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İnsanların mağaralarda yaşadığı paleolitik 
dönemde mağaraların ve kayaların üze-
rine çizilen resimler dikkate alındığın-

da, sanatın insanlık tarihinin başlangıcından 
itibaren var olduğu anlaşılabilir. Daha sonra 
buzullar erir, insanlar mağaralardan çıkar, 
saz ve kerpiçten evler yapar, ilk toplu yaşa-
mı sağlayan köyler ortaya çıkar ve mimari-
nin temelleri neolitik dönemde atılmış olur. 
Bu topluluklar bitki liflerinden, dokuma ve 
topraktan kaplar yaparak sanatın çeşitliliğini 
de başlatmıştır diyebiliriz. Yine bu dönemde 
tarım ile birlikte ticaretin başlaması, verim-
li toprak arayışları, göçlerin ve savaşların 
olması, başka coğrafyalarda yaşayan diğer 
topluluklar arasında bilgi ve kültür alışveri-
şini sağlamıştır. Sanat çeşitliliği ve tarzların 
oluşması bu kültürel etkileşim sayesinde ger-
çekleşmiştir.

Bu eserler incelendiğinde sanat eserlerinin 
zamanı ve algıları yok eden, algı ötesine 
geçebilmeyi ve aşkınlığı sağlayan bir etkisi 
olduğu söylenebilir. Sanat eleştirmeni ve ya-
zar olan Sheldon Cheney “Sanat; kavramsal 
olarak tasarlanmış bir imgenin ya da imgeye 
dönüşmüş bir kavramsal tasarımın belirli bir 
aracın verdiği olanaklarla biçimsel dışa vu-
rumudur.”  yorumu ile sanat kavramına geniş 
bir anlam katmıştır. Sanat tarihçisi Ernst H. 
Gombrich ise “Sanat adı verilen şey yoktur 
aslında, yalnızca sanatçılar vardır.” açıkla-
ması ile sanatın kuralının ve yönteminin ol-
madığını korkulacak ya da tapılacak bir şey 
olmadığını da ifade ettiğini anlayabiliriz.

Başlangıcı bilinmeyen zaman içinde oluşan 
çeşitlilik ve tarz evrelerinden geçerek günü-
müze kadar ulaşan sanatın içinde yer alan 
“İslâm Sanatı” incelenmek istendiğinde önce 
ortaya çıktığı bölge, o bölge civarında yaşa-
mış uygarlıklar, yaşam tarzı ve geleneklerin 
oluşturduğu bilincin yansımaları araştırılma-
lıdır. Bu açıdan yaklaşıldığında Arap Yarıma-
dası’nda ortaya çıkan İslâm dininin sanatsal 
açıdan birçok kültürden etkilenmiş olduğu 
görülebilir. Ama aynı zamanda bu etkiler-
den kendi tarzını oluşturarak hemen hemen 
herkesin ilk görüşte İslâm eseri olduğunu 
anlayabileceği bir yere ulaşmış olduğu da 
görülebilir. 

O dönemlerde Asya kıtasında Hıristiyan 
Ortodoks mezhebine bağlı Bizans İmpara-
torluğu’nun çok geniş alana yayılarak Arap 
Yarımadası’na yaklaşmış olması Yunan ve 
Helen kültürünü taşıyan Bizans İmparatorlu-
ğu’nun Arap Yarımadası’na doğru yayılma-
sı ile Roma sanatı İslâm sanatını etkilerken, 
İran’da yaşayan Zerdüştlük dinine inanan 
Sasaniler ve Orta Asya’da Gök Tanrı dinine 
inanan Göktürk Devleti’nin de İslâm sanatını 
etkilediği görülebilir.

İslâmiyet’ten önce putlara tapma, Zerdüşt-
lük, Musevîlik, Hıristiyanlık gibi çeşitli din-
sel inanışlar bulunurdu. Hz. Muhammed, 
Hz. İbrahim’in dini olan Hanif dinine; doğal 

olan, soyutlama ile kendi idrakine varan, 
kendi tabiatına uygun davranma anlayışında 
olan dine bağlıydı. Tüm bu inanışların mer-
kezi, Orta Arabistan Hicaz bölgesinde bu-
lunan Mekke şehri olmuştur ve birçok insa-
nın ibadetlerini gerçekleştirmek için Mekke 
şehrine gelmesi ile kutsal bir bölge olmanın 
dışında, dinsel sembollerin ve putların yapı-
mı ve bu putların ticareti sayesinde ticaretin 
merkezi haline de gelmiştir. Arap Yarımada-
sı’nda şehir devletleri halinde yaşayan küçük 
toplulukların kendi aralarında siyasî bir birlik 
oluşturamamaları güçlenip gelişmelerini en-
gellemiştir. Her ne kadar tarihte bu topluluk-
ların birçok konuda geri kaldığı söylense de, 
tüm farklı inanışları sembolize eden putlar ve 
resimler, teorik olarak Hz. Âdem’in yaptığı 
yani yoklukla varlığın arasında duran an-
lamına gelen ve tarihi gerçeklikte ise,  Hz. 
İbrahim ve oğlu İsmail’in inşa ettiği düşünü-
len Kutsal tapınak “Kâbe” de tüm putların 
bir arada duruyor olması, o bölgede yaşayan 
toplulukların birbirlerinin din ve inanışlarına 
gösterdiği saygı ve hoş görü ile yüksek bir 
bilinç seviyesinde olduklarını gösterir.

Dinî inanışları bir tarafa bırakarak baktığı-
mızda ise o dönemin “Hübel, Lat, Menat, 
Uzza” gibi önemli putlarının olması ve  bu 
putların satılmak için üretilmesi, sanatın za-
naat ile başladığını düşündüğümüzde, Arap 
kültüründe heykelcilik zanaatının ve sanatı-
nın gelişmiş olduğuna somut bir örnek teşkil 
eder. Zira Arapça “sanaa” kökünden gelen 
sanat “Bir şeyi kendi iç uyumu ile özgürce 
biçimlendirme yeteneği, yapmak, iş, meslek” 
olarak açıklanmıştır. 

Ayrıca edebiyat ve şiir sanatı da o dönemde 
gelişmiştir. Şiir yarışmaları düzenlenerek ka-
zanan eserlerin Kâbe’nin duvarına asılması, 
o bölgede yaşayanların edebî yönden geliş-
miş olduklarını da gösterir.

Daha sonra İslâmiyet’in ortaya çıkması ile 
Allah’ın yaratıcılığının taklit edilemeyeceği 
düşüncesi ile tasvir yasağını gelmiş, resim ve 
heykel yapımı engellenmiştir. Her ne kadar 
Kutsal kitap Kur’an’da resim ve heykel yapı-
mını engelleme konusunda net bir açıklama 
olmasa da zamanla bu engelleme kesin bir 
inanış haline gelmiştir. Tarih bilimci Profesör 
Oktay Aslanapa’nın bu konuda yaptığı açık-
lama, İslâmiyet’te tasvir yasağının olmadığı, 
tasvire tapmanın doğru bulunmadığı yönün-
dedir.

İslâmiyet, M.S. 610 yılında Hz. Muham-
med’in Hira mağarasında aldığı ilk vahiy ile 
Müslümanlığı tanıtıp İslâmî bilgileri aktara-
cak olan peygamber olarak görevlendirilmesi 
ile başladı. Eşitliğe dayanan İslâmiyet tanıtıl-
maya başlandığında sınıf ayrımcılığı yapan-
lar tarafından büyük tepkilerle karşılaşıldı 
ve Müslümanlar MS. 622 yılında Medine’ye 
göç etmek zorunda kaldılar. Bu bölgede yaşa-
yan Yahudiler ile sosyal yaşantıyı koruyabi-
lecek bir anlaşma yaparak İslâm Devleti’nin 

temellerini atmış oldular. M.S. 628 yılında 
Mekke’ye kutsal topraklara geri dönüp, Müs-
lüman Araplar Mekke’yi tekrar ele geçirince, 
putperestliğin sembolü olan bütün heykelleri, 
freskleri yok etmeye başladılar. Hz. Muham-
med Kâbe’nin kapısından içeriye girdiğinde 
bütün bir duvar boyunca bulunan Meryem ve 
çocuk Îsâ freskini görür ve onun önünde du-
rarak zarar görmesini engeller. 9. Yüzyıla ka-
dar bu freskin kaldığı fakat daha  sonra yok 
edildiği bazı kaynaklarda belirtilmiştir.

