımızın hepsi vardı onlarda 
yani Antik Yunan bunlardan arındırılmış bir 
dünya değildi. 

Fakat daha sonra mantıkçı pozitivizm dedi-
ğimiz rasyonalizm, dünyayı düzenlemek öne 

çıkınca ihtiyaç en çok o olunca sanki sade-
ce o var diğerleri yokmuş gibi bir kanaat de 
uyandı, bunu da düzeltmek lazım. Her şeyin 
hakkını vermek lazım. 

İE: Tevrat’la İncil’in aslında yapısal olarak 
böyle bir farkı var. Birinde kitabın kendi-
si tanrının isimleri ile yazıldığı için kitabın 
kendisi kutsal diğerinde bu isimler bir insan-
da tecelli ettiği için kutsal olan insan. Mesajı 
getiren kişinin kendisi kutsal. İşte İncil ya-
zarları, konsüller, kitaplar değiştirildi, şurası 
bozuldu, bunlar değil. Mahiyet bakımından 
Tevrat gibi incelenecek bir kitap değil İncil. 
Orada kişi olarak öne çıkartılan Îsâ figürü 
ve Îsâ’nın ağzındaki söz/kelâm, kutsal olan 
bu. Dolayısıyla Tertullian, Aziz Tertullian – 
burada kilise babalarının her biri daha son-
radan Aziz ilân ediliyor yani düşmüş olduğu 
yerden zelil durumdan yolun kemâline ermiş 
kişiye aziz diyorlar- aklı tamamen dışarıda 
bırakıyor ve tamamen iman yönüne dönüyor. 
Îsâ’nın sözlerinden hareketle yapıyor tabi. 
İnsanın kurtuluşu imandandır, aklî faaliyet-
lere – belki buna toplu olarak felsefe deni-
lebilir- güvenemeyiz bizi kurtaracak olan 
imandır diyor. 

* Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın 22 Şubat 
2016 tarihli toplantısından alıntılanmıştır.

Bizden Haberler
Selin Erş

• Değerli dostumuz Şebnem Sürücü’nün annesi Aydan 
Berrak Sürücü 11 Mart 2016’da vefat etmiştir. Kendisine ve 
tüm ailesine başsağlığı dileriz.

• Değerli dostlarımız Çiğdem ve Hayriye Güngör’ün babası 
İsmet Güngör 15 Nisan 2016’da vefat etmiştir. Dostlarımıza 
ve tüm ailesine başsağlığı dileriz. 

• 29 Şubat’taki vakıf toptantımızın konuğu sayın Yard. 
Doç. Dr. Çiğdem Yalçın idi. Kendisi Murray Gel-Mann ile 
Düzenden Karmaşıklığa başlıklı bir konuşma yaptı. Kendisine 
değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

• Sevgili dostumuz Deniz Tipigil, 9 Mart Çarşamba akşamı 
İstiklal Caddesi'de Suriye Pasajı'da bulunan COOP isimli 
mekanda 'Groove Night' temasıyla bir konser verdi. Deniz,  7 
Nisan'da Kadıköy'de Karga'da da sahne alacak.  Bu konseri 
kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Bu ve gelecek konserlere 
dair detaylı bilgiler  için Deniz’in facebook sayfasını takip 
edebilirsiniz: https://www.facebook.com/DENiZDeliDamla/ 

• Sevgili dostlarımız Mehmet Bobaroğlu’nun www.
bobarmarket.com ve Aynur Bobaroğlu’nun www.
aynurunyeri.com  isimli internet online alışveriş siteleri 
hizmete girdi. Kendilerine başarılar  dileriz. 

• Sevgili dostlarımız Gülgün ve Guilliome Pagy’nin oğulları 
Oliver Pagy, Eylül ayında başlamak üzere Londra Central 
Saints Martins, Grafik İletişim Tasarımı bölümüne kabul edildi. 
Kendisini tebrik ediyor, başarılarının üniversite hayatında da 
devam etmesini diliyoruz.

Platon’un “Bir” Hakkında 
Düşünceleri

“Onun ne olduğunu ne söyleyebiliriz, ne de yazabiliriz. Fakat 
sözlerimiz ve yazılarımız ona doğru yönelirler, temâşâya uyan-
mamız için bizi dilden dışarı çıkarırlar, temâşâ etmek isteyene 
bir çeşit yol gösterirler. Çünkü ana yolu ve tâli yolu öğrendi-
ğimiz zaman ona kadar gideriz. Temâşâ’ya gelince, o temâşâ 
etmek isteyen kişinin eseridir. Temâşâ’ya doğru gitmezsek ruh 
yukarının ihtişamının bilgisine sahip olmazsa, yine ruh aşkı-
nın objesini gördüğünde dinginliğe erişen âşığın bu sevdalı 
tutkusunun etkisine girmez ve bu etkiyi kendinde bulundur-
mazsa, gerçek ışığı algılayan ve bu ışığa yaklaşarak ruhunu 
tamamen aydınlatan kişi, yükselmesi sırasında temâşâsına en-
gel olan ağırlığı yanında taşırsa, tek başına yukarı çıkamazsa, 
kendisini Bir’den ayıran şeyi kendisiyle birlikte götürürse ve 
birlikte yok olmazsa (Çünkü maddîlikten kurtulmuş ve bütü-
ne sahip değildir) temâşânın objesi var olmakla birlikte, Bir’i 
algılayanların kendilerini ona, birlikte, onda fânî olacak ve 
Bir’le kendi aralarındaki benzerlik sayesinde ilişkiye girecek 
şekilde hazırlayanların dışında hiç kimse de bulunmaz. 

Onunla yakınlığı olanlar, ondan gelen güce sahip olurlar. 
Bu güç onlara Bir’den geldiği zamanki gibi olduğunda Bir’i 
temâşâ objesi olabildiği ölçüde görmeye yetenekli olurlar. So-
nuç olarak temâşâ eden kendi düzeyinde kalmazsa kendi dı-
şında kalırsa, şu nedenlerden dolayı, ya akıl yürütmeyle yapı-
lan bir soruşturmada “imandan yoksun olduğu için” Bir’i suç-
lamasın ve kendini herşeyden uzaklaştırarak uzlete çekilsin.
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Tarihi inceleyen kişi, bugünü anlamayı ve 
yarını kestirmeyi amaçlar. Tarihsel deneyim-
ler, bugünü ve yarını yorumlamamıza elver-
dikleri ölçüde anlamlıdır, önemlidir. Dün, 
bugün ve yarın arasında hiç bitmeyen bir kar-
şılıklı etkileşim söz konusudur. Konuya böy-
le bakınca, tarih, durağan bir olaylar yığını 
olmaktan çıkar, değişen toplumsal koşul ve 
beklentilerle birlikte yeni görünümler kazan-
maya başlar. Ekonomide, sosyolojide, siya-
set biliminde, psikolojide ortaya atılan yeni 
kuram, kavram ve görüşler; tarihin kısmen 
ya da tümüyle yeniden gözden geçirilmesini, 
tarihsel olaylara yeni bir açıdan bakılmasını 
gerektirebilir. Psikolojide 1950’lerden bu 
yana üzerinde çok durulan konulardan birisi 
olan duyumsal yoksunluk olgusunun, çileci-
lik ve dinsel deneyim açısından tarihsel olay-
lara ışık tutup tutulamayacağı sorunlarını bu 
denemede irdelemeye çalışılmıştır.  

Çilecilik 

Din, bütün toplumlarda görülen, çok yönlü 
ve karmaşık olgulardan birisidir. Dini açık-
lamak ve anlamak için, birey ve toplum açı-
sından birçok varsayımlar ileri sürülmüş. Bu 
yazıda, çileciliğin dinsel deneyim açısından 
oynadığı rolü kısaca irdelemeye ve duyumsal 
yoksunluk çalışmalarının verileri ışığında in-
celenmesi amaçlanmıştır.

Çilecilik (asceticism), beden ile ruh arasında 
temel bir ayrım olduğunu var sayan dinlerde 
izlenen bir olgudur. Beden; geçici, dünyevi 
zevk ve ihtirasların kaynağı olan, insanların 
erdeme ulaşmasını engelleyen bir öğe olarak 
görülür. Ruh ise ebedîdir, gerçek mutlulukla-
rı ve temiz zevkler ancak onunla tadılabilir. 
Bedenin ruhu kirletmesine engel olunması 
gerekir. O halde, kişi bedensel zevklerden 
vazgeçmeli, daha da önemlisi, kötülüklerin 
kaynağı olan bedene eziyet ederek ruhsal 
erişkinliğe ulaşmaya çalışmalıdır.  Böylece, 
insan ölümden sonraki ebedi yaşama en etkili 
bir biçimde hazırlanmış olur. 

Russell, çileciliğin, uygarlığın ilerlemesi ile 
daha çok ortaya çıktığını ileri sürer. Eski kut-
sal kitaplardan çok, yeni kutsal kitaplarda; 
Yunan uygarlığının ilk dönemlerinden çok, 
sonraki dönemlerinde görüldüğünü belirtir. 
Çileciliğin, uygar insanların hemen hepsin-
de, bir dereceye kadar da olsa görülebilen, 
kendiliğinden (spontaneous) bir olgu olduğu 
kanısındadır. [1]

Fakat ilkel toplumlarda, özellikle inisiyas-
yon törenlerinde, çileciliğin geniş ölçüde 
uygulandığı görülür. Bu nedenle, çileciliğin 
sadece uygarlıkla gelen bir olgu olduğunu 
ileri sürmek pek doğru olmayacaktır. İnisi-
yasyon törenine katılacak gençler, uzun süre 
ormanda veya dağ başlarında yalnız yaşama-
ya zorlanırlar. Vaftiz babaları olan yaşlı ki-
şiden başkası ile ilişki kurmaları yasaklanır. 
Bu koşullar altında aylarca yaşamak zorun-
dadırlar. Kendilerine çok az yemek verilir, 
bazen çok uzun bir süre oruç tutmaları is-
tenir. Çok az uyurlar, konuşmaları yasakla-
nır. Gereksinmelerini el kol hareketleri ile 
anlatmak zorundadırlar. Yıkanmaları, bazen 
hareket etmeleri bile yasaklanmıştır. Çıplak 
ve hareketsiz olarak toprağın üzerinde uza-
nıp aylarca beklerler. Birçok inisiyasyon tö-
reninde, genç adama işkence uygulandığı da 
görülür.[2]

Bu arada, “beyin yıkama” adı verilen yön-
temle, inisiyasyon törenleri arasındaki büyük 
benzerliğe de dikkati çekmek gerekir. Her iki 
durumda da, bireyin kişiliğini ve dünya gö-
rüşünü değiştirme amacı vardır. İnisiyasyon 
törenlerinin yakından incelenmesi, “beyin yı-
kama”nın hiç de sanıldığı gibi yeni ve çağdaş 
bir yöntem olmadığını gösterebilir. 