Bir proto art (ilk sanat) örneği sayılan Al-
lah’ın evi “Kâbe” tek İslâmî tapınak olma 
özelliği ile İslâm sanatı ve mimarisi açısın-
dan önemli bir yere sahiptir. Kâbe’nin içi 
boştur. Sami (Arap ırkı) geleneği olan “İlâhî 
Rahmet Perdesi” olarak sembolize edilen bir 
perde ile örtülüdür. Kâbe ismi, küp anlamına 
geldiği için zaman içinde şeklinin değişmedi-
ği de anlaşılır. Aklın geometrik görüntüsünü 
ifade eder. Küpün her bir köşesinin dört ana 
yönü göstermesi, merkezde olduğu anlamına 
gelir. Gökten düşmüş bir meteor parçası da 
dış duvarın köşesinde durur ve göksel, ilâhî 
gücü sembolize ettiği düşünülür. Kâbe yer-
yüzü dediğimiz dünyanın merkezinin gök 
ile kesiştiği noktadır. Etrafında dönülerek 
yapılan tavaf ise dünyanın kendi kutup ek-
seni etrafında dönüşünün bir taklidi olduğu 
anlamına gelir. Kâbe’nin esas formu tavaf 
eylemiyle gerçekleşir, etrafında tavaf eden 
olmadıkça Kâbe değildir. Namaz kılan her-
kesin yönünün Kâbe’ye dönmesi, tüm ibadet 
edenlerin tek bir merkezde birleşmesi bütün 
mesafelerin bir anda ortadan kalkarak birliğe 
gelindiğini gösterir.

Bir başka önemli İslâmî eser Kudüs’te bu-
lunan Kubbetu’s Sahra günümüze kadar de-
ğişmeden korunabilmiştir. Sasani sanatının, 
Helenistik Roma ve Bizans sanatlarının izleri 
de vardır bu mimaride.

İslâmiyet’in kabul görmeye ve yayılmaya 
başlamasının, Hz. Muhammed’i  destekle-
yenlerin artmasının, kültürün ve sanatın ya-
yılmasına da etkisi olmuştur. Arap Yarıma-
dası’nda 632 yılında Hz. Muhammed’in ölü-
münden sonra, Halifelik dönemine geçildi ve 
ardından 661-750 yıllarında Emevîler İslâm 
dünyasında liderlik yaptılar. Daha sonra ise 
Hz. Muhammed’in amcası Abbas bin Abdül-
muttalip’in soyundan gelen Abbâsîler iktida-
rı ele geçirdi. 

711 yılında Emevî Arapları, Kuzey Afrika ve 
Cebeli Tarık boğazından geçerek İspanya’ya 
kadar gittiler, İslâmiyet’i ve İslâm kültürünü 
Avrupa’ya ulaştırdılar. Emevîler İslâm mi-
marisini ileri bir dü zeye getirdi. Bizans ve 
Helenistik sanatları nın özelliklerini mima-
ride kullanılmışlar ve fresk denilen duvar 
resimlerine önem vermişlerdir. Emevîler’in 
yaptığı mimari eserlerin başında saraylar ge-
lir ve bu eserlerde süsleme sanatına da büyük 
önem verdikleri görülür.
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İspanya’da Kurtuba Camisi ve El-Hamra Sa-
rayı İslâm mimarisinin en önemli eserleridir. 
Minyatürlerle süslenmiş El-Hamra sarayı 
yapılırken kırmızı renkli malzeme kullanıl-
ması, Arapça kırmızı saray anlamına gelen 
El-Hamra denilmesine neden olmuştur.

Endülüs bölgesine yerleşen Emevîlerin sanat-
sal yaklaşımı Avrupa’da Rönesans’ın ortaya 
çıkmasını tetikleyen önemli bir etkidir. O dö-
nemlerde Osmanlılar yavaş yavaş duraklama 
dönemine geçerler. Bu konu üzerine Profesör 
Oktay Aslanapa’nın açıklaması, İbn-i Rüşd 
çok önemli gelişmelerle ilerlerken, Osmanlı-
larda Gazali’ye daha fazla önem verilmesinin 
gelişmelerin duraklamasına neden olduğu 
yönündedir.

Türklerin İslâm dinine geçiş yapmaları, Çin 
İmparatorluğu’nun Müslümanlara karşı sava-
şında destek olan, daha önce Uygur devletine 
bağlı “Karluk Türk” Devleti’nin 751 yılında 
Talas savaşı ile Arapların yanında yer almış 
olması ve bu savaşı kazanmaları ile olmuştur. 
Uygur Devleti bilim, ilim ve sanatta çok ileri 
seviyeye gelmişlerdi fakat savaşçı özellikle-
rini Budizm ve Maniheizm dinleri nedeniyle 
kaybettikleri için savunma konusunda zayıf-
lamışlardı, bu nedenle Moğolların saldırısı 
ile yıkılıp bölünmüşlerdir. Uygurlardan ayrı-
lan Karluk Devleti ise İslâmiyet’e geçerek bu 
savunma yönünü geliştirmiştir. 

Türk İslâm sanatı Karahanlılarla (Karluk) 
başlar. Bu dönemde iki önemli eser orta-
ya çıkmıştır. İlki Uygur Türk’ü Yusuf Has 
Hacip’in  “Kutadgu Bilig” (saadet veren 
bilgi) diğeri ise Türk kültürünü Arap halkı-
nın tanımasında çok önemli bir kaynak olan 

Karahanlı Kaşgarlı Mahmud’un Bağdat’ta 
yazdığı Arapça-Türkçe sözlük “Dîvânü Lu-
gati’t-Türk” (Türk dilleri sözlüğü) olmuştur. 
Bu sayede Arap ve Türk kültürü de ilim, bilim 
ve sanat yönünden etkileşime girmiş oldu.

İslâmiyet’in bu ilk döneminden sonra bölge-
lere göre değişen, çok çeşitli tarzlar ortaya 
çıkmıştır. İslâm sanatı, Türklerin İslâmiyet’i 
kabulünden sonraki katkılarıyla daha da 
gelişmiştir. Türk sanatında simetri ve figür-
süzlük ile geometrik süslemeler sonsuzluk 
duygusunu açığa çıkartan etkiler yaratmıştır. 
Tasvirin günah sayıldığı İslâmî düşüncede 
dinsel yapılar ve yazma eserler dışında figür, 
özellikle minyatür sanatı olarak Türk sana-
tında çok önemli bir yere sahip oldu.

Selçuklular döneminde özellikle arslan, kar-
tal, ejderha, boğa gibi hayvan figürlü beze-
meler sıklıkla görülmektedir.  Minyatürlerde 
insan ve bitki figürleri de kullanmışlardır. 
Stilize edilmiş çiçek, ağaç motifleri ve natü-
ralist tarzda bitki motifleri de kullanılmıştır.

Türk birlikleri için 836 yılında kurulan asker 
şehri Samarra’nın Abbasî şehirleri arasın-
da ayrı bir önemi olmuştur. Samarra, Dicle 
kenarında Bağdat’ın yakınındadır. Abbasîler 
döneminde Sasani (İran) sanatı özellikleri-
nin mimaride kullanıldığı görülmüştür. 9. 
Yüzyılda Bağdat’ta açılan tercüme okulunda 
Antik dönem eserleri Arapçaya çevrildi. En-
dülüs Emevîlerinin bu bilgileri İspanya üze-
rinden Avrupa’ya taşıması da kültürün yayıl-
masını etkileyen sebeplerden biri olmuştur

Arkeolojik buluntularda Abbasî câmi, saray, 
türbe ve ev mimarisi ile zengin süsleme sa-

natı hakkında önemli bilgiler elde edilmiş-
tir. Samara Ulu Câmii, İslâm dünyasının en 
büyük câmi yapılarından biridir. Samarra’ın 
ikinci büyük câmisi olan Ebu Dulaf Câmii 
860 yılında yapılmıştır. 

Bunların dışında en önemli İslâm eserle-
ri; Agra Kalesi, Badshahi Câmii, El-Hamra 
Sarayı, Süleymaniye Câmii, Şeyh Lutful-
lah Câmii, Astana Câmii, Cihangir Türbesi, 
Kubbet-üs Sahra, Büyük Djenne Câmii, Tac 
Mahal’dir.

Kaynakça:
Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli

Titus Burckhardt, İslâm Sanatı, Dil ve Anlatım, 
1.Basım Ekim 2005

Şenay ÖZGÜR, Oleg Grabar ve İslâm Sanatı Yo-
rumu.

Prof. Dr. Hakkı Önkal, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatla-
rı Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir 2007

Filibeli Ahmed Hilmi, İslâm Tarihi, Anka yayın-
ları, Ocak 2005

Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü, 
Remzi kitabevi, Eylül, 1993

Prof. Dr. Zeren Tanındı, Türk Minyatür Sanatı, 
Ajans-Türk Matbaacılık, 1996

Prof. Dr.Oktay Aslanapa, Osmanlı Mimarisi

Otto G. Ocvirk, Robert E. Stinson, Philip R.Wing, 
Robert O. Bone, David L. Cayton, Sanatın Temel-
leri, Karakalem Kitabevi Yayınları, 2015

E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 
1972,
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İmam Cafer-i Sadık (699-765), Hz Muhammed’in torunu Hz. 
Hüseyin’in oğlu olan Hz. Zeynel Abidin’in torunudur. 12 imam 
sıralamasında kendisinden önceki soy sıralaması şöyledir; İmam 

Muhammed Bakır (babası), İmam Zeynel Abidin (dedesi), İmam Hü-
seyin (büyük dedesi), İmam Hasan (büyük dedesinin abisi), İmam Ali 
(büyük dedesinin babası). 

Alevîler arasında genel ifade olarak “Buyruk” ismi ile geçen bu eser-
deki sözlerin 5. İmam, İmam Cafer-i Sadık’a ait olduğuna inanılmak-
tadır. “Buyruk” eserinin başlangıcında “tüm sözlerin İmam Cafer’e 
ait olduğu, sözlerin açık ve kesin olduğu” belirtilir. İmam Cafer-i Sa-
dık’a ait olduğu belirtilen on beş eserden günümüze yalnızca “Buy-
ruk” taşınabilmiştir. 

Alevî yaşam biçimi ve olmazsa olmaz ilkelerini akıcı bir dille anlatan 
eser Alevîlik yolunda ilerlemek isteyen bir talibin temel çalışma eser-
leri arasında yer alır. Buyruk, çağlar boyunca el yazmaları ile korunup 
bugüne gelmiştir. El yazmalarının pek çok örneği günümüze kadar 
ulaşabilmiştir. Yüzlerce yıl karanlıkta kalan ve belki de saklı tutulan 
bu kitap bir nev’i Alevî yolunun anayasasıdır. 

Ülkemiz bilim çevrelerinde “Buyruk” tan ilk söz eden kişi Ord. Prof. 
Dr. Mehmet Fuat Köprülü olmuştur. Köprülü “Türk Edebiyatında ilk 
Mutasavvıflar” adlı eserinde kitabın asıl adının “Menâkıb-ı Evliyâ” 
olduğunu söyler. Buyruk üzerine çalışmalar yapan bir başka akade-
misyen ise Abdulbâkî Gölpınarlı Hoca’dır. Gölpınarlı’nın üzerinde 
çalıştığı Buyruk nüshası olarak bilinen nüshanın en korunaklı ve geniş 
nüsha olduğunu Prof. Fuat Köprülü “İmam Cafer-i Sadık Buyruğu” 
isimli eserinde belirtmektedir. 

Gölpınarlı’nın üzerinde çalıştığı Buyruk Şah İsmail’in oğlu Şah Tah-
masb zamanında (1576) yılında Bisâtî isminde bir yazıcının yazdığı 
“Menâkıb-ül Behcet-ül Ahrâr” isimli kitabında yer alan Buyruk’tur. 
Gölpınarlı’nın çalıştığı nüsha dışında akademisyenlerin üzerinde ça-
lıştığı en yaygın nüsha “İzmir Yazması” ismi ile tanınmaktadır. 

Buyruk genel başlıklarıyla şu konuları içermektedir:

1-Söylenceler: Kırklar Cemi, Peygamber ile Ali’nin musâhip olması, 
Mürşit, Zâkir, Mürit, Rıza, Sevgi, Kuşku, Uğru, Utanma, Secde gibi 
başlıkları kapsar.

2-Törenler: Musâhiplik, Âşinâ, Peşine, Oğlan İkrarı Alma, Kız İkrarı 
Alma, Ocak Kazdırma, Erkan’dan Geçme, Tarik, Ölmeden Önce Öl-
mek, 12 Hizmet başlıklarını taşımaktadır.

��øONHOHU� Tarikatın Farzları, Dört Kapı, Kırk Makam, Üç Sünnet, 
Yedi Farz, Kimi Sorunların Çözümü

4-Töreler: Pir, Rehber, Zâkir, Sofu, Mücerret, Dar, Niyaz, Taç, Al-
lah’ın İsimleri, Dört Ana Nesne gibi başlıklar yer alır. 

“Cebrail’in Tariklemesi (Cebrail’in Tariklenmesi):

Ve de tarik, tercüman Hazreti Peygamber Emir-ül Mümin’inden kaldı.

O zamanlar bu dünya kurulmamıştı. Ve Hazreti Muhammed Mustafa 
ile Aliyyel Murtaza bu on sekiz bin âlem içinde görüntüsünü işleme-
mişti. Cebrail:

“Ben Peygamber’in yaklaştırıcısıyım. Muhammed Mustafa (benim) 
karşımda durur dedi.

Pes, Hazret-i Resul Ekrem’in içerisine Cebrail’in bu düşüncesi doğ-
du. Cebrail’in kalbine kuşku geldiğini anladı. Yine o sırada Cebrail 
Aleyhisselam geldi:

“Ya Muhammed bana niçin izzet ve saygı göstermezsin? Saygı göster-
memekle kusurlarım nedir?” diye sordu.

(Bunun üzerine) Hazreti Resul şöyle buyurdu:

“Ey Cebrail, sen melek olduğunu bilmiyor musun? Senin kalbine kuş-
ku girmiş.”

O zaman Cebrail Aleyhisselam yüzünü yere vurdu. Şah-ı Merdan Aliyyel 
Murtaza’dan aman dileyip yola girdi. Ecrini (karşılığını) verdi. Cebrail 
Ulu Tanrı’dan sığınma isteyip dergâhına gelip özür diledi. (Şah-ı Mer-
dan Aliyyel Murtaza) Cebrail’e tarik (asa) çalıp tercüman aldı.

Ondan beri rehberlik Cebrail’den kaldı. Ve Pirlik Şahı Merdan 
Ali’den kaldı.”1  

1  (Buyruk’tan yapılan bu alıntıda kaynak olarak Prof. Dr. Fuat Köp-
rülü’nün “Buyruk” eseri kullanılmıştır.

I��������¡��¦¢§Í§
Ayşe Acar
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Hz. İbrahim
Zalim Olabilir mi?

Prof. Dr. İsmail Güleç
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Böyle bir soru dünyanın önde gelen Müslüman entelek-
tüellerinden biri olan Ziyaüddin Serdar’ın ”Mukaddes 
Belde Mekke” isimli eserini okuyana kadar ne aklıma 

gelmişti, ne de okuduğum herhangi bir kitapta tesadüf etmiştim. 
Soru, Serdar’ın adı geçen kitabında Hz. İbrahim’in öyküsünü 
anlattığı bölümde şöyle geçiyor:

Muhâfazakâr İslâm’ın bu İbrahim (a.s.) öyküsünde bir husu-
su merak ederim. Tanrı’nın sadık bir kulu olduğu kabul edilen 
İbrahim, Hacer ve henüz bebek olan oğlunu susuz, yaşanma-
yan bir yere terk edecek kadar zalim olabilir mi? (İstanbul: 
Etkileşim 2015, s. 52)

Neden bizim kültürümüzde bu tür sorular sorulmaz, tartışmasına 
girmek bir başka yazının konusu olduğu için o bahse hiç girme-
den bu sözlerden yola çıkarak bir soru da ben soracağım: Dinler 
tarihi, peygamberlerin tutum ve davranışları, evliya menâkıpları 
bugünün değerleri ve düşünce yapısı ile ele alınıp kritize edile-
bilir mi? Edilmeli midir? Edilirse ne olur?

Bu yazıda bu sorulara cevap aramayacağım. Sözlerime devam 
etmeden önce yanlış anlamaların önüne geçmek için bir hususu 
açıklayayım. Böyle bir soru sorduğu için Serdar’ı eleştirmiyo-
rum, sadece neden bizim böyle bir soru sormadığımızı anlama-
ya çalışıyorum. Bu ve buna benzer soruları sorduğu için kimse 
tekfir edilmemeli, îmanı ve müslümanlığı sorgulanmamalıdır. 
Tartışmaya başlamadan önce bu ilkeyi ortaya koyalım.

Önce olayı hatırlayalım. Temel olarak iki kaynak var. İlki başta 
Ahd-i Atîk olmak üzere Yahudi kaynakları, diğeri de Kur’an ve 
hadislerin yanı sıra Kısas-ı Enbiyâ türü tarih kitapları. Olay, il-
kinde daha ayrıntılı anlatılmakta.

Ahd-i Atîk’te anlatılan olayda Hz. İbrahim’in oğlu ve karısını 
çölde bırakmasından bahsedilmiyor. Hacer gebe kalınca ken-
disini beğenmiş, Sara da önceden kendisine itaat eden bu cari-
yenin böyle davranmasına kızıp ona kötü davranmış, baskılara 
dayanamayan Hacer çöle kaçmış ve bir pınar başında beklerken 
bir veya birkaç melek gelip Hacer’i Sara’nın yanına gitmesini 
ve ona itaat etmesini söylemiştir. (Tekvin 16/1-16) İkincisinde 
Hacer’i bu sefer Sare kovdurmuştur. İshak’ın sünnet töreninde 
İsmail’in gülmesi üzerine Sare’nin arzusu ve Rabb’in emriyle, 
İbrahim hazırladığı yiyecekleri Hâcer’e vererek onları evinden 
uzaklaştırmıştır. Gerisini Ahd-i Atîk’ten takip edelim.