İsa’dan önceki Akdeniz ülkeleri, kâhinlerin, 
falcıların, keramet sahiplerinin, mucize yara-
tıcılarının dolup taştığı yerlerdi. Bu ortamda 
çilecilik hızla gelişti. Kendi bedenlerine kar-

[1]  Bertrand Russell. Why i Am Not a Christian. N.Y.: 
Simon and Schuster, 1957, s. 173
[2]  Emile Durkbeim. The Elementary Forms of- 
Religious Life. N.Y.: Collier Books, 1961, s. 349-353

şı yaptıkları eziyeti çok ileri götüren çileci 
dindarların öldüğü bile oluyordu. Mısır çöl-
lerinde yaşayan Therapentaeler (ruhu teda-
vi edenler), tek başlarına hücrelerde kalıyor 
ve cinsel ilişkinden kaçınıyorlardı. Örneğin, 
Apollonins on altı yaşında, evliliği, eti, şarabı 
bıraktı, hiç bir zaman tıraş olmadı ve beş yıl 
süreyle konuşmadı. Kapalı kapılardan geç-
mek, bütün dilleri anlamak, şeytanları kov-
mak, ölüleri diriltmek gibi olağanüstü yete-
nekleri olduğuna inanılırdı [3]. Mısırlı ünlü 
din adamlarından Hermes de sık sık ıssız 
yerlerde inzivaya çekilirdi. [4]

Mısır’ın bu ortamında, çileciliği kurumsal-
laştıran bir örgüt biçimi olarak ilk manas-
tırların geliştiğini görüyoruz. Korma’lı Aziz 
Anthony ilk manastırı 300 yıllarında kurdu. 
On beş yıl, yalnız olarak, evinin yakınındaki 
bir kulübede yaşadı ve çileciliği kendi kö-
yünde yaymak istedi, fakat başarılı olamadı 
[5]. Bunun üzerine köyünden ayrıldı ve yirmi 
yıl çölde kaldı. Bu yalnızlığı sırasında, ken-
disini günaha çekmek isteyen kadın ve erkek 
kılığına girmiş şeytanları görüyor, onlarla 
baş edebilmek için durmadan dua edip oruç 
tutuyordu. Zamanla, Anthony’nin çevresin-
de kendisi gibi yaşayan kişiler toplanmaya 
başladı. 315-320 yıllarında, bu münzevîler 
topluluğunu Pachamins örgütleyerek ma-
nastırları geliştirdi (manastır, yalnız yaşayan 
anlamına geliyordu). Bu manastırlar öyle 
bir ilgi topladı ki, kısa bir süre sonra 10.000 
rahip ve 20.000 rahibe buralarda yaşamaya 
başladı. [6] Manastırlar, bir arada yaşanılan, 
küçük hücrelerde inzivaya çekilinen yerlerdi. 
Mimarisi ve yaşama biçimi, dıştan ile olan 
ilişkiyi en az düzeye indirecek tarzdaydı. 

[3]  Will Durant, Caesar and Christ. N.Y.: Simon and 
Schuster, 1944. s. 525-526
[4]  Enver Behnan Şapolyo. Peygamberler Tarihi. 
Ankara: Önasya Yayınları, 1968, 6. 31-32
[5]  İsa ve Muhammed’in de ilk çıkışlarında kendi 
kentlerinde başarısız olmaları ilginçtir.
[6]  Bertrand Russell. A History of Westem Philosophy. 
N.Y.: Simon and Schuster, 1945. S. 376. John B. Noss. 
Man’s Religions. N.Y.: Macmillan, 1968, s. 641-642. 
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Bununla birlikte, manastırların çevresinde 
yaşayan, çok ender durumlarda manastırlara 
gelen geniş bir münzevî topluluğu da bulunu-
yordu. Bu münzevîler, mağaralarda, çöllerde, 
direklerin ve ağaçların tepelerinde, kovuklar-
da yaşıyorlardı. Bu koşullarda uzun yıllar 
geçirenler vardı. Kuşkusuz ki, yalnız geçen 
sürenin uzunluğu ile birlikte, kutsallıkları da 
artıyordu. Manastırda uyulması zorunlu ku-
ralların başında sessizlik ve yalnızlık geliyor-
du. Manastırlarda oturanların dış dünya ile 
iletişim kurması çok katı kurallarla sınırlan-
dırılmıştı. Dağlarda ve çöllerde yalnız yaşa-
yan münzevîlerin yalnızlığını bozan tek şey, 
ara sıra yemek getiren rûhânî babaları idi. Bu 
durumda da konuşulmaz, yiyecek belirli bir 
yere bırakılır ve gidilirdi. Mısır’da gelişen 
bu manastırlar, Suriye’de ve Anadolu’da hız-
lı yayıldı, daha sonra Avrupa’da görülmeye 
başlandı. [1]

Hıristiyan azizelerinin büyük bir çoğunluğu, 
sessizlik ve yalnızlıkla eğitildiler. Aziz Be-
nedict, yirmi yaşında, Roma’daki zengin ve 
rahat yaşamını bırakıp bir mağaraya kapandı 
ve üç yıl süreyle kimseyle görüşmeden orada 
kaldı. Aziz Bernard, otuz sekiz yıl, saman ya-
tağından başka hiç bir şeyin sığmadığı küçük 
bir hücrede yaşadı. Kilisenin verdiği görevle-
ri yerine getirmek için, bu süre içinde sadece 
on iki kez hücresinden çıktı. Aziz Francis, 
derin bir vadideki kulübesinde yalnız otu-

[1]  Noss. s. 642. Eneyelopedla of Rellgion and Ethles. 
e. VII, VIII, s. 784-788

ruyor, oruç tutuyor, bir takım dinsel imgeler 
görüyordu. Uzun bir oruç ve dua sonucunda, 
yalnız havada uçan İsa’yı görmekle kalmadı, 
İsa’nın çarmıhtaki yara izlerinin kendi vücu-
dunda da belirdiğini izledi. Aziz Finnchua, 
koltuk altlarından geçirilmiş demirlerle ken-
disini boşlukta sallandırarak yedi yıl geçirdi. 
Böylece, dünyada boşalttığı yer karşılığında, 
kendisine cennette bir yerin ayrılmasını ga-
ranti etmek istiyordu. Aziz Mochua, kendi 
isteği ile bir hapishane hücresinde yaşıyordu. 
Aziz Kevin, yedi yıl ayakta, uyumadan ve kı-
mıldamadan durdu. Bu arada açık duran avu-
cunu içine kuşların yuva yapıp yumurtalarını 
bıraktığı ve yavrularını yetiştirdiği söylenir. 
[2]

İsa’nın üzerinde büyük etkisi olan ve onu 
takdis eden Yahya, halkın arasına karışıp 
dinsel bildirisini iletmeden önce uzun yıllar 
çöllerde yalnız yaşadı. İsa da takdis olmasını 
izleyen kırk gün içinde çöllere çekildi, yalnız 
kaldı. [3]

Hindû ve Buda dinlerinde de rahipler manas-
tırlarda, kayalara oyulmuş inlerde, ormanlar-
da uzun süre yalnız yaşayarak meditasyona 
dalarlardı. Benares’li bir Brahman fakiri, 
çivili yatağı üzerinde çıplak olarak otuz beş 
yıl uzanmıştı. Tırnakları avuçlarını delip di-

[2]  Will Durant. The Age of ‘Faith. Simon and 
Schuster. 1950, S. 79ı-800. Bertrand Russell. A History 
of Western Phllosophy. s. 377-380. Eneyelopedia of 
Rellgion and Ethics, c. VII, VIII, S. 72, 
[3]  Noss, 5. 596.

ğer taraftan çıkıncaya kadar ellerini yumruk 
yapıp oturanlar da vardır. Yıllarca konuş-
mayanlar, uzun süreler oruç tutanlar çok sık 
görülürdü. Bir Hindû dul kadın yer altında 
yaptırdığı hücresinden çıkmadan 38 yıl ge-
çirmişti. Büyük bir üne kavuştu, ülkenin 
uzak köşelerinden kendisini ziyarete gelenler 
oldu. [4]

Buda’nın kendisi de bu deneyimlerden geçti. 
Yirmi dokuz yaşında zengin babasının evini 
terk ederek ormanlara daldı. Altı yıl süreyle 
tek başına ormanlarda ve dağlarda dolaştı. 
Çok az yiyerek ve bedenine eziyette buluna-
rak çileliği denedi. Rahatsız edici elbiseler 
giyiyor, günlerce aynı pozisyonda duruyor, 
dikenler üzerinde oturuyor, çürüyen cesetler 
arasında yaşıyor, yıkanmıyordu. Kir, bede-
ninden kendiliğinden dökülür olmuştu. Gün-
de bir tahıl veya pirinç tanesiyle idare ettiği 
gibi, bazen kendi pisliğini bile yediği oluyor-
du. Nihayet, “büyük gerçek” kendisine açık-
lanıncaya kadar kalkmama kararı ile bir incir 
ağacının altına oturdu. Sekizinci gün büyük 
deneyim başladı ve kırk dokuz gün süreyle 
aynı yerde kaldı. [5]

Janizmin kurucusu Mahavira da Buda’nın-
kine benzer bir yaşam sürdü. Bir mihracenin 
oğlu idi. Servetini bırakarak otuz bir yaşın-
da din adamlığına, çileciliğe başladı. Elbi-

[4]  Eneyclopedia of Religlon and Ethics, c. I, s. 92-
95; c. VII. VIII. s. 782-797
[5] Noss, 6. 172. . Huston Smith. The Religions of 
Man. N.Y.: Harper and Row, ı965, e. 93-96

fotoğraf: shutterstock.com / The Ordeal of the fountain, Array of Boudier. Magasin Pittoresque (1882). 
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selerini çıkarıp çırılçıplak dolaşarak tanrısal 
gerçeği aramaya koyuldu. Üzerine biriken 
böcekleri ve sinekleri kovmuyor, kendisini 
kaşımıyordu bile. Konuşmama yemini oldu-
ğu için, kendisine kızan halkın, meditasyonu 
sırasında işkence yapmasına, bıçakla vücu-
dunu kesip, saçlarını yolmasına aldırmadan 
sessizce duruyordu. Böylece geçirdiği on 
üçüncü yılın sonunda tanrısal gerçeği buldu, 
Nirvana’ya ulaştı. [1] 

Konuşmama, yememe, toplumsal yalıtlanma 
gibi olgular, eski Japon dini olan Şinto’da da 
görülür. [2]

Müslümanlıkta yaygın bir çilecilik uygula-
ması olmamakla birlikte, bir çeşit sûfî ma-
nastırı olan hanegahlarda, yalnızlık, sessizlik, 
oruç ve uykusuzluk, şeytana karşı mücadele 
ve olgunlaşmada belli başlı araçlar olarak 
kullanılmıştı. [3]

Buraya kadar, sessizlik ve yalnızlığın, din-
sel deneyimde, özellikle, “vahiy”, “nirva-
na”, “melekleri görme”, “şeytanla mücadele 
etme”, “tanrısal mesajlar alma” konularında 
büyük bir önemi olduğunu gördük. Kendile-
rini toplumdan yalıtarak meditasyona dalan 
bu kişiler, gerçekten doğaüstü, tanrısal bir 
deneyim mi geçiriyorlardı, yoksa içinde bu-
lundukları fiziksel-biyolojik koşulların doğal 
bir sonucu olarak bazı imgeler görüp sesler 
işitiyor ve bunları beklentileri doğrultusunda 
mı yorumluyorlardı? Bu konuda aydınlatıcı 
olabilecek bir dizi çalışma yapılmış bulun-
maktadır. “Duyumsal yoksunluk” başlığı 
altında toplanabilecek olan bu çalışmalara 
şimdi kısaca bir göz atalım. 