14- İbrahim sabah erkenden kalktı, biraz yiyecek, bir tulum 
da su hazırlayıp Hacer’in omzuna attı, çocuğunu da verip 
onu gönderdi. Hacer Beer-Şeva Çölü’ne gitti, orada bir süre 
dolaştı.

15- Tulumdaki su tükenince, oğlunu bir çalının altına bıraktı.

16- Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp, “Oğlumun ölümünü gör-
meyeyim” diyerek onun karşısına oturup hıçkıra hıçkıra ağ-
ladı.

17- Tanrı oğlanın sesini duydu. Tanrı’nın meleği göklerden 
Hacer’e, “Nen var, Hacer?” diye seslendi, “Korkma! Çünkü 
Tanrı çocuğun sesini duydu.

18- Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapa-
cağım.”

19- Sonra Tanrı Hacer’in gözlerini açtı ve Hacer bir kuyu 
gördü. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi.

20- Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve 
okçu oldu. (Tekvîn, 21/8-21)

Ahd-i Atîk’e göre İbrahim, Hacer ve İsmail’i Mekke’ye götürüp 
bırakmamış, karısı Sara’nın kıskançlığı yüzünden istememesin-
den dolayı hazırladığı azıkla onları evden uzaklaştırmıştır. Do-
layısıyla Ziyaüddin Serdar’ın sorusu kendisinin de sorusunun 
başında söylediği gibi Ahd-i Atîk rivayetiyle ilgili değildir.

Kur’an’da kendisinden en çok bahsedilen peygamberlerden olan 
Hz. İbrahim’in oğlunu ve karısını Mekke’de yalnız bırakıp git-
mesinden bahsedilmemektedir. Hacer adı da hiçbir yerde zikre-
dilmemektedir. İslâmî kaynaklara göre Allah’ın dilemesi üzeri-
ne, Hz. İbrâhim, Hâcer ile İsmâil’i Mekke’nin bulunduğu yere 
bırakmıştır.

“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin 
(Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rab-
bimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen 
de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, on-
ları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.” (İbrâhîm 
14/37)

Âyetten Hz. İbrahim’in hanımını ve küçük oğlunu ölüme terk 
etmesi anlaşılmamaktadır. Klasik tefsirlere göre Hz. İbrahim ka-
rısını ve oğlunu Allah’ın emriyle namazı dosdoğru kılmaları için 
çorak bir araziye bırakmıştır.

Elmalılı, bu âyetleri tefsir ederken olayı Ahd-i Atîk’ten farklı 
olarak şöyle açıklıyor.

Rivayet olunuyor ki İbrahim aleyhisselâm İsmail ile Hacer’i 
buraya [Mekke’ye] bırakıp Şam’a döndüğü zaman Hacer ar-
kasına düşmüş «Bu kuru, çıplak derenin içinde bizi kime bıra-
kıp gidiyorsun» diye söylenir, o da cevab vermezmiş, nihayet 
Hacer «Bunu sana Allah mı emretti?» diye sormuş, muşaru-
nileyh «Evet» cevabını verince Hacer radiyallahüanha «Öyle 
ise Allah bizi zâyi etmez» demiş ve razı olmuş. (Hak Dini Ku-
ran Dili, Bakara Suresi,126. âyetin tefsiri)

İslâm kaynaklarına baktığımızda ise İbrahim bu işi istemeden, 
sadece Allah’ın emri olduğu için yapmış, Hacer de Allah’ın emri 
olduğu için yalnız bir şekilde orada kalmaya razı olmuştur. Her 
ikisi de bunun bir sınama olduğunu bilmektedir ve olacaklara 
razı bir şekilde beklemeyi kabullenmişlerdir. Burada iki husus 
öne çıkıyor. İlki her şeyin murad-ı İlâhî’ye göre olması, ikincisi 
ise İbrahim ve Hacer’in bu olayla sınanmalarıdır. İbrahim yaşlı-
lık döneminde sahip olduğu ve kendisi için çok değerli olan oğ-
lunu ve karısını kimsesiz bir yerde bırakarak, Hacer de Allah’ın 
onları zâyi etmeyeceğine inanarak istikamet üzere olduklarını 
göstermişlerdir. Bizim geleneğimiz de bu olayda bir hikmet 
görmüş, dolayısıyla sorgulamamıştır. Ne Hz. İbrahim’in zalim 
olacağını düşünmüştür, ne de Hacer’in ve İsmail’in zulme uğ-
radığını.

Hikmet demişken devam edelim. Allah Hz. İbrahim gibi bizleri 
de her zaman sınıyor. Bize nefsimizden ve onunla sahip olduk-
larımızdan vazgeçmemizi emrediyor. Böylece hem biz, hem de 
terk ettiklerimiz kemâle erip birliğe kavuşacaklar. Çünkü nefis 
kurban edilmeden bir kuyu olan bedenimizden ledün ilmi olan 
zemzem fışkırmaz, taşmaz. Hiç tükenmeyen zemzem gibi bu 
ilim de hiç bitmez ve beden kuyusunda nefsimizin yardımıyla 
akıttığımız bu sudan kana kana içecek İsmailler de her daim 
bulunur. Canını kurban etmeye her daim hazır olmadan İsmail 
olunmaz.

Ziyaeddün Serdar’ın sorduğu sorunun bizim gelenekte sorulma-
yışının nedeni kanaatimce budur.

Doğrusunu Allah bilir.
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Bilim, sanat, din ve felsefe aynı Bir-
lik’in ayrımları oluşları ve nesneleri-
nin ortak oluşları bakımından, ancak 

birlikte ele alındıklarında kavranabilirler. 
İnsan, maddi dünya ile ilişkisinde bilim ve 
teknoloji, kendi kendisiyle ve diğer insanlar-
la ilişkisinde ise sanat, din ve felsefe üretir, 
bilimsel-teknolojik etkinlikleriyle bedensel 
ihtiyaçlarını doyurur ve konforunu yükseltir. 
Ama sanat, din, felsefe alanındaki etkinlik-
lerimiz, estetik, etik ve anlam dünyamızın 
isteklerini tatmine yöneliktir. 

“Şimdi ‘Tanrı nedir?’ ya da ‘Adalet nedir?’ 
diye sorarsak, bu tasavvurlara yine ilk önce 
yalınlığın biçiminde sahip oluruz. Ama bunları 
G�ú�QG�÷�P�] zaman, farklı belirlenimlerin 
ve onların birliğinin beyan edilmesi gerekir...” 
(Hegel, Din Felsefesi Dersleri s.165-166)

Tin ve 'R÷D� .DUúÕWOÕ÷Õ:� 7HRPRUILN� øQVDQ�
YH�$QWURSRPRUILN�7DQUÕ

İnsan, çevresini ve kendisini bilme ve anlama 
isteği bağlamında, başlangıçta kendini çev-
resindeki her varoluştan ve diğer insanlardan 
ayrı, ama onların karşısında ve onlara karşıt 
konumlandırır. Bu durumda dış doğanın algısı 
üzerinden oluşturduğu eşyanın imgesi ile ken-
di bedeni üzerinden oluşturduğu ve kendini 
özdeşleştirdiği beden imgesi de birbirine dış-
sal kalır. Bu aşamada kendi düşünsel varlığı 
anlamındaki tinini ise doğanın içinde ve hatta 
ondan doğmuş gibi bir konuma yerleştirir.

Doğadaki her zerre, her varoluş, varoluşa çı-
kabilmek için, kendisinin de dâhil olduğu tüm 
varlığın desteğini alır ve kendisi de muhakkak 
tikel bir işlevi yerine getirerek bütüne hizmet 
eder; doğada inorganik dediğimiz düzey de 
aslında hayat sahibidir, örgenseldir. Doğada 
etkin olan, doğanın arkasındaki düzen (cos-
mos) yani akıl da nous olarak tinseldir. 

“Tanrı’nın suretindeki her isim, insanın ya-
ratılışında ortaya çıkmıştır. Böylece insanın 
yaratılışı, bu varlık sayesinde NXúDWÕFÕOÕN ve 
WRSOD\ÕFÕOÕN�rütbesini elde etmiş, Allah insan 
sayesinde meleklerine karşı kanıt getirebil-
miştir.” (M. İbn-i Arabî, Fusûs’ul Hikem- 
Âdem bahsi s. 26)

Buradaki toplayıcılık Âdem’in dış varlığı 
üzerinde açığa çıkan evrim ve tekâmülü, ku-
şatıcılık ise onun ilmi ile âlemleri kapsama-
sıdır.