Duyumsal Yoksunluk

Duyumsal yoksunluk çalışmaları, uzun süre 
hastanede yalıtılmış hastalarda gelişen psi-
kopatolojik bazı belirtilere dikkati çeken 
Solomon ve arkadaşlarının 1958’dedüzen-
ledikleri bir sempozyum ile başladı [4]. Bu 
hastalarda veya çok yüksekte, uzun süre yal-
nız uçan pilotlarda, patolojik endişe duygusu, 
sabuklama (hezeyan: delusion) ve sanrılar 
(hallucinations) görüldü. Bu belirtiler, tıbbî 
veya psikiyatrik tedavi yöntemleri ile değil, 
çevrede algılanan ortamı zenginleştirerek gi-
derilebildi. Bunun üzerine, duyumsal ve al-
gısal yoksunluk çalışmaları başladı ve gide-
rek psikolojinin önemli çalışma alanlarından 
birisi durumuna geldi. Duyumsal yoksunluk 
çalışmalarında, uyaranların en düşük olası 

[1]  Noss, S. 156-162
[2]  Eneyelopedia of Rellgion and Ethics, c. I, s. 96
[3]  A.J. Arberry, Sufism. London: George Allen and 
Unwin Ltd., 1950,s, 75. Encyclopedia of Religion and 
Ethics, c. I, s. 104
[4]  Bu sempozyumda sunulan bildiriler daha 
sonra yayınlandı: P. Solomon, P.E. Kubzansky, P.H. 
Leiderman, J. H.. Mendelson, R. Trumbull, p. Wexler. 
Sensory Deprivation. Cambridge, ¥ass.: Harvard U.P., 
1961

düzeye indirilmesi amaçlanır. Deneklerin, 
özel olarak yapılmış havuzlarda uzun süre 
su altında tutulması, ses geçirmeyen karan-
lık odalarda hareketsiz olarak yatırılması gibi 
yöntemler uygulanır. Algısal yoksunluk ça-
lışmalarında ise, amaç, uyaranları en düşük 
düzeye indirmek değil, uyaranların anlamlı 
ve örgütlü bir bütünlük içinde algılanması-
na engel olmaktır. Yaratılan yapay ortamda 
(genellikle laboratuar odası), ışık ve ses uya-
ranları, geleneksel algılama alışkanlıklarının 
dışına taşan düzensizlik, örgütsüzlük ve rast-
gelelikle verilir. 

DY (duyusal yoksunluk) çalışmaları sırasın-
da, beyin dalgalarının faaliyetinin azaldığı ve 
telkin (propaganda) yoluyla davranış deği-
şikliğinin oldukça kolay bir biçimde gerçek-
leştirildiği izlendi. Fakat her iki durumda da 
denekler arasında büyük farklar bulunduğu 
görüldü. [5] “Beyin yıkama” adı verilen dav-
ranış değiştirme yönteminde bireylerin katı 
bir biçimde çevrelerinden yalıtlanmasının 
nedeni, bu gözlemlerle daha iyi anlaşılmak-
tadır. 

Yapılan çalışmaların bir kısmında, yalıtlan-
mayı izleyen dönemde, dikkati bir noktada 
yoğunlaştırma ve problem çözme yetenekle-
rinin bir ölçüde azaldığı görüldü. Öznel ola-
rak bilişsel yeteneklerin azaldığına ilişkin bu 
tür raporlar varsa da, yapılan nesnel ölçüm-
lerde bu durumun gerçekte pek de önemli ol-
madığı anlaşıldı. Yapılan başka çalışmalarda 
ise, bilişsel-düşünsel yeteneklerin hiç bir bi-
çimde sekteye uğramadığı, hatta yalıtlanma-
yı izleyen ilk günler içinde, ezberleme, sözlü 
soyut uslamlama (muhakeme) gibi yetenek-
lerde ilerleme olduğu bile saptandı. 

DY’un uzaması durumunda, uğranılan bi-
lişsel zedelenmelerin uyumla düzeldiği de 
görüldü. Bu arada, DY sırasında öğrenme 
yeteneğinin önemli ölçüde arttığı izleniyor. 
Yapılan çalışmalarda, bilişsel-düşünsel dü-
zeyde bir zedelenme doğması durumunun, 
duyumsal yoksunluktan çok algısal yoksun-
lukla ilgili olduğu bulundu. 

Özet olarak, DY sonucunda, bireyin biliş-
sel-düşünsel yeteneklerinde genel bir sorun 
ortaya çıkmamaktadır. Bu yeteneklerin bir 
kısmı kısa bir süre zedelense bile, uyumla 
tekrar eski düzeyini bulmaktadır. Öte yandan, 
çilecilik ve dinsel deneyim açısından önemle 
üzerinde durulması gereken bir nokta, sözlü 
ve soyut uslamlama yeteneklerinde belirli bir 
gelişmenin görülebilmesidir. [6]

DY deneylerinde, deneklerin bir kısmında 
sanrısal imgeler ve ses işitmeler olduğu gö-
rüldü. Bu imge ve sesler çoğu kez basit bir 
yapı göstermekle birlikte, bazı durumlarda 

[5]  Duane P. Schultz, Sensory Restriction; Effects On 
Behavior. N.Y.,: Academic Press, ı965, s. 57, 72-76, 80.
[6]  Schultz, agy, s. 61-72, 76-77. J.P. Zubek, W. 
Sansom,A. Prysiaznink, “Intellectual Changes During 
prolonged Perceptual Isolation,” Canadian Journal of 
Psychology. 1960, H, s. 233-243

yüksek derecede karmaşık ve örgütlüdür. [7]

Yapılan çalışmalarda, kişilik farklarının ve 
zekânın sanrısal deneyimleri etkileyip etki-
lemediği konusunda kesin bir sonuca ulaşı-
lamad1.[8] Yapay laboratuar koşulları dışın-
da, doğal nedenlerle uzun süre yalnız kalan 
kişilerle ilgili araştırmalarda da, yukarıda 
özetlenen deney sonuçlarına benzer algıla-
ma ve davranma biçimlerinin geliştiği gö-
rüldü. Bu kişilerde, özellikle, sanrısal imge 
ve ses algılamaları, kendini “kurtarıcı” gibi 
görme eğilimi, doğaüstü güçlere inanç, yaşa-
yan varlıklara karşı büyük bir sevgi, cansız 
cisimlerle konuşma gibi davranış, tutum ve 
eğilimler ortaya çıkıyor. Fakat yalnızlığın 
bu etkilerinin, insanlar veya gruplar insanlar 
veya gruplar üzerinde aynı biçimde kendisini 
göstermediği de izleniyor. [9]

Sonuç

Çilecilik deneyimlerinin dinle ilişkisini kısa-
ca gördükten ve DY çalışmalarının sonuçları-
nı gözden geçirdikten sonra; “yalnız kalma”, 
“sessizlik” gibi durumların, “vahiy”, “Nirva-
na”, “melekleri görme”, “Tanrı ile konuşma” 
deneyimlerine yol açtığını ileri sürebiliriz. 
Çilecilerin başvurduğu, uzun süre oruç tut-
ma, kendi bedenine eziyet etme gibi dav-
ranışlar, büyük bir olasılıkla, sanrısal imge 
görme sürecini hızlandıran, sanrıları daha 
canlı ve örgütlü kılan araçlardı. Bunların yanı 
sıra, geçireceği dinsel deneyimin niteliği ko-
nusunda kendisini önceden koşullandırmış 
olan kişinin beklentileri de sonucu etkiliyor 
olabilir. Ayrıca, duyumsal yoksunluğu doğal 
olarak sağlayan Ortadoğu’nun tekdüze görü-
nümlü çöllerinin, bu bölgede çok sayıda pey-
gamber ve din çıkmasını etkileyen öğelerden 
birisi olduğu da söylenebilir. Bu söylenen-
ler, kuşkusuz ki, din olgusunu çileciliğin 
mekanik bir yorumuna bağlamak anlamına 
gelmeyeceği gibi; meditasyonun tek sonucu-
nun “tanrısal deneyim” olduğu savı da ileri 
sürülmemektedir. Çilecilik ve meditasyon, 
belirli dozlarda kullanıldığı zaman, gerçek-
ten insanın kişiliğini zenginleştiren, iç dün-
yamızı anlamamızı ve kendimizi tanımamızı 
sağlayan, irademizi bileyen bir yöntem olabi-
lir. Fakat bu yöntemi, yukarıdaki örneklerde 
görüldüğü gibi aşırı bir biçimde kullanmak, 
bedensel sağlığı zedeleyebileceği gibi, akıl 
sağlığı açısından da pekiyi olmayan sonuçlar 
doğurabilir.

[7]  N. Cohen, “Sources of Reports oı Visual 
and Auditory Sensations in Perceptual Isolation 
Experiments.” Psychological Bulletin, ı964, c. 
62, s.,-ı-20. J.P. Zubek, “Effects of Prolonged 
Sensory and Perceptual Deprivation.” British 
Medical Bulletin. 1964, c. 20, s. 38-42.
[8]  Zuckermann, LOS, 119-121
[9]  J. Lil1y, “Mental Effects of Reduction of 
Ordinary Levels Physical Stimuli on Intact 
Healthy Persons”, Psychlat. Res. Rep., 1956,c. 
5, S, 1-9.
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Felsefe tarihi, Batının genel düsturuyla 
Antik Yunanda ve ilk isim olarak Tha-
les’le başlatılır. Bu, Thales’ten önce 

kimsenin düşünmediği iddiasıyla değil, ama 
bütünsel bir felsefe tarihi kurgulayabilmek 
adına yapılan bir tercihtir. Batı dinî, siyasî vs. 
tercihlerin yanında, kendi içinde bu bütünlü-
ğü sağlayan bir düşünce tarihi oluşturmayı da 
başarmıştır. Yine de buna bütün bir düşünce 
tarihi demek yerine “Batı düşünce tarihi” 
adını vermek daha yerinde olacaktır.

Aristoteles’i batıya yeniden kazandıran Fa-
rabî, İbn-i Sina, İbn-i Bacce, İbn-i Rüşt gibi 
isimlerin batı tarihi içine anılması, kendi 
yorum ve anlayışlarıyla tercüme ettikleri 
Yunan metinlerinden ileri gelir. Eğer onların 
kazandırdıkları kavramsal boyut ve Thomas 
Aquinas gibi önemli düşünürlerin kitapların-
da doğrudan yaptıkları göndermeleri dışarıda 
bırakılsa şüphesiz kilise ve etrafında gelişen 
Patristik felsefe anlamlılığını yitirecektir.

Yine de şaşırtıcı olan, Musevîliğin katı akılcı-
lığına karşı sevgiyi öğütleyen İsevîlik gibi bir 
yapının, kendine akıl tipi olarak Aristoteles’i 
seçmesidir. Kilisenin Aristoteles’i doğrudan 
olmasa da, genel olarak mantığı ve giderek 
felsefenin kendisini de imanın işlerinden ayır-
ma isteği pek başarılı olamamıştır. Zira arı 

imanın, varlığı ve hayatı anlama, onu değer-
lendirme gibi bir yeteneğinin olmaması aklı 
kaçınılmaz olarak yeniden yapıya entegre et-
miştir. Aristoteles’e işaret eden düşünürlerin 
veya azizlerin temelde kullandığı argüman 
budur. Aristoteles’in kategorik aklından ziya-
de onun varoluşa yönelttiği soruları iman için 
bir delil saymışlardır. Öyle ya da böyle kili-
senin aklî kimliği Aristoteles’le birlikte veya 
onun tam karşısında konumlanarak oluşmuş-
tur.

Örneğin Tertullian (160-220) fikriyatının 
temeline imanı almış, bunun karşısında ak-
lın (tabii ki Aristoteles’in aklıdır) yanıltıcı ve 
imanın işleri karşısında yetersiz ve değersiz 
olduğunu söylemiştir [1]. Bu tavrın tarihsel 
koşulları da mutlaka incelenmelidir. Zira Hı-
ristiyanlığın ilk döneminde, Yahudilerin gele-
neklerine zarar veren bu yapıyı dinsizlik ola-
rak belirlemeleri ve ondan kurtulma istekleri, 
aynı zamanda Yunanlıların onda aklî unsur-
ları seçememeleri Hıristiyan cemaatini kendi 
içine kapatmıştır. Bu yoğun tehlike karşısında 
gelişen ilk düşüncelerin Yahudi töresinin ve 

[1]  Tertullianus, Chap. I., It Is Not To The 
Phılosophers That We Resort For Informatıon About 
The Soul But To God makalesinden. http://www.
earlychristianwritings.com/tertullian.html

Yunan aklının dışarıda bırakılması olarak yo-
rumlamak yanlış olmaz. Bu tutum kendini sa-
kınmak adına gelişen bir refleks olarak da dü-
şünülebilir. Bu çaresizliğin içinde argüman-
ların şeytana karşı mesihî iman ve dogmalara 
sorgusuz itaat olarak gelişmesi doğaldır. 

Klemens’e (182-202) gelindiğinde aklın 
büsbütün ihraç edilmesinin kendi imanlarına 
da zarar verdiğini, zira hayata katılmalarına 
engel olduğunu belirtir. İman esastır, ancak 
aklın imanı doğrulayan yanları da kullanılma-
lıdır. [2]

Ne kilisenin erken babalarında, ne de Patristik 
dönemde imanın önemsiz olduğunu savunan 
bir isim olmamıştır. Bu düşünce kilisenin do-
ğası gereği imkânsızdır. Zira kilise müminler 
topluluğudur ve bir araya getiren aslî birlik 
nedeni imandır. Yine de imanın sahihlik öl-
çütü açısından fikirler çoktur. Bunun nedeni 
İncil’in ve İsevî söylemin yapısından ileri ge-
lir. Bu noktada Tora ile İncilin niteliksel fark-
larını anlamak önemlidir.

Yahudi maneviyatında Tora (O’nun sözle-

[2]  Cavit Sunar, Varlık Hakkında Ana Düşünceler. 
Klemens. AAV Yayınları. s.147. Ayrıca bak, www.
earlychristianwritings.com/clement.html
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ri), her kelimesi Tanrı’nın doğrudan emriyle 
oluşmuş ilâhî bir kitaptır. Bununla birlikte 
Tora’nın cümleleri, hatta kelimeleri sıradan 
bir kitap gibi okunmamalı ve her noktası, vir-
gülü üzerine düşünülmelidir. İncil ise nitelik 
bakımından Tora’dan ve Kur’an-ı Kerîm’den 
farklıdır. İncil’in kelimeleri değil, ancak ilet-
tiği mesaj kutsaldır. Bu nedenle Müslüman 
bir tavırla Konsüllerin İncil üzerindeki bozu-
cu etkisi üzerinde durmak Hıristiyan teoloji-
si açısından anlamsızdır. Zira İsevî kurtuluş 
söyleminde bir bozulma veya hata bulunmaz. 

İncilin mesajı insanın beşeri muhtaçlıktan, 
zaaflardan ve en temelde ölümün hâkimiye-
tinden kurtulup rûha, rûhânî özüne, sırf ma-
neviyata yükselişini bildirir. Tora’nın öznesi 
Tanrı’nın bizzat kendisiyken, İncil’in öznesi 
Mesih Îsâ’dır. Tora’da kendini yanan çalı-
da, bulutta, dağda gizil olarak gösteren Rab, 
İncil’den doğrudan Îsâ sûretinde görünür. 
Böylece Îsâ ile Tanrı’nın tecelli ve zuhur ma-
hallinin insan olduğu açıkça beyan olur. İsevî 
iman da Tanrısal isimlerin, Îsâ’da tecelli etti-
ğine ve kurtuluşun bu isimlerle olduğu çerçe-
vesinde şekillenir.

Hıristiyan Babalarının fikriyatını oluşturan 
bu bakış açısına göre babalar Îsâ’nın (veya 
Îsâ’da tecelli eden) isimlerin kurtuluşun reh-
beri olduğuna iman ederler. Buna göre Îsâ; 
ruhtur, kelamdır, insandır, kurtuluştur, yoldur, 
hakikat, iman, irade, akıl, mesih vb.dir. Niha-
yetinde Îsâ, Tanrının eksiksiz tecellisi olarak 
kâmil insandır: Ecco Homo.

Bu nedenle Origenes (184-254) salt imana 
dayanan, safdilli bir dinî tutumu benimse-
mez. İmanı en önemli ilke olarak kabul etse 
de bilgi ile desteklenmediğinde imanın dahi 
yanıltıcı olacağını savunur [1]. Origenes’e 
göre bilgisizlik imanı yanıltıcı kılar ve iman, 
insanın bildiğine duyduğu güvenle ilintilidir. 
Bu nedenle bilginin kaynağı olan akıl yüksek 
nitelikli olmalıdır. Tanrı, aklın dışında bir var-
lık değildir. Hatta Tanrı saf akıldır [2].

Origenes’le başlayan bu akıllanma hareke-
ti Aziz Thomas’a kadar uzanır. Origenes bir 
anlamda Philon’un Tora’ya yaptığını İncil’e 
yapar ve Yunan aklını kullanır. Bir farkla, 
Philon Tora’yı anlamak için kâmil aklı Pla-
ton’da bulurken, Origenes Aristoteles’in ba-
kış açısını benimser. Yine de bunu kategorik 
aklın mantığı olarak sınırlandırmamak gere-
kir [3]. Zira Origenes, Aristoteles’in aklına 
nesne olarak aldığı konular üzerinde durur...

Koca bir külliyata sahip olan Augustinus 

[1]  Cavit Sunar, Varlık Hakkında Ana Düşünceler. 
Origenes, s.147
[2]  Cengiz Batur, Assisili Francis ve Hıristiyan 
Mistisizmi. İz Yay., 2012. s.52
[3]  Augustinus, İtiraflar kitabında Aristoteles’in 
kitabının yararsız olduğu ve kendisine hiç bir 
faydası dokunmadığı belirtir (IV/16). Ancak 
Aristoteles’in gereksizliği mantık yöntemi açısından 
değildir. Augustinus burada genel olarak felsefenin 
yararsızlığından söz eder.

(354-430) düşüncesine siyaset [4], sevgi [5], 
zaman [6], rûhun muhteviyatı, varlık, akıl [7], 
eskatoloji [8], ilk günah [9], yaratılış, ahlâk 
gibi kavram ve olguları konu alır. Dolayısıyla 
bir kaç cümleyle özetlenebilecek bir fikriyatı 
yoktur. Yine de Augustinus’un hareket nokta-
sının arınma yoluyla dönüşmek (tekallüb) ol-
duğu söylenebilir. İnsanın günahkâr tabiatı ve 
günaha meyilli aklı ancak arınarak kurtuluşa 
erebilir. Augustinus önemli eseri İtiraflar’da 
çocukluğundan itibaren yaşadığı çelişkileri 
ve günahlarını anlatır. Komşunun bahçesin-
den çaldığı elmanın kendi içinde yarattığı 
vicdan azabından [10], ergenlikte duyduğu cin-
sel isteklere kadar [11] kendisinde iz bırakan 
neredeyse her anısıyla yüzleşir. 

Günahkâr nefis arınmadan Tanrıyı bilmeye 
yaklaşamaz. Tanrı bilgisi ─ki bu bilgi Ploti-
nos’un ifade ettiği gibi vecdî bir biliş sergi-
ler-, arınma yoluyla kalbe ilkah olur [12]. Bil-
ginin mahiyeti beşeri ve ilâhî (cüz’î ve küllî) 
olarak ayrılır. Tanrının bilinemeyeceğini söy-
leyenler (agnostik) cüz’î akla sahiptirler ve 
haklıdırlar. Zira Tanrı insana kendini bildirir, 
lakin bu ancak ilâhî akılla mümkündür. İlâhî 
bilgi veya Birlik deneyimi ancak kalb hazır 
olduğunda tecelli eder. Felsefenin önemini 
vurgulayan Augustinus, Origenes’ten farklı 

[4]  Augustinus, De Civitate Dei, XIV, 28. İkili 
devlet anlayışı. Tanrıyı sevenler ve kendini sevenlerin 
kuracağı devletler. (De Civitate Dei, Tanrı Devleti)
[5]  Augustinus, Bishop and Theologian.
[6]  Augustinus’un zaman anlayışı için Cavit Sunar, 
Varlık Hakkında Ana Düşünceler. s.155
[7]  Augustinus, On The Holy Trinity. 
[8]  Augustinus, De Quantitate Animae 33.70-76 ve 
De Vera Religione 26.48-49
[9]  Augustinus, Against Two Letters of the Pelagians 
1.31–32
[10]  Augustinus, İtiraflar. II/4.
[11]  Augustinus, İtiraflar. II/1.
[12]  Cengiz Batur, Assisili Francis ve Hıristiyan 
Mistisizmi. İz Yay., 2012. s.74-82.

olarak Aristoteles’e değil Platon’a ve Ploti-
nos’a yakındır.

Aziz Antoni (251-356) ise iman ve düşüncesi-
ni duyduğu bir sesle temellendirir. Bu Îsâ’nın 
sesidir ve İncil’deki bir pasajı kendisine ha-
tırlatır: “Eğer kâmil olmak istersen, git, nen 
varsa sat ve fakirlere ver, göklerde hazinen 
olacaktır; ve gel, benim ardımca yürü.” [13] 
Bunun kendisine lütfedildiğini ve hayatını bu 
temel üzerine kurması gerektiğine karar ve-
rir. Onun için kurtuluş fakirliktedir. Bâtında 
manevi (rûhânî) fakirliği, dünyada ise maddî 
fakirliği kurtuluş yolu olarak görür. Zira Îsâ 
kendisine hatırlatmıştır: “Yine size derim: De-
venin iğne deliğinden geçmesi, zengin ada-
mın Tanrının melekûtuna girmesinden daha 
kolaydır.” [14] Bu zahiri fakirliği alçakgönül-
lülük olarak değil, doğrudan maddî yoksulluk 
olarak değerlendirir ve varını yoğunu dağıta-
rak münzevî bir hayata çekilir. Onun için fa-
kirlik şeytanın hükmü altından uzaklaşmak ve 
Tanrıya yaklaşmaktır. [15]

Nissalı Gregorius (331-399) Tanrının ancak 
sevinç ve mutlulukla bulunacağını söyler. 
Düşüncesini mutluluk temeli üzerine kurar. 
Tanrıyı bilmek arınmakla mümkündür. Arın-
mayı sağlayan ise ne cansız bilgidir, ne de 
neşesiz iman; ancak Tanrıdan kaynaklanan 
sevinç ve mutluluktur. Kalpte mutluluğu do-
ğuracak olan ise salih amellerdir. Bu ameller 
vasıtasıyla kalpte doğan sevinç, içten doğan 
nedensiz bir sevinçtir.