“Hak, sayısız güzel isimleri bakımından em-
rin tümünü içeren NXúDWÕFÕ bir varlıkta isim-
lerini tek tek ve o varlık vasıtasıyla kendi 
sırrının kendisine görünmesini istedi... Bu 
zikredilen –WRSOD\ÕFÕ varlık-, insan ve halife 
diye isimlendirildi... Âlemin fiili varlığı onun 
varlığı ile tamamlanmıştır.”  (M. İbn-i Arabî, 
Fusûs’ul Hikem-Âdem bahsi s. 25-26)

Yukarıdaki alıntıda İbn-i Arabî’nin de be-
lirttiği sebeple, insan bedeninde değil de 
düşüncesinde temellendirilirse, doğaya sığ-
dırılamaz ve bu sebeple ancak doğayı insanın 
kapsamı içinde tasarımladığımızda, insanın 
anlamı için mantıksal uygunluk oluşur. 

%LOLPLQ�.RQXVX�RODQ�³*HUoHNOLN´

İnsanın mevcut bilincinin işlevini en genelde 
iki düzeyde ele alabiliriz; 

1) Bilincin dış bir nesneyle ilişkisi.

2) Bilincin kendini kendine nesne yapma iliş-
kisi.

Birinci ilişkiden nesneye ait bilgi elde edi-
lirken, ikinci ilişkiden kendiliğin bilgisi elde 
edilir. İlişki sonrasında elde edilen “nesne” 
artık bilinç için ilişki öncesindeki yalın nesne 
değildir.

Bilincin her iki ilişkisinden de elde edilen ürün 
bilinç için gerçeklik ya da KDNLNDW�adını alır. 

Dış dünyadaki nesne, olay ve olgular nesnel-
dirler ve bilimin konusudurlar. Bunlar, nes-
nel dış dünyadan devşireceğimiz gerçekliğin 
(hakikatlerin) oluşabilmesi için, bilinçteki 
kategorilerin buluşması gereken verilerin 
kaynaklarıdır. 

İnsanın bilim yapabilme imkânı, doğada 
olmakta olan dinamik süreçleri gözlemle-
yebilmesinden doğar. Doğa kuvvetlerinin 
davranışları ve birbirlerine etkileri deney ve 
gözlem yoluyla ölçüldüğünde onların deği-
şimlerde sabit kalan bilgisine ulaşmış olu-
ruz ki, bu onların sabit aynlarıdır. Bilim; bu 
sâbiteler ile farklı alanların güvenilir bilgisi-
ni elde etmeye farklı yöntemlerle yaklaşma-
sı demektir. Çünkü bu “sâbite”nin kendisi, 
değişen değerlerin birbirine oranıdır ki, bu 
da rasyo yani akıldır. Bu yolla insan kendi 
yetilerinden biri olan aklın doğada da içkin 
olduğunu idrak eder.

7�P� (GLPOHULPL]LQ� $PDFÕ�� øQVDQÕQ� $Q-
ODP�'�Q\DVÕ

İnsan teknoloji anlamında bilim yaparak, 
kendisinin niçin var olduğunu ve varlık ama-
cını cevaplamış olmaz. Bu tür bilim daha çok 
insanın, doğa ve zorunluluklar karşısında 
varolanla yetinmeyip, ikinci doğa dediğimiz 
kültürü yaratma ve geliştirme etkinliğine eş-
lik eder. Başka bir deyişle, insan her edimi-
ni muhakkak bir ihtiyaç temelinde ve buna 
bağlı bir niyet doğrultusunda gerçekleştirir. 
İnsan düşünsel olarak da neyi kendisine konu 
ediniyorsa onunla ilgili bir niyeti olduğu için 
onunla ilgilenir.

İnsanı, anlam dünyasının kemâle gelmesi eş 
deyişle ferdiyet kazanması açısından ele al-

Sistematik felsefe açısından

BİLİM, SANAT, DİN VE 
FELSEFENİN
AYRIMLI BİRLİĞİ 
İbrahim Alagöz
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mak istediğimizde; şu üç farklı alanın ve aşa-
manın bireye etkilerini izlemek durumunda 
kalırız; 

1) Tarihselliği içindeki insanın, kendisinden 
önceki nesillerden devraldığı ve içine doğ-
duğu törel-kültürel tecrübenin ve doğuştan 
gelen temel baskın istidatların kendisine et-
kileriyle oluşan bilincinin alanı. “Kolektif” 
ve bireysel bilinç-dışının bireye etkisi.

2) İnsanın, topluluklar, aşiretler, kavimler, 
milletler vb. halinde birlikte ve bir arada ya-
şama zorunluluğundan doğan, genelde hukuk 
temelli ve yasalı toplumsal yaşam karşısında-
ki bilincinin alanı. İnsanın tek başına değil, 
ancak toplum ve topluluk içinde birey olabil-
mesi; koşulların ve “zaman”ın değişmeleri-
nin bireye etkisi.

3) Her bir insanın sadece kendisine ait olan, 
kendi eylemleri vasıtasıyla diğer öznelerle 
aynalaşarak kurduğu bireysel bilincinin ala-
nı. Özbilincin bireye etkisi. 

Şimdi insanın edimleri ister dışarıdaki olay ve 
olgulara, ister kendi nefsinde meydana gelen 
olaylara yönelik olsun, eylemlerini yöneten o 
anda mevcut olan ve kendisinin yapmış oldu-
ğu PXWODNıdır ki, tüm işlerine eşlik eder. Bu 
anlamda mutlak; kişinin bir düşünce belirle-
nimi olarak, göreli olmayan; göreli olan tüm 
diğer belirlenimlerin kendisine göre belirlen-
diği belirlenimidir. Ancak bu “mutlak”, insa-
nın doğuştan gelen varoluşsal ve donanımıza 
ait niteliklerimizden ayırt edilmelidir; yani 
daha çok beşerî olarak edindiğimiz huyların 
ortak bilinci anlamındadır. Bir de insanın ken-
disinin yapmadığı, doğuştan gelen temel nite-
liklerden birinin baskın oluşundan kaynakla-
nan eğilimi anlamında “KDV�LVPL” vardır. 

“Zâtî gereklilik olan a’yân-ı sâbiteden her 
bir “ayn”ın bir kendine has isti’dâdı ve kā-
biliyyeti vardır; aslâ biri diğerine benzemez. 
Mutlak vücût olan Hak, a’yân-ı sâbiteden 
her bir “ayn”ın isti’dâdına uygun olarak o 
“ayn”ın sûreti ile açığa çıkar. Şimdi a’yân-ı 
sâbite yapılmış olmayınca, onların isti’dâd-
ları ve kābiliyyetleri de yapılmış olmaz.” (A. 
Avni Konuk, Fusûs’ul Hikem Tercüme ve 
Şerhi, Önsöz. s.34)

İnsan başlangıçta bu iki kuvvetin çekişme-
sine maruz kalır, bir taraftan idraki oranında 
kendisi için neyin en önemli olduğuna kendi-
si karar vermek ister ve böylece kendi eylem-
lerinin öznesi olmak istediğini ortaya koyar, 
buna karşılık baskın doğal eğilimi onu başka 
bir yöne çeker. 

Bu durum insanın kolektif değil ama bireysel 
bilinç-dışı diyebileceğimiz bir bilinç duru-
munu açıklamamıza imkân verir. Çünkü do-
ğuştan gelen temel eğilimlerimiz bizim kendi 
bilinçli eylemlerimiz sonucu oluşmadıkları 
halde, arka planda durup bizim edimlerimizi 
yönlendirirler. Kültürel alışkanlıklarımız ve 
dış koşullar (úHUDLW) de bizim davranışları-
mıza etki ederler ve kolektif bilinç-dışımızda 
muhafaza edilirler. Böyle bakıldığında mo-

dern soliptik bireyin hem çevresiyle hem de 
kendi kendisiyle başı derttedir, çünkü bu her 
iki eğilime karşı elindeki tek savunma gücü 
kendi icadı olan PXWODNıdır.

Oysa bu durumdaki insanı kurtaracak olan 
PXWODN�KDNLNDWin bilinci göreli değil, herkes 
ve her isim için olmalıdır; ne soliptik modern 
bireyin keyfi öznelliği, ne de yerel ya da törel 
bir kültürdeki “atalar”dan gelen bilinç-dışı 
alışkanlıklarla özdeşleştirilemez. Kültürel ve 
törel yaşam içinde geliştirdiğimiz alışkanlık-
lar ortamı bir çeşit ana-kucağı ve baba evi 
gibidir; rahat ederiz ve güvenlidir, ancak bu 
sorumluluk almadığımız ve buyruk altında 
yaşadığımız, bilinç-dışı bir “ev”dir. Bu or-
tamdaki tortular farkına varılıp ayıklanma-
dıkça, evrensel değerlere talip, modern uygar 
bireyin ortaya çıkmasının önünde engel ola-
rak dururlar. 

Belirli bir “has isim” in etkisi altında yaşıyor 
oluşumuz da bize iki yönlü etki eder; bir yan-
dan bu isim bizde hazır bir potansiyel kabili-
yettir; bu kabiliyete uygun eğitim ve çabayla 
varoluşsal özgül yetimiz canlanır ve biz bu 
niteliğimizle hem kendimize, hem topluma 
hizmet edebilir duruma geliriz. Fakat aynı za-
manda farklı isimler birbirlerine rakip olduk-
larından, bu rekabet bizim insanlarla yakın 
ilişkimizde bir uyuşmazlığa da yol açar. Ken-
di soliptik öznelliğimizin gözüyle değil “her 
ismi” kabul edebilecek bir gözle bakabilirsek, 
bu rekabetin aslında birbirimize muhtaç ol-
mamızdan kaynaklandığını görürüz. Bu varo-
luşsal J�]HO�LVLPOHUin hem birbirlerine rakip, 
hem de birbirlerini tamamlayıcı oluşu, isim-
ler üzerinden bize, bizde bilfiil olmayan diğer 
isimlerin taşıyıcısı olan diğer insanlara haset 
etmemeyi öğreten, gizli bir mektup gibidir. 

6DQDW�� 'LQ� YH� )HOVHIHQLQ� 2UWDN� .RQXVX�
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Sanatsal, dinsel ve felsefî bilincin konusu da 
gerçeklik ya da� KDNLNDW olarak adlandırılır 
ama buradaki hakikat bilimdeki hakikatten 
farklıdır; doğada insan bilincine konu olan 
somut ve nesnel her şey, insan bilincinden 
bağımsız iken, tinsel alanda bilince konu edi-
nilen hakikatler, insanın kendi edimlerinden 
türetildiği için, her birimizin hem akıl hem de 
kendilik (nefs) düzeyine bağlı olarak farklılık 
gösterirler. Doğadaki olay ve olgular bilince 
konu edildiğinde, ulaşmak istediğimiz ger-
çeğin bilgisi tektir (örneğin, yer çekimi kuv-
vetinin bilgisinin insanda yer çekimi yasası 
olarak bilince gelmesi) ve tartışma bilginin 
kendisi hakkında değil, buna nasıl ulaşaca-
ğımızın yöntemi hakkındadır. Oysa konu in-
sanın kendi içinde olup bitenler olduğunda, 
ulaşılan “gerçeğe” ait bilgiler söz konusu in-
san sayısı kadardır.

Sanat, din ve felsefenin konusu olan ger-
çeklikler (hakikatler); her insanın kendisi-
nin eseri olan, idrak ve değerlendirme gücü 
ile yaşamın farklı alanlarına yöneldiğinde, 

önünde bulduğu hakikatleridir. Ancak insan 
başlangıçta, bulduğu bu hakikatler ile ne 
kendinde ne de çevresiyle olan ilişkilerinde 
huzur bulamaz. Kendi elleriyle oluşturduğu 
bu değerlendirme ve değerlerden memnun 
kalamaz. Oluşan bu iç sıkıntıyı yenebilmek 
ümidi bizi adına sanat, din ve felsefe dedi-
ğimiz alanlarda faaliyete zorlar. Bu etkinlik 
başlangıçta özenti ve heves seviyesinde olsa 
bile temelde ruhsal bir ihtiyaçtır. 

6DQDWVDO��'LQVHO� YH�)HOVHIv�%LOLQFLQ�+DNL-
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Sanatsal bilincin hakikati kavrayışı duyusal-
dır, çünkü insan ilgilendiği bir hakikati, bir 
içeriği sadece düşünerek ya da hayal ederek 
ilgisini doyuramaz, onu dış dünyadaki varo-
luşu içinde de görüp duyumsamak ister. Zira 
ilgilendiği hakikat içeride bir düşünce iken 
henüz duyularının şahitliğinden mahrumdur. 
Bu isteğin gerçekleşmesi demek söz konu-
su içeriğin ete kemiğe bürünmesi yani ona 
duyusal bir biçim verilerek bilincin önüne 
konulması demektir. Sanatçı, bu yönelimi 
yaparken bu gösterimin ya da bu ifade biçi-
minin, bilinci doyurup doyurmayacağını ya 
da ne derece doyuracağının hesabını yapmaz. 
Bunu tutku ile yapar; işte isteğin tutku hali-
ne gelmesiyle faaliyetimiz sıradan bir “iş” 
olmaktan çıkar ve sanatsal olmaya yönelir, 
ancak her istek tutku değildir; insan ancak 
adanma seviyesinde isterse, isteği tutkuya 
dönüşmüş olur. Yine de tutkuyu hırstan ayırt 
etmeksizin sanatı anlayamayız. İsteğin içeri-
ği ya da ereği, isteğin tutku mu, yoksa ihtiras 
mı olarak evrileceğini belirler. Bu aşamada 
tutkunun hedefi sadece içerdekini dışarı çı-
karabilmektir. Demek ki sanat için zorunlu 
olan; birinci olarak tutku, ikinci olarak bu 
tutkunun, bilincin imgelediğini duyusal bir 
form içinde ifade etmek için ısrarcı çabasıdır 
(WH]HNN�U).

Neticede sanatsal etkinlik, araç olarak sem-
bolik, klasik ya da romantik biçimlerin, han-
gisini kullanırsa kullansın hakikati (en soyut 
biçimi ile Tanrı’yı) duyusal bir form içinde 
ifade ederek bilincin önüne getirir. Bunu 
âzamî ölçüde yapabildiği sanatsal biçim şi-
irdir ama bu evrede bile kavrayışımız hala 
duyusal düzeyi henüz tam olarak aşmamıştır. 

Dinsel bilincin hakikati kavrayışı, tasarım-
sal kavrayışa karşılık gelir; çünkü, dinsel 
bilincin konusu da Tanrıdır ve insan Tanrı’yı 
zorunlu olarak önce tasavvur eder. Dinsel bi-
linç insanın tasavvurlardır. Bununla denmek 
istenen: Tanrı, kavramı gereği duyusal somut 
olmadığı için duyusal müşâhedesi bizâtihi 
mümkün olmaz, ya da sanatta olduğu gibi 
içeriğin (ki burada içerik duyulara aşkın olan 
Tanrıdır) duyusal bir varoluş içinde müşâhe-
desi de insanı tam olarak tatmin etmez. Ve 
henüz kavramsal düzeyde ifadeye de ula-
şılamadığı için, bu durumda zorunlu olarak 
tasavvur edilir; bu çaba genellikle teşbih ve 
benzetmelerle ve alegorik anlatımlarla yürür.
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İşte bu sebeple dinsel bilince tasarımsal den-
miştir ve aynı sebeple kutsal yazmalar kendi-
lerini ifade etmek için sembolik anlatım yolu 
olan mesel, masal ve misalleri kullanmışlar-
dır. Yani tasavvur ederek düşünme dinin ken-
dini ifade biçimidir. Dinsel kavrayış ve bu-
nun ifadesi zorunlu olarak metaforik kalır. Bu 
bilincin çabası Tanrı’yı, bilince sanata göre 
daha açık hale getirmektir.

Bu “daha açık hale getirme” işini, sanat, mut-
lak’ın içeriklerini, duyusal biçimler içinde 
dışlaştırarak yapmaya çalışmıştı ve yapabile-
ceğini zaten yapmıştı. 

Bu sefer din, tinsel tatmini daha da yükselt-
mek için, sanatın dışarda duyusal malzeme 
kullanarak, mimariyle, heykelle, resimle ve 
hatta şiir ile betimleyerek yaptığı mabedi dı-
şarda değil, içerde bir iç mabet haline getire-
rek, duyguları ve yüreği de işin içine katarak 
yapar. Tutku burada da devrededir, ancak bu 
sefer sanatın dışarda kurduğu aynı içeriği, 
ruha daha da yaklaştırabilmek için biçimini 
değiştirip içeride kurar. 

Bu aşamada öne çıkan yeti hayal gücümüz-
dür. Tanrıyı kavrama düzeyi, felsefenin kav-
ramsal ve sanatın duyusal düzeyinden farklı 
olarak duygusal sezgi olarak gerçekleşir.

Felsefî bilincin, hakikati kavrama biçimi ise 
kavramsaldır. Kavramsal düşünme, düşün-
cenin ilk iki biçimdeki kazanımlarını koru-
muş olarak konusunu duyusal, duygusal ve 
tasarımsal olandan tümel olana çevirmeyi 
ve içeriği daha da netleştirmeyi ve bu zemin 
üzerinde birlik oluşturmayı ifade eder. Felse-
fe bir önceki aşamadaki tasavvuru kavrama 
çevirerek, içeriği öznenin öznel ve keyfi ni-
telemelerinden arındırır. 