“Tanrıyı görebilmenin insanî yeterliliklerin/
kabiliyetin üzerinde olduğunu bilenler mutlu-
luğa eriştilerse ve şayet bu mutluluk Tanrıyı 
görmekten/bilmekten kaynaklanıyorsa; yüre-

[13]  İncil, Matta 19:21
[14]  İncil, Matta 19:23
[15]  Cengiz Batur, Assisili Francis ve Hıristiyan 
Mistisizmi. İz Yay., 2012. s.57-62
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ği temiz olan Tanrıyı görebiliyorsa, hiç kuş-
kusuz mutluluğa varabilmenin vasıtası olan 
arılık olanaksız bir erdem değildir.” [1]

Kurtuluşun ve Tanrıya yaklaşmanın aracı ola-
rak akla mı yoksa imana mı sığınmak gerekti-
ği çelişkisine yeni bir boyut getiren J. Scottus 
Eriugena (815-877) olmuştur. Ona göre kur-
tuluş ne imandandır, ne de bilgidendir. Tanrı-
ya (substance) dönüş yaratılışın bir zorunlu-
luğudur [2]. Yani varlık onu yaratan Hâlik’e 
dönmeye programlıdır. Bu düşünceleriyle 
Origenes’e yakın bir tavır sergiler. Tanrının 
sonsuz lütfu hiç bir kulunun kaybolmasına 
veya yok olmasına müsaade etmez. Bilgi ve 
iman farklı nitelikler gibi görünse de her ikisi 
de akılla ilgilidir. Tanrı ise akılla değil ancak 
cezbe ile bilinebilir. Bu görüşüyle de Ploti-
nos’a yakın bulunur [3].

Ancak Kilise Eriugena’nın fikirlerine cezbe 
ve rahmet yönünden değil kendi bulunduk-
ları mevkiden bakmıştır. Eğer Eriugena’nın 
söylediği sahih kabul edilirse kurtuluş için ne 
kiliseye nede Îsâ Mesih’in fidyesine ihtiyaç 
duyulacaktır. Hatta varlık ilâhî gayeye şuur-
suzca hizmet edeceğinden insanın bir bilince 
dahi sahip olması gerekmeyecekti. Bu neden-
le Eriugena kilise tarafından dışlanmış ve öğ-
rencisiz bırakılmıştır [4]. 

Aziz Bernard (1090-1153) ise düşüncesinin 
temeline Tanrının sevgi olmasını almıştır: 
“Sevmeyen adam Tanrıyı bilmez, çünkü Tan-
rı sevgidir.” [5] Bernard’a göre sevgi Tanrının 
en yüce ismidir. Zira iman, ümit, sevgi içinde 
en büyüğü sevgidir [6]. Sevgiyi dünyevîlikle 
ilâhîlik arasında ilk kez sınıflayan Aziz Ber-
nard olmuştur. Hıristiyan düsturunda sevgi, 
mahiyeti bakımından dörde ayrılır. Bu anla-
yışa göre insan sevgiden ibarettir ve her nevi 
eylemi bu öz niteliğinden gelir. Bunlar Eros 
denilen cinsel sevgi, Storhi [7] yani akraba-
lık gibi sosyokültürel boyuttaki sevgi, Philia 
yani dostluk veya manevi kardeşlik sevgisi 
[8] ve en nihayet Agápe ilahî sevgi. Christ bi-
linci olarak da adlandırılan mesihî şuur kişiyi 
itkisel olan sevgiden ilâhî olan sevgiye davet 
eder. [9]

Aziz Bernard’a göre sevgi kalbe hariçten il-
kah olmaz. Sevgi her insanda örtüktür. Tanrı 
bu öze dokunmak, sevgiyi açığa çıkarmak-
la bilinir. Bu yolda insan cesur ve gözü pek 

[1]  Nissalı Gregorius’tan. Kaynak www.azizantuan.
org/tur/pagina.asp?id=511
[2]  Cavit Sunar, Varlık Hakkında Ana Düşünceler. 
Eriugena, s.166
[3]  Cavit Sunar, Varlık Hakkında Ana Düşünceler. 
Plotinos. AAV Yayınları, s.134
[4]  Cavit Sunar, Varlık Hakkında Ana Düşünceler. 
Origenes, s.166
[5]  İncil, I. Yuhanna 4:8
[6]  İncil, I. Korintliler 13:13
[7]  Storhi veya storge
[8]  İncil, Yuhanna 15:13: “Bir adamın, dostları uğruna 
canını vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur.”
[9]  Bernard of Clairvaux, On loving God. Sevginin 4 
mertebesi için Bölüm VIII, IX ve X. Kaynak için www.
leaderu.com/cyber/books/onloving/onloving.html

olmalıdır. Bu gözü peklik en zor durumlara, 
en çetin savaşlara hazırlıklı olmayı gerektirir. 
Buradan hareketle şövalyeliği, tam anlamıy-
la mesih yolunda şehadeti önerir. Bu da yine 
onun İncil’den vardığı bir sonuçtur: “Îsâ şa-
kirtlerine dedi: Bir kimse ardımdan gelmek 
isterse, kendisini inkâr etsin ve haçını yükle-
nip ardımca yürüsün.” [10]

Bonaventura’nın (1221-1274) düşünce siste-
minin özeğinde Tanrı’nın isimlerini giyinmek 
fikri yatar. Bonaventura için Tanrı mutlak 
iyidir. İnsanın varoluş gayesi ise bu iyiliğe 
(lütuf) yaklaşmak ve ondan pay almaktır. Bu 
insanın biricik kurtuluşudur.

Tanrıyla olan bu irtibat aklî ve ahlâkî yollarla 
olanaklıdır. Ve bunların her ikisi de iradede 
temellenir. İrade ile de erdemler tahakkuk 
eder [11]. Akıl, tek başına erdemleri bilmek-
te zayıftır. Bonaventura aklı Aristoteles’ten, 
iradeyi Thomas’tan tahsil eder. Nihayetinde 
temel erdemler fikrini oluşturur. [12]

Thomas Aquinas (1225-1274) kendini ne bir 
felsefeci, ne de mantıkçı olarak görür. Man-
tığın Tanrıyı ispatlamak adına bir araç oldu-
ğu, yine de iman karşısında yetersiz kaldığını 
savunur [13]. Buna karşın Tanrının varlığını 
mantıksal yolla açıklamaya ve ispata çalışır 
[14]. Kilisenin Aristoteles’in akıl yürütmelerin-
de karşı çıktığı varlığı açıklamada salt mantı-
ğı kullanışı ve delillere imâni bir yolla değil 
ama aklî, mantıkî ve çıkarımsal yollardan 
ulaşmasıydı. Felsefeyi aracı olarak kullanan 
babaların ise amaçları Hıristiyanlığın akılsız 
bir din olmadığı, hatta temelinde akılla hiç 
çelişmediğini ispat etmekti.

Aristoteles’in düşüncesine konu ettiği fena ve 
beka sorunsalı, hareket ve devim, dirimlilik, 
sonsuzluk, varlığın gayesi meselesi, kötülük 
problemi, ruh ile bedenin ilişkisi, ruhun eze-
liliği ve ölümsüzlüğü gibi sorunlardı. Bu ko-
nular üzerine düşünmek Tanrıyı ve imanlarını 
açıklamada yardımcı oluyordu. Babalarının 
bu tutumu başlangıçta Yunan düşünürleri-
ne ve Tora’yı anlama konusunda Yahudilere 
karşı bir tavır olarak doğsa da [15], giderek bu 
bir tavır olmaktan çıkıp kilisenin karakterine 
bürünmüştür.

Diğer yandan Thomas Aquinas özelinde, ki-
lisenin asla tam bir felsefe karakterine bürün-
düğü söylenemez. Zira dinin ana ırası imandır 
ve akıl ancak yan bir dayanaktır. Bu tutumla-
rıyla da yaratma, mutlak ilk neden, seçilmiş-

[10]  İncil, Matta 16:24
[11]  Bonaventura, Sententiarum. Ayrım 45-48. 
franciscan-archive.org/bonaventura/I-Sent.html
[12]  Bonaventura’nın 4 erdemi: 1- Adalet, dürüstlük 
2- Metanet (sözünde, davanda sağlam durabilmek) 3- 
Basiret (kalbi açıklık. Feraseti de içerir) 4- Îtidal (Alçak 
gönüllülük. Lütfa açıklık)
[13]  Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles I/7:2,7
[14]  Bu delillere örnek için, Thomas Aquinas, Summa 
Contra Gentiles I/13:3, Summa Teologica I/2:3, SCG 
I/13:33, 34, 35; ST I/2:3
[15]  Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles I/2:3, 
3:2.

lik, ilâhî takdir, ahiret gibi konularda Aristote-
les’ten ayrı fikirlere sahiptiler [16]. 

Kilisenin itirazını anlamak basittir; Îsâ’yı ve 
İncil’in açıklamalarını anlamak için Îsâ’nın 
kendisi yeterlidir. Eğer değilse bu kitabın ve 
Îsâ’nın sözlerinin eksik olduğu sonucunu do-
ğuracaktır. Ayrıca Tanrının sözleri mantıksal 
değil imana dayalıdır. Îsâ asla imanın dışında 
bir bilgiye dikkat çekmemiştir. Ve belki de en 
önemli neden Aristoteles gibi bir imansızın 
(çünkü Îsâ’dan önce yaşamıştır) imanın pren-
siplerini belirlemesidir. 

Thomas’ın en büyük katkısı teslisten hareket-
le merâtibi düşünceyi Patristik felsefeye en-
tegre etmesidir. İslâm filozoflarının metinleri 
ve anlayışlarının bu çabasında önemli bir rolü 
olduğu açıktır. Yine de Thomas bunun Tesli-
sin doğasından ileri geldiğini ve İsevî söyle-
min özünde zaten olduğunu öne sürmüştür. 
Yine de Thomas Aquinas şüphesiz kendinden 
önceki tüm kilise düşünür ve yazarlarını bir 
çatı altında toplamayı başarmıştır. Bunu tek 
tek isim vererek açıklamasa da düşüncesi-
ni kurduğu başlıklar ve geniş külliyatı bunu 
kendiliğinden başarır.

Büyük Albert, Abelardus, Anselmus, Duns 
Scotus, Roger Bacon, Ockhamlı William, 
Meister Eckhart ve daha nice düşünürler ki-
lisenin ve giderek Hıristiyan teolojisinin te-
mellerini oluşturmuştur. Bugün Hıristiyanlığı 
Îsâ’nın sözleri ve Pavlus’un imanıyla özetle-
mek, bu geniş teolojik yapıyı görmezden gel-
mek olacaktır. Bunca düşünürün hayatlarını 
adayarak, kalemleri ile yazdıkları ve imanla-
rıyla şekil verdikleri tarih, ister iman temelin-
de, ister akıl temelinde olsun tüm sevapları ve 
günahlarıyla teolojinin zenginliğidir.