“İlmî̂ sûretlerden ibâret olan “a’yân-ı sâbi-
te” kendi aslî yoklukları üzerindedir. Onlar 
hâricî vücût kokusunu koklamamışlardır. 
Şehâdet âleminde açığa çıkan sûretler ancak 
onların yansımaları ve gölgeleridir. “A’yânı 
sâbite vücût kokusu almamıştır” dedikle-
ri budur.” (A.Avni Konuk, Fusûs’ul Hikem 
Tercüme ve Şerhi, Önsöz, s.30)

Düşünceye konu edinilen, tikel bir varoluş ya 
da duygu veya tasarım düzeyinde bir fenomen 
ya da tikel bir olgu da olsa, düşünme kav-
ramsal düzeyde ise, bu tikelin evrensel yö-
nünü esas alır, eş deyişle; tikeli tümel altında 
ele alır. Arı kavramsallıkta “duyusal etkinin 
kokusu bile kalmamalıdır” dediğimizde; bu-
nunla anlatılmak istenen; içeriğin bilince tam 
açık hale gelebilmesi için, düşünceye konu 
edinilen her konu bir kavram ya da bir evren-
sel olarak ele alınmalıdır. Düşünmenin bu dü-
zeyde bir formasyona ulaşabilmesi için; artık 
bir masa tikel bir masa değil sürecinin bütün 
uğraklarında açık seçik kavranan ve ifade edi-
lebilen bir kavram olarak gösterilebilmelidir. 

Yukarıda, aynı şuurun dört aşaması olarak 
anlamaya çalıştığımız süreç; bilimsel ve sa-
natsal olandan felsefî olana doğru tekdüze 
bir gelişim gibi gözükse de gerçekte bu dört 

farklı aşama insan yaşamında birbirlerine 
geçmiş olarak, kavrayışın örtükten açığa 
doğru evrilmesini gösterirler. 

6DQDW��'LQ�YH�)HOVHIHQLQ�5XKVDO�(WNLVL

İnsan, Tanrı’yı birinci olarak dış dünyada 
arar ve buna bağlı olarak sanatsal etkinliklere 
yönelir. Bu aşamada insanın Tanrısı gaybtır 
ama her görünende O’nun bir izini sezer, bu 
sebeple ifade etmek istediği içeriklerini çizer, 
boyar, seslendirir, heykele dönüştürür, şiir 
olarak dile getirir, O’nu yeryüzüne indirmek 
için çabalar durur. Oysa Tanrı, kavramı gere-
ği duyulara aşkın fakat tezahürleri duyularla 
algılanır olandır; bu sebeple sanat yapabile-
cekleri açısından duyusal biçim ile sınırlıdır. 

El ile beyin arasındaki koordinasyonun sağ-
lanması ve duyarlılık yetisinin etkin hale 
gelmesi sanatın başlangıcı için zemindir. İn-
sanın duyarlılığındaki değişimler, yani eski-
sine göre daha duyarlı hale gelmesi sanatsal 
etkinlikle ortaya çıkar ama etkisi ruhsaldır.

Sanatsal etkinliğin ilk etkisi algıda ortaya çı-
kan estetiktir. Duyarlılık yetisinin etkin hale 
gelmesi insanı içgüdüden ayrıştırır ve seçici 
yapar; bu hazdan zevke geçişi gösterir. Este-
tik algı ve duyarlılığın artması sadece teknik 
bir el beceresi, ses, kulak ve gözün eğitilmesi 
değildir, psişenin arınmasına eşlik eder. 

İkinci aşama dindir, bu aşamada insan el be-
cerileriyle ulaşamadığı duyuüstü biçimlere 
yönelir, duygu ve tasavvur gücüne başvurur. 
Aslında bu etkinlik sanatla birlikte zaten dev-
redeydi. Şimdi bu tasavvur gücünü etkinleş-
tirdikçe yeni ürünlere ulaşma imkânları doğar. 
Bu aşama sayesinde Tanrı dış doğadan içsel 
dünyamıza duyguların ve vicdanın dünyasına 
taşınmış olur. Din, sanattan devraldığı estetik 
duyarlılığı kendi tarzında işleyerek, adanma 
yetisine dönüştürür. Adanma sadece bir duy-
gu değildir, çünkü duygu içerik bakımından 
belirsiz ve bulanıktır; oysa adanma, net bir 
düşünsel içerik olmadan gerçekleşemez.

Doğal bilincin ilgilendiği konular dışardadır 
ve ruhsallığımıza dışsal ve daha çok konfor-
mist ihtiyaçlarımızın karşılanmasına yöne-
liktir.  Bu tür etkinlikler ile bir şahsiyet ka-
zanırız ama bu dünyevîdir ve dünya işlerini 
düzenlemek için gerekli ve yeterlidir. Buna 
karşılık dinsel bilincimizin ilgi alanı içseldir 
ve onun konusu ruhun işleridir. 

Bu ilgi öğretilmiş bir şey değildir; her insan 
yaşamının belirli bir aşamasında kalbinde 
vuku bulanlardan da etkilenir ve bunlara ka-
yıtsız kalamaz. Bazı fiillerimizin bize dönüşü 
olumlu olurken bazılarından razı olmayız. Bu 
razı olmadığımız fiillerimizin ruhsal etkisi 
pişmanlık seviyesinde olduğunda; ortaya çı-
kan uygunsuzluğun giderilmesi ancak öz-e-
leştiri ile mümkün olur.  Bu ilgi, dışa doğru 
olanın karşıtı olarak içsel bir odağın tedricen 
de olsa etkinleşmesini ve giderek daha belir-
gin hale gelmesini zorlar; bu adına vicdan da 

dediğimiz manevi şahsiyetimizdir. 

“Bu incelemenin konusu dindir ve bu da 
insanı meşgul edebilecek en yüce nesnedir, 
mutlak nesnedir. Bu nesne ebedi hakikatin, 
ebedi erdemin bölgesidir - o bölge ki, içinde 
düşüncenin bütün muammaları, bütün çeliş-
kiler ve kalbin bütün ıstırapları giderilmiş 
görünür, ayrıca ebedi huzurun bölgesidir ki, 
insan bu sayede tamamen insandır... Ve insan 
için saygı ve değer ifade eden, insanın şeref 
ve onurunu dayandırmayı düşündüğü her 
şey, bütün bunlar, nihâî olarak odak noktası-
nı dinde, Tanrı düşüncesinde ya da bilincinde 
ve Tanrı duygusunda bulur…”  (Hegel, Din 
Felsefesi Dersleri, s.33-34)
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“Kültün ilk biçimi dini teslimiyet adı verilen 
şeydir. Dini teslimiyet salt Tanrının var oldu-
ğuna dair bir iman değildir; dini teslimiyet, 
iman daha canlı olduğunda, özne dua ettiğin-
de ve bu içerikle salt nesnel biçimde meşgul 
olmadığında, kendinden geçme halinde mev-
cuttur. Burada asli olan şey dini teslimiyetin 
ateşi ve sıcaklığıdır.” (Hegel, Din Felsefesi 
Dersleri, s. 196)

Üçüncü aşama felsefedir; insan bu aşamada 
önceki iki aşamayı dışlamaz, aksine önceki-
lerden elde ettiklerini koruyabildiği için bu 
kapıya kadar gelebilir ya da bu kapıyı da çal-
ma ihtiyacı duyar. Dinsel bilincin insana ih-
sanı, samimiyet yani ihlas idi. Bu samimiyet 
ile yaptığı amellerinin sonucu kalbini dol-
duran iman olmuştu. Kavramsal yani ilkeli 
düşünmeyi ve tefekkürü imanın hizmetine 
verebilirsek, bu işbirliği bizi inayete bir adım 
daha yaklaştırabilir.

“Kalbinde doğruluk olan bir insan, ruhla 
özdeşleşmiş biridir. Aynı şekilde, ‘kalb dini’ 
tabiri de bireyin kişiliği veya öznelliği ile 
içeriğin bu özdeşleşmesini ifade eder. İlkele-
re göre hareket etmenin gereği de, yalnızca 
o ilkelerden haberdar olmak değil, o ilkele-
ri kalpte taşımaktır.” (Hegel, Din Felsefesi 
Dersleri, s. 155)

Felsefe bize ilkeli olmayı değil, ilkeli düşün-
meyi ve sorgulamayı söyler; eğer dinimiz 
yoksa aklın, “ilkelere göre hareket etmeliyiz” 
önermesi bir haber olmaktan öte gitmez.

$NÕO�YH�øPDQ�.DUúÕWOÕ÷Õ�YH�%X�.DUúÕWOÕ÷ÕQ�
$úÕOPDVÕ
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Olması gereken; hem haberdar olmak, hem 
de haberin kendisini haber olmaktan kendi-
mize ait güvenilir ve emin bilgiye dönüştür-
mektir, aynı zamanda yüreğimizle de katıl-
maktır. Bunun gerçekleşmesi sadece akılla 
ya da sadece kalble mümkün olmaz, çünkü 
haberin bilgiye çevrilmesi akılda vuku bu-
lurken, habere ilişkin eminliğin yani imanın 
yerleştiği yer kalbtir. Ancak haberi zihinden 
kalbe indirdiğimde yani, aklım ve kalbim 
uyum içinde ise dinim vardır. Burada zorun-
lu olarak şöyle bir soru doğar; nihai kararın 
oluşmasında akıl ve kalb arasında bir ayrım 
gerekmez mi?

“Ve (Nuh) dedi: Sam’ın Allah’ı Rab mübarek 
olsun, Ve Kenân ona kul olsun.

Allah Yafet’e genişlik versin, Ve Sam’ın ça-
dırlarında otursun; Ve Kenân ona kul olsun.”    

(Kitabı Mukaddes, Tekvin. Bap 9/26-27)

Ayette geçen Nuh Peygamber’in oğulları ile 
ilgili değerlendirmeleri de metaforik olarak 
aklî ve kalbî bilgi arasındaki mertebe farkını 
vurguluyor; Sam işiterek, Yafet görerek an-
lanmayı temsil eder; Sam kalbî, Yafet aklîdir, 
bu durumda baba aklın kalbin çadırında otur-
masını öğüt veriyor. Tersini değil ve Kenân’ın 
ise her ikisine birden hizmet etmesini istiyor.

İnsanı sadece kalb ve akıl arasında gidip ge-
len bir varlık olarak göremeyiz; daha başka 
birçok çeşitli ve farklı eğilimlerimizin (ye-
tilerimizin) baskısı altında yaşadığımız için, 
tüm farklı kuvvetlerin farklı yönlere çekmesi 
sonucu sürekli değişen bir ruh haline sahi-
bizdir. Bu değişkenlik ve telvin durumunun 
vuku bulduğu yer, zaten kalbtir. Fakat bu 
farklı hallerin her şeye rağmen dengelendiği 
mahal de aklımız değil, kalbimizdir. Kalbi-
mizde oluşan bu denge halini “kanaat” kav-

ramı ile ifade ederiz ki, bu kavram bireşim-
seldir; onu hem duygu hem akıl dünyamız-
dan hem de diğer yetilerimizin alanlarından 
devşirdiğimiz verilerle oluştururuz ki, bir 
kanaat sahibi olduğumuzda bu aynı zamanda 
bizim içerde oluşturduğumuz barışı gösterir. 

Akıl kalbin değil de, kalb aklın hizmetinde 
olsaydı ortaya çıkan kanaat değil aklın kalbe 
“talimat”ı ya da “emir”i olacaktı. Buradan 
anladığımız; ihtiyacımız olan şey, akıl kal-
bin hizmetinde olarak ikisinin iş birliği ve iş 
bölümüdür. İnsan yine de sadece oluşturduğu 
kanaatte kalamaz, bu kanaatini gerçekleş-
tirmek istediği idealine zemin yapmak ister. 
Akıl ve kalbin dayanışmasından doğan “ka-
naat” ancak hayalin ümidine bağlandığında 
anlamlı hale gelir. 

Sistematik felsefenin kapsayıcı oluşu ve insa-
na ait olası her veçheyi ihata etmesi açısından 
baktığımızda: bilim; doğa felsefesi, sanat; 
estetik ya da güzel sanat felsefesi, din; etik 
ya da din felsefesi olarak birer zorunlu uğrak 
olurlar. Yani sistematik felsefe, tek başına dü-
şünceyi ve akli içeriği, ya da imanı, ya da im-
gelemi esas alsaydı, o zaman o bir bilim değil 
zihin felsefesi adını almaya layık olabilirdi. 

Fakat o sadece aklî değil, aynı zamanda po-
etik olarak da anlaşıldığında; sadece aklın 
edimleri olarak sınırlandırılamaz ve estetik, 
etik, değerleri de bünyesinde toplayan, yani 
insanı akıl ve düşünce varlığı olduğu kadar 
tutku ve iman varlığı olarak da kavrayan fel-
sefe olarak anlaşılır. Böyle kavrandığında; 
tek tek ele alınıp, birbirleriyle kıyaslandıkla-
rında, uzlaşmaz olan farklı eğilimlerimiz ve 
bunların çelişik bilinç düzeyleri, aynı birliğin 
(úXXU) bağdaşık ayrımlarına dönüşürler.

*Dipnot:

“İnsan fıtrat üzere doğar ve sonradan yani 
çocukluğa geçişle, ailesi ve çevresi tarafın-
dan müslüman, hıristiyan ya da yahudi ya-
pılır” mealindeki söylemi esas alırsak; ko-
nuşma ve dilin gelişimi ile ya da çocukluğa 
geçişle başlayan ve gerçekleşebilirse (ki hiç 
gerçekleşmeye de bilir), insanın aydınlan-
masına kadar olan süreç boyunca insanın 
kendi fıtratına yabancılaşması devam eder; 
eğer bir mürşid vasıtasıyla ya da bir başka 
yoldan refleksiyon ve dolayısıyla dıştan içe 
dönme olmazsa insan, “dışarda” yaşamaya 
devam eder ve “kendine” yabancı biri olarak 
bu dünyadan gidebilir. 

Burada, “vicdanın uyanmasının ilk tezahürü 
insanın eleştiriyi dışardan içeriye çevirme-
si... ve bunu ego’da durarak yapamaz...” ile 
kastettiğim; eleştiriyi yani değerlendirme ve 
kınamayı başka insanların bana yaptıkların-
dan kendi nefs-i emmare’min kendime yap-
tıklarına yöneltebilirsem ya da öz-eleştiri ya-
pabilirsem nesnel ya da hak için duruşa ka-
vuşmuş olurum, ancak bu durumda yalandan 
ve riyâdan ayrışabilirim ki, bu beni ihlasa 
götürebilir. Eğer tutumum bu olmazsa, ben-
deki bilinç-dışı başlamış olan yabancılaşma 
devam eder.

Yabancılaşma insanın bilinçli bir eylemi de-
ğildir, oysa buradaki içe bakış bilinçlidir. Bu 
yaklaşım, insanın gelişiminin belirli bir evre-
sinde zorunlu olarak kendi fıtratına yabancı-
laştığını ve bu ilk yabancılaşmanın tezahürü 
olarak her birimizin muhakkak bir “emir al-
tındaki nefs” döneminden geçtiğimizi varsa-
yıyor ve daha sonraki ilişkilendirmeyi bunun  
üzerine kuruyor. Eğer bu tür bir sorgulama 
döneminden geçmeseydik “levm eden nefs”e 
gelemezdik demek istiyorum.
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Uygar insan olmak bir diploma sahibi 
olmak ve bilgi biriktirmiş olmaktan 
öte bir yaşam tarzıdır. Bu açış konuş-

masında uygar insan olmanın ölçütlerinden 
söz edeceğim. Zira uygar insan, insanca ya-
şamanın ne demek olduğunu bilir ve o yönde 
ilerleme sağlamanın yöntemlerini hem araştı-
rır hem de uygular.

Uygar insan her şeyden önce düşünen, sorgu-
layan ve doğru olanı yapmaya çalışarak yaşa-
mında gelişme sağlayan insandır. Sorgulama-
nın ise iki boyutu vardır. Birincisi, aktarılan 
bilgileri ezberleyip nakletmek yerine, onların 
nedenini ve amacını soruşturmaktır. Yani, na-
kilci değil, akılcı olmaktır. İkincisi, karşımız-
dakini değil kendimizi sorgulamaktır. Zira 
her davranışımızın ve ağzımızdan çıkan her 
sözün sorumlusu biziz. Başımıza gelen nahoş 
ve üzücü olaylarda da kendi payımız vardır. 
Bu pay az veya çok olabilir ama her olayda 
payımızın olduğunu ve bir miktar sorumlu 
olduğumuzu asla unutmayalım ve daima dav-
ranışlarımızı sorgulayalım.

Kendini sorgulayan insan kendini kontrol et-
meyi de başarır. Kendini kontrol etmeyi başa-
ran insan ise çevresiyle bütünleşir. Çevreden 
kasıt hem sosyal çevre hem de doğal çevredir. 
İnsan sosyal bir varlıktır. Bir aile sahibidir 
ve sosyal bir çevre içinde yaşar. Okul, iş ve 
arkadaş çevresi vardır. Kendini sorgulayan 
ve kendini