[16]  Örneğin Aristoteles varlığın yoktan var edilmedi-
ğini, yoktan varlık çıkmayacağını savunur. Yine mutlak 
ilk nedeni tözler üzerine kurarken, seçilmişlik veya ilâhî 
takdir diye bir şeyin olamayacağını savunur. Bunlar 
ise Hıristiyan teolojisinin temel prensiplerine aykırıdır. 
Buradaki temel sorun Yunan düşüncesinde iradenin ol-
mayışıdır. İrade, özellikle ilâhî iradenin Hıristiyanlıkla 
felsefeye girmesidir.
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“Patristik felsefenin ünlü babaları Cle-
mens(150-215), Tertulian(160-22), 
Origenes(185-254) ve Augusti-

nus(354-430)’tur. Bu dönem felsefesi, Hı-
ristiyanlığa yapılan saldırılara karşı koyma-
ya çalışan bir savunma felsefesi olarak, bir 
apologia’dır”[1] Edouard Jeauneau, Patristik 
dönemde kilise babaları içerisinde “Augusti-
nus’un üstün kişiliğinin tüm Ortaçağ felsefe-
sinde egemen olduğunu söylemenin, durumu 
abartmak olmayacağını”[2] belirtir. Gerçek-
ten de Augustinus’un fikriyatı tüm ortaçağ 
boyunca etkisini sürdürür. Pagan kültürün 
düşünsel birikimini Hıristiyanlık için kılma 
girişimi Augustinus’da açıkça izlenir. Augus-
tinus özellikle Yeniplatoncuların düşüncele-
rini bir sentezle Hıristiyanlığı zenginleştir-
mekte kullanır.”[3]

“Ortaçağ felsefesinin gücünü dayandıracağı 
bir atılımı, İşaya’nın(VII, 9) Augustinus’un 
kullandığı şekliyle şöyle dile getirilen bir 
şiirinden alır “Nisi credideritis, non  intel-
ligetis”(Eğer inanmazsanız, anlamazsınız). 
Augustinus bunu şöyle yorumlar: “İnanmak 
için anla, anlamak için inan.” Böylelikle Hı-
ristiyan inancı aklı yürürlükten kaldırmaz, 
araştırmayı bir yana itmez, düşünmeyi yok 
etmez. Bunun içindir ki Ortaçağın en iyi 
kafaları Agustinusçu bu öğüdü tutacaklar-
dır.”[4]

“Anlamak için inanmak” düşüncesi ortaçağ 
boyunca sürdürülen ve imanın başlangıç 
noktası olarak alındığı bir gelişim sürecini 
içerir. “Hıristiyan düşünürün durumu üç za-
manlı bir devimde yer alır: Kalkış noktasın-
da hiçbir şey görmeksizin inanan bir inanç, 
varış noktasında gören ama artık inanmayan 
kişinin seyre dalışı, ikisi arasında ise anlama-
ya çalışan inanç, anlama gücünün peşindeki 
inanç.”[5]

“Anlamak için inanmak” düşüncesi Ansel-
mus’ta bazı farklılarla beraber sürdürülür. 
“Anselmus(1033-1109) da Aziz Augusti-
nus’un formülünü kullanmıştır: “Anlayabil-
mek için inanıyorum”. Başka bir ifadeyle, 
imanın şartlarının yerine getirilmesinden iti-
baren aklın görevi başlar”[6] “Ona göre inan 
(iman, dogma) her türlü tartışmadan önce 
gelmelidir. Bizler inanmak için düşünmüyo-
ruz, tersine, düşünmek için inanıyoruz.”[7] O 
“İnanmak için anlamaya çalışmıyorum, anla-
mak için inanıyorum. Çünkü inansaydım an-
lamayacağımı da sanıyorum” ve “Yüreğimin 
inandığı ve sevdiği hakikati, anlama yetimin 
de belli bir biçimde kavramasını arzu ediyo-

[1]  Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, Remzi 
Kitapevi, İstanbul 1999. S. 120
[2]  Edouard Jeauneau, Ortaçağ Felsefesi, Çev: Betül 
Çotuksöken, İletişim yayınları, İstanbul 2006. S.17 
[3]  a.g.e. s.18
[4]  a.g.e. s 19
[5]  a.g.e. s.20
[6]  Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler 
Tarihi 3, Çeviri: Ali Berktay, Kabalcı Yayınları, 2009 
İstanbul, s.219
[7]  Hançerlioğlu, s. 122

rum”[8] der. “Anselmus’un kalkış noktası 
Mezmurlardan bir dizedir(XIV,1): “Akılsız 
yüreğinde şöyle dedi: Tanrı yoktur” Eğer ko-
nuşan kimse, söylediği şeyi bilirse, “Tanrı” 
sözcüğünün anlamını anlar. İmdi, Anselmus 
için bu sözcüğün anlamı açıktır: Tanrı, daha 
büyüğü düşünülemeyen varlıktır”[9] Bu ise 
aklî bir çıkarsamadır. 

İman’ın yanında akla yer bulma çabası Ri-
chard’da da sürdürülür. Onun düşüncesinde 
bu, imanın azlığıdır:  “İnandığımız şeyi an-
lamaya çabalayalım… İnançla kavradığımız 
şeyi izin verildiği ve mümkün olduğu ölçüde 
akılla anlamada çaba harcayalım”[10]

Patristik dönemden sonra gelen Skolâstik 
dönemin belki de en önemli teolog-filozofu 
Thomas Aquinas’tır. “Aquinas’ı önemli kılan 
özelliği kendisine kadar gelen ilkçağ ve orta-
çağ felsefesindeki bütün düşünce ürünlerini 
süzgecinden geçirerek ve hatta Yahudi ve İs-
lâm felsefesinden yararlanarak Aristocu fel-
sefeyi Hıristiyan insancıyla harmanlayarak 
bugüne kadar sahiplenen Katolik teolojisinin 
temellerini atmış olmasıdır.”[11]

“Aquinas, Hıristiyan vahyi ile Yunan Felse-
fesi, özellikle Aristoculuk arasında bir uyum 
sağlamak sûretiyle iman ve aklın bir sentezi-
ne ulaşmaya çalışmıştır.”[12] “Hıristiyanlık ve 
Aritoculuğun Thomist sentezi ahenk temini 
ile tanımlanır: Tanrı ve dünyanın ahengini, 
iman ve aklın ahengini temin etmek. Evren-
sel problemi içinde, Aquinas ılımlı (Aristo-
cu) kavramsal realizmi benimsemiştir: kav-
ramlar vardır, fakat sadece nesnelerin içinde. 
Bilgimiz duyu izlenimleriyle başlar, fakat 
nesnelerdeki evrensel ilkeleri (universalia) 
soyutlama yoluyla kavrarız. Aquinas için 
bunun teolojik yansımaları vardır: Evrenin 
pek çok ilkesini, evrenin daha yüce bir Var-
lık tarafından yaratıldığına dair delil de dâhil 
olmak üzere (Aquinas’ın Tanrının varlığını 
ispatı) doğal aklımızla kavrayabiliriz. Diğer 
bir ifadeyle, akıl ve vahiy(iman) kaynaşır.”[13] 

“Gilson’a göre Aziz Tommaso’nun en büyük 
erdemi hem “teolojizm”den –imanın kendi 
kendine yeterli olduğunu düşünen anlayış-
tan- hem de “rasyonalizm”de sakınabilmesi-
dir.”[14] “Thomaso Doğa ile Tanrı’nın İnâye-
ti’ni, akıl ve iman alanlarını özenle ayırır; bu-
nunla birlikte bu ayrım söz konusu alanların 
uyumunu da gerektirir.”[15] “Bir filozof, her 
zaman, ispatının ilkelerini akılda arayarak 
kanıtlar; bir teolog ise, ilk ilkelerini vahiyde 
arayarak kanıtlar. İki alanın böylece sınırları-

[8]  Edouard Jeauneau, s.52
[9]  a.g.e. s. 53
[10]  a.g.e. s 74
[11]  Cengiz Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik- 
Hıristiyanlığın Aslî Günah Mitinin Tarihsel Dönüşümü, 
, İz yayınclık, 2006 İstanbul. S.148 
[12]  Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, Antik Yunan’dan Mo-
dern Döneme Felsrefe Tarihi, Çeviri: Emrah Akbaş-Şule 
Mutlu, Üniversite Kitapevi Yayınları, İstanbul. S.173
[13]  a.g.e. s.170
[14]  Mircea Eliade, s.221
[15]  a.g.e. s.220

nı belirledikten sonra bunların belli sayıdaki 
duruşunun ortak olduğunu fark ederiz.”[16] 

“Aziz Thomas, tanrıbilimsel bilginin hazır-
lanmasında aklın payını çok geniş tutar. Fa-
kat aklın veremediği şeyi ondan istememek 
gerektiğini de bilir. Müslüman ülkelere gön-
derilen Hıristiyan misyonerler için yazıldığı-
na inanılan Summa contra gentiles’te iki ala-
nı kesin olarak birbirinden ayırır: “Tanrı’yla 
ilgili kimi hakikatler, insan aklının gücünü 
mutlak olarak aşarlar: Üçleme dogması bu 
türdendir. Diğer hakikatler, doğal akılla ula-
şılabilen hakikatlerdir: Tanrı’nın varlığı, bir-
liği, vb. gibi hakikatler”. Aziz Thomas, “do-
ğal aklın ışığıyla yönlendirilen filozofların” 
ikinci türden hakikatleri tanıtlayabilecekle-
rini ve ispat edebileceklerini kabul etmiştir: 
öyleyse, bu hakikatler, böyle bir yolla elde 
edilebilirler.”[17] Fakat “Hakikatin hakikatle 
uzlaşması zorunludur. Demek ki şu kesindir 
ki, zihnimiz imanın verileni tamamen anla-
yabilseydi doğru ve akledilir ve kesintisiz 
bir ilişki zinciriyle felsefî hakikatin vahyin 
hakikatiyle kesintisiz bir silsile içinde iliş-
kileneceği kesindir. Buradan şu sonuç çıkar 
ki ne zaman felsefî bir sonuç dogmaya ters 
düşerse, bu sonucun yanlış olduğunun kesin 
işaretidir.”[18] 

Aquinas’a göre “İmanın verilerinin aklî yo-
rumlarını mümkün olduğunca ileri götürme-
li, akıldan vahye yükselmeli ve vahiyden de 
tekrar akla inmeliyiz.”[19] “Ona göre, akıl, 
evrensel yasalar ve insan davranışı arasında 
arabuluculuk yapar”[20] 

“Aquinas’a göre, ruh başlıca iki işleve sa-
hiptir, kavrama ve irade. İrade, kavramayı 
takip eden, harekete geçirici bir kuvvet ola-
rak anlaşılır. Kavrama, bir hedef olarak iyi-
nin ne olduğunu anlar sonra irade, bu hedefe 
ulaşmak için harekete geçer.”[21] Bu sebeple 
“Thomas ruhta, üstünlüğü ve önceliği irade-
ye değil de ilme vermektedir. Ona göre irade, 
hür olarak seçebilir, fakat kararını, ilmine da-
yandırmak zorundadır. Hatta Allah’ın iradesi 
bile, ilâhî akıl aracı ile ilâhî birliğe bağlıdır. 
Allah, mükemmel bir irade olmaktan ziyade, 
mükemmel bir tabiattır.”[22] 

“Aquinas, dünyevi aklın ve seküler bir yaşam 
sürme yetisinin bizim için yeterli olduğunu 
düşünmez. İnsanın en yüksek amacı kurtu-
luştur. Ve kurtuluş için gereken şey toplum-
sal ve ahlaki olarak kabul edilebilir bir yaşam 
için gerekenin ötesindedir. Bunun nedeni va-
hiy ve imanın kurtuluş için gerekli olmasıdır. 
İman, bize kurtuluş hedefini öğretmesi için 
gereklidir.”[23]

[16]  Etienne Gilson, s.514.
[17]  a.g.e. s.99
[18]  a.g.e. s.515
[19]  a.g.e. s.515
[20]  Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, s.173
[21]  a.g.e. s.177
[22]  Cavit sunar, Varlık Hakkında Düşünceler, AAV 
yayınları, Ekim 2006 İstanbul. s.194
[23]  Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, s. .181
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Kutsal Yazılar konuşma dilini çok iyi bir bi-
çimde kullanarak mesajını vermektedir.[1] 
Örneğin bazen sözcükler mızrak, ok ve kı-
lıçlara benzemektedir.[2] Bu örneklerde de 
verilmek istenilen aynı şeydir; boyutunun 
küçüklüğüne karşın dilin yapabileceği birçok 
şey vardır. Bedenin en küçük parçası olma-
sına karşın, düşünüldüğünden çok daha faz-
la zararlar verebildiği gibi bazen çok yapıcı 
olabilir. Yakup’un dediği gibi dil gerçekten 
bir transatlantiği yöneten dümen gibidir. Bu 
nedenle özellikle Tanrı’ya ait kişilerin bu dili 
çok iyi değerlendirmeleri ve kullanmaları ge-
rekmektedir.

Dilin Günahları

Kutsal Kitap birçok noktada dilin ortaya çı-
kardığı olumsuz, günaha götüren sonuçların-
dan bahsetmektedir. Kontrolümüzden uzak 
dil işlediğimiz pek çok günahın nedenlerin-
dendir.

Yalan söylemek

Her yalan, her aldatan söz aslında doğrudan 
Tanrı’yı aldatmaya yöneliktir. Tanrı yalanı 
hiç sevmez bu nedenle Kutsal Kitap içinde bu 
tarz sözlere rastlamak çok normaldir:

“Çalmayacaksınız. Hile yapmayacaksınız. 
Birbirinize yalan söylemeyeceksiniz”

İsrailoğulları Tanrı’nın vaat ettiği topraklara 
girmek üzereyken birdenbire yenildiler. Bu 
yenilgi onları oldukça şaşırtmıştı. Sebebini 
araştırdıklarında kendi aralarında büyük bir 
günahın varlığını anladılar. Tanrı onlara içle-
rinde bir günahın varlığını bildirdi:

“İsrailliler günah işlediler. Onlarla yaptığım 
ve yerine getirmelerini buyurduğum antlaş-
mayı bozdular. Koşulsuz adanmış eşyaların 
bir kısmını çalıp kendi eşyaları arasına gizle-
diler ve yalan söylediler.”
Yeşu 7:11

Sonunda bu günahın Tanrı’nın yasaklaması-
na karşın Akan’ın yağması olduğu anlaşıldı. 
Bu Tanrı’ya karşı aldatıcı bir davranış, bir ya-
landı. Bu günahın ciddiyetinden ötürü Akan 
cezalandırıldı. Akan Tanrı’yı aldatabileceğini 
düşünmüştü. Buna benzer yalan ve aldatma-
ları ve sonuçlarının ne olduğunu Yeni Antlaş-
ma’da da görmek mümkündür. Bu kişilerin 
bu davranışları yalnızca kilise önderlerine 
karşı değil, Kutsal Ruh’a karşı alınmaktadır:

“Petrus ona,  «Hananya, nasıl oldu da Şey-

[1]  Mez. 57:4; 64:3; Yer. 9:8.
[2]  Yak. 3:2-12.

tan’a uydun, Kutsal Ruh’a yalan söyleyip 
tarlanın parasının bir kısmını kendine sakla-
dın?» dedi. «Tarla satılmadan önce sana ait 
değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da para-
yı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden 
yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insan-
lara değil, Tanrı’ya yalan söylemiş oldun.»”
Elçilerin İşleri 5:3-4

Hem Eski Antlaşma’da hem Yeni Antlaş-
ma’da Tanrı’nın yalana ne denli tahammülsüz 
olduğunu görmemiz mümkündür. Hem Akan 
hem de Hananya ve Safira yalanları, aldatı-
cılıkları nedeniyle Tanrı’nın yargısı ile karşı 
karşıya geldiler.

Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmek 
isteyenlere Kral Davut’un güzel bir önerisi 
vardır:[3]

“Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: Size RAB 
korkusunu öğreteyim.
Kim yaşamdan zevk almak, İyi günleri gör-
mek istiyorsa,
Dilini kötülükten, Dudaklarını yalandan uzak 
tutsun.”
Mezmurlar 34:11-13

Tanrı halkının içinde bulunduğu durumdan 
ötürü Yeremya peygamber büyük bir üzüntü 
ile yürekten haykırmaktadır:

“Keşke başım bir pınar,
Gözlerim bir gözyaşı kaynağı olsa!
Halkımın öldürülenleri için
Ağlasam gece gündüz!
Keşke halkımı bırakabilmem,
Onlardan uzaklaşabilmem için
Çölde konaklayacak bir yerim olsa!
Hepsi zina ediyor,
Hain bir topluluk!
«Yalan söylemek için ülkede
Dillerini yay gibi geriyor,
Güçlerini gerçek yolunda kullanmıyorlar.
Kötülük üstüne kötülük yapıyor,
Beni tanımıyorlar» diyor RAB”
Yeremya 9:1-3

Elçi Pavlus’un Koloseliler’e yazdığı mektup-
ta yalancılık ve aldatıcılığın eski yaratılışımı-
zın bir parçası olduğunu dile getirmektedir. 
Bu huy kesinlikle yeni yaradılışta olan Hıris-
tiyan için söz konusu değildir. İlk yüzyıllarda 
yaşayan putperest toplumlarda yalan oldukça 
doğal bir alışkanlıktı. Aslında bu alışkanlık 
Tanrı’dan uzak bütün insanlığın alışkanlığı-
dır. O yüzyılda olan bu yüzyılda da devam 
etmektedir. Ama Mesih Îsâ’ya iman eden bir 

[3]  Aynı Mezmur’u inanları doğru olmaları 
konusunda uyarmak için elçi Petrus kullanılmıştır: 1Pe. 
3:8-12.

kişi için artık karakteristik özellik tamamen 
gerçek, doğru olan üzerindedir:

“Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski 
yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzeri-
nizden çıkarıp attınız; eksiksiz bilgiye erişmek 
için Yaratıcısı’na benzer olmak üzere yenile-
nen yeni yaradılışı giyindiniz.”
Koloseliler 3:9-10

İnanlı yalan söylememelidir. Hiç kimseyi al-
datmayan bir kişi olarak tanınmalıdır. Günü-
müzde birçok insan işlerini yalanla çevirmek-
tedir. Özellikle iş dünyasında bu çok büyük 
bir yaradır. Yalan sonu olmayan yalanı getir-
mektedir. Sonunda öyle bir alışkanlık ortaya 
çıkar ki, artık gerçeği gerçek olarak görme-
meye başlarız. Bu doğrudan Tanrı’nın karak-
terine saldırıdır. Tanrı’nın kutsallığına aykırı 
düşmektedir.

Bu alışkanlığı edinmiş bir kişinin bundan kur-
tulması bazen oldukça uzun bir süreci gerek-
tirmektedir. Çünkü yalancı kişiden etkilenen 
kişiler vardır. Bu kişilerin yeniden güvenini 
kazanmak kolay bir iş değildir. İyi ilişkiler de 
karşılıklı güven üzerinde kurulur.

Aslında bu alışkanlık çocukluk çağında baş-
lamaktadır. Çoğu zaman farkında olmadan 
çocuklarımıza kötü örnek olmaktayız. Ör-
neğin: Bazen bizi telefonla arayan kişilerle 
görüşmek istemiyorsak evde olmadığımızı 
söylemelerini isteriz. Buna benzer örnekler 
günlük yaşantımızda çoktur. İşimiz olmadığı 
halde bize uğramak isteyen kişiyi başımızdan 
savmak için işimiz olduğunu söyleyiveririz. 
Oysa yanımızda çok net bir kayıt cihazı gibi 
gezinen çocuklarımızın olduğunu unuturuz. 
Daha sonra çocuklarımız bize aynı şekilde 
yalanlar söylemeye başladıklarında da onlara 
kızmaya, bu durumdan büyük üzüntü duyma-
ya başlarız. Aslında bu konuda “Ağaç yaşken 
eğilir” atasözünü anımsamakta büyük yarar 
vardır.

Bazen de küçücük bir yalandan zarar gelmez 
şeklinde ifadeler arkasına saklanırız. Hattâ 
son zamanlarda bazı küçük yalanlar için be-
yaz yalanlar tabiri de kullanılmaktadır. Oysa 
yalan adeta küçük bir ip gibidir. Bir ip insanı 
asmaz, öldürmez ama bir ip bir ip daha der-
ken ip oldukça kalınlaşır ve insanı gerçekten 
boğabilecek bir hale gelir. Bu nedenle yalanın 
küçüğü ve büyüğü yoktur. Bu noktada Me-
sih’in bize öğrettiği gibi; evetimiz evet, hayı-
rımız hayır olmalıdır. Böylesine dürüst bir ta-
nıklık, Mesih’in yaşamı için tanıklık olacak-
tır. Gelecek nesillere imanda sağlam, ruhta 
ve gerçekte sağlam Rab’de kişiler yetiştirmiş 
olacağız. Mesih Îsâ’ya iman ettim diyen her 
bir kişinin yaşamı bu boyutta olmalıdır.

Konuşmada Gerçek ve Yalan
Rav. Turgal Üçal
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Origen’e Göre

Kutsal Metnin
Mistik Anlamı
Derleyen: Behiye Bobaroğlu

* Cengiz Batuk’un Assisili Francis ve Hıristiyan Mistisizmi kitabından alıntıdır.

Clement ve Plotinus’un oluşturdukları atmosferde eğitim alan Origen 
(MS 185 – 254) Hıristiyan maneviyatı ve mistik davranışlar üzerin-
de büyük bir etki sahibi olmuştur. İlk dönem kilisesinin en önemli 
isimlerinden olan Origen’e göre, en büyük mistik tecrübe şehitliktir 
(martyrdom). Bu, mistik yolculuğun nihâî ve en son makamı olarak 
görülmektedir. Mistik efendi olarak adlandırılan Origen’in mistisiz-
mi büyük oranda Kitab-ı Mukaddes düşüncesine dayanmakla birlikte 
eserlerinin çoğu kutsal metinlerin ruhsal/manevi ve alegorik anlamla-
rı üzerine yapılan yorumlardan oluşmaktadır.[1]

Origen, Kitabı Mukaddes’i “Tanrı’nın gizli ve esrarlı şeylerini”[2] 
keşfetmek için araştırır. Metinlerin literal anlamlarından ziyade bir ya 
da daha fazla ruhsal/bâtınî anlamı olduğunu düşünür.

Origen’e göre kutsal metni yorumlama/anlama üç şekilde olur:

1- Literal (Body)

a. Aktüel Tarih

b. Kurgusal Tarih: Kutsal Ruh tarafından bildirilen, yeryüzündeki 
şeylerle sembolize edilmesi ve ifade edilmesi mümkün olmayan ha-
kikatlerle türetilen tarih.

2- Ahlâkî / Manevi (Soul)

3- Mistik (Spirit)

a. Alegori: Mesih ve Onun kilisesinin tarihini önceden düşünüp hayal 
etmek.

b. Anagoji (anagoge): Bâtınî yorum; Yeryüzündeki her şeyin meyda-
na gelişine önceden işaret eden daha yüksek dünyaya ait olan şeylerle 
sembolize etmek suretiyle anlamak.

Neşideler Neşidesi

Origen’in Neşideler Neşidesi’ne yaptığı mistik yorum, Hıristiyan 
mistik teolojisinin en fazla kullanıldığı metinlerdendir [3]. Ori-
gen’e göre Neşideler Neşidesi’nin sözleri, Tanrı’yla iletişime geçiş 
tecrübesinin yaşadığı anda kalbe ilham olunan sözlerdir. Bu bağlantı, 
iletişim öyle bir iletişimdir ki, söz ya da resimlerin çok ötesinde insan 
samimiyetinin derinliklerine uzanan bir iletişimdir. Öncelikle şiir ilk 
bakışta seksüel ritimleri ve ahengi inceleyen erotik bir şiirdir. Ori-
gen’in bu insan ritimleri ile erkek ya da kadınların Tanrı’yla birleş-

[1]  King, Ursula, Christian Mystics: Their Lives and Legacies Throughout the Ages, 
London & New York: Routledge, 2004, s.16
[2]  Origen, de Principiis, II:ii, s.270
[3]  Neşideler Neşidesi; Kitab-ı Mukaddes’te Kral Süleyman’a ait kitaplardan biridir.

meleri olarak mistik ritimler arasında ilişki kurması şaşırtıcı görül-
memektedir.

İkinci olarak, Origen Hıristiyan ve ezginin sembolizminde ifşa olan 
Söz arasındaki birliği tanımlar. Bu, Hıristiyan Ruhu ve Mesih’in ilâhî 
ruhu arasındaki bir evlilik olarak görülmektedir. 

Üçüncü olarak, bedensel fonksiyonlardan hiçbirisi ezgideki bedensel 
eylemlere işaret etmez fakat gerçekte insanın içinde kök salmış olan 
ilâhî anlamları tanımlamaktadır. Öyle ki Origen, içsel insanla göz, ku-
lak, akıl, kalp vb. arasında birlik ve dostluk olduğuna inanır. Ayrıca 
Origen, teolojik bir paradigmada ruhsal anlamlar kavramını ilk kez 
kullanır. [4]

Origen’e göre kutsal metin insanın ruhsal aşamalarındaki en büyük 
rehberidir. Kutsal Metinler (Scriptures) bütünüyle Tanrı’nın Ruhu ta-
rafından yazdırılmıştır ve ilk bakışta anlaşılmayan ama daha fazlasını 
içinde barındıran bir anlama sahiptir. Ancak bütün metinler yalnızca 
Kutsal Ruh’un lütfuyla anlaşılabilir. [5]

Origen Tanrı’yı tanımlarken onun saf Ruh olduğunu ve her türlü be-
densel unsurdan uzak bulunduğunu ifade eder. Yine ona göre Tan-
rı, “saf akıl”dır. O, potansiyel olarak her yerdedir. Öyle ki, Onun bir 
yerdeki varlığı bir başka yerde yokluğuna delalet etmez. Her an, her 
yerdedir. İnsanları sonsuz bir sevgiyle seven bu Tanrı, hiçbir insandan 
nefret etmez, bütün kullarını, yaratıklarını sever. Bu yüzden de ceza 
O’nun bir eylemi değildir. Tam tersine insanın işlediği günahın zorun-
lu bir karşılığıdır.

Origen Tekvin’de yer alan iki yaratılış öyküsünü günümüz araştırma-
cılarının yaptığı gibi iki farklı öykü olarak değil, iki yaratılış öyküsü 
olarak okur. Ona göre, mevcut evren yaratılmadan önce Tanrı ruhla-
rı, birbirine eşit olarak yaratmıştır. Dolayısıyla Tekvin’deki “Tanrı, 
insanı kendi suretinde yarattı… insanları erkek ve dişi olarak ya-
rattı.” şeklindeki ifade ruhların birbirine eşit ve Tanrı’nın sûretinde, 
yani Tanrı’yla bütün olarak yaratıldığını ifade etmektedir. Bu nedenle 
Origen, asıl düşüşün Âdem ve Havva’nın düşüşü değil, bu ilk ola-
rak yaratılan orijinal/aslî ruhların düşüşü olduğunu söyler. Asıl düşen 
Âdem’den ziyade ruhlardır ve ruhlar da Tanrı’nın sevgideki azalma 
nedeniyle düşmüşlerdir.

Origen, düşünceleri ve mistik eğilimleriyle pek çok kişiyi etkileyen 
bir Hıristiyandır. Ancak ölümünden yaklaşık üç yüz yıl sonra topla-
nan II. İstanbul Konsilinde (553) heretik olarak ilan edilir. Sonrasında 
çalışmalarınınbir kısmı yok edilmiş olsa da etkisi devam eder.

[4]  Trigg, Joseph W., Origen (The Early Church Fathers), London: Routledge, 
1998, ss. 45-49
[5]  Origen, “De Principiis”, A Select Library Nicene and Post-Nicene Fathers of 
the Christian Church, Philip Schaff (ed.), American Edition, Buffalo, 1886, c.4, s.241
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Romantik (Bir 
Alman Sorunsalı)
Rüdiger Safranski, Çeviren: Ali 
Nalbant
Yayınevi: Kabalcı Yayınları, 2013

Bu kitapta söz konusu edilen, romantizm 
ve romantikliktir. Romantizm bir dönem-
dir; romantiklik ise bu dönemle sınırlı ol-
mayan tinsel bir tavırdır. Bu tavır roman-
tizm döneminde en mükemmel ifadesini 
bulmuştur, ama bu çağla sınırlı değildir; ro-
mantiklik bugüne kadar sürmüştür. Sadece 
Almanlara özgü bir olgu da değildir, ama 
Almanya’da özel bir biçim kazanmıştır, 
öyle ki Alman kültürü yurt dışında bazen 
romantizmle ve romantiklikle özdeşleştirilir. 
 
Romantiklik, onu aynı zamanda aşmak 
isteyen Heine’de olduğu kadar, arkadaşı 
Karl Marx’ta da bulunur. 1848 Mart Devrimi 
öncesindeki dönem, romantikliği politikaya, 
ulusal ve sosyal düşlere akıtmıştır. Sonra ro-
mantik olmak istemeyen, ama Dionysos’un 
müritleri olarak yine de romantik olan Rich-
ard Wagner ve Friedrich Nietzsche. 1900 
civarındaki gençlik hareketi dizginsizce ro-
mantikti. 1914’te savaş başlangıcında Thom-
as Mann ve diğerleri, Almanya’nın romantik 
kültürünü Batı uygarlığına karşı savunmaları 
gerektiğine inanıyordu. ‘20’li yılların 
huzursuzluğu, romantik heyecanlar, enfla-
syon azizleri, tarikatlar ve cemiyetler, hacılar 
için uygun bir zemindir; herkes büyük anın, 
politik kurtuluşun gelişini beklemektedir. 
Romantik ruhun yapısı çok çeşitlidir, müzik-
seldir, arayıştadır ve arayıcıdır, geleceğin ve 
geçmişin derinliklerini, gündelik şeylerdeki 
sürprizleri, aşırılıkları, bilinçdışını, düşleri, 
çılgınlığı, tefekkürün labirentlerini sev-
er. Romantik ruh olduğu gibi kalmaz, 
dönüşmektedir ve çelişkilidir, özlemli ve 
kiniktir, hem anlaşılmazlığa âşıktır hem 
halkçıdır, alaycı ve coşkuludur, kendini 
beğenmiş ve sokulgandır, biçimin bilincinde-
dir ve onu dağıtmaktadır. Yaşlı Goethe’nin 
dediği gibi, “romantiklik hastalıktır”. Ama o 
da romantiklik olmadan edememiştir. 

İbn Sina ve Thomas 
Aquinas’ta Kötülük 
Problemi
Yaşar Türkben
Yayınevi: Elis Yayınları, 2000

Kötülükler din mensupları ve teistler için 
mutlaka izah edilmesi gereken fenomenler-
dir; çünkü teist bu dünyanın Tanrı tarafından 
yaratıldığını ve O’nun sonsuz iyilik, bilgi ve 
kudret sahibi olduğunu iddia etmektedir. An-
cak diğer taraftan değişik türden kötü ve acı 
verici durumların varlığı da ortadadır. “Mut-
lak bilgi sahibi ve mutlak iyi olan Tanrı’nın 
bu kötülüklere izin vermesi makul müdür?” 
sorusu teistlerin cevaplandırmaları gereken 
bir sorudur. Sorunun kaynağı olan, yani so-
runun sorulmasına yol açan olay ve olgu-
lar son derece can yakıcı ve bütün insanları 
ilgilendirdiği için kolayca geçiştirilemez. Bu 
yüzden konu düşünce tarihinin her dönemi-
nde bir şekilde ele alınıp irdelenmiştir.

Kuram - Eylem 
Birliği Olarak 
Sanat - Schelling 
Felsefesinde Bir 
Araştırma
Ömer Naci Soykan
Yayınevi: MTV Yayınları, 2006

Evreni sanat yapıtı olarak gören Schelling, 
onun karşısına insan elinden çıkmış sanat 
dünyasını koyar. Onun felsefesi, ‘Kuramsal 

Felsefe’ ile ‘Eylem Felsefesi’nin bireşimi 
olarak ‘Sanat Felsefesi’ni kendisine tepe 
noktası olarak alır. ‘Ama sanatın tıkandığı nok-
tada felsefenin yol açtığı işlevini de belirtme-
kten geri kalmıyor: ‘Yalnızca felsefe, yaratma 
bakımından büyük ölçüde kurumuş sanatın 
ilk kaynaklarını düşünceye yeniden açabilir.’  
‘İnsan dünyada düşünmek için değil, ey-
lemek için gelmiştir.’ diyen filozof, zamanın 
bu büyülü sözünü, bilgiyle uğraşmaktan var 
olmayı unutanlara şöyle iletiyor: ‘Eylem, ey-
lem! Gerçi bu çağrı bir çok yönden çınlıyor; 
ama en yüksek biçimde bilgiyle birlikte yol 
almak istemeyenlerce ayyuka çıkarılıyor.’ 
Schelling’in, doğaya, tarihe, dine, san-
ata iki yüzyıl önceden bakışı, günümüz 
koşullarında yeniden ele alınmayı hak ediyor.  
Marx’ı anlamak için Hegel’i, Hegel’i an-
lamak için Schelling’i bilmek gerektiği, en 
çok diyalektik anlayışta kendini gösterir. 
Öyleyse Schelling’in sözüne kulak vermeli: 
‘Diyalektik yöntem, diyalojik yöntem gibi 
tanıtlayıcı değil, fakat meydana getiricidir; 
o doğruluğun kendisinde meydana geldiği 
yöntemdir.’

Bir Mutsuzluk 
Öyküsü
Petrus Abelardus, Çeviren: 
Betül Çotuksöken
Yayınevi: Remzi Kitabevi

Birçok felsefe tarihçisi Petrus Abelardus’u 
skolastiğin kurucusu olarak gösterir. Asıl il-
gisi diyalektik ve tanrıbilimde yoğunlaşan 
Abelardus 1130’larda kaleme aldığı Fela-
ketler Tarihi’nde sadece kendi yaşamını dile 
getirmekle kalmaz çağına da ışık tutar. Bu 
nedenle yapıt birçok özelliği içinde taşır; hem 
bir özyaşam öyküsüdür, hem bir felsefe tari-
hidir, hem de Antikçağdan 12. Yüzyıla kadar 
olan dönemi içine alan bir düşünce tarihidir.
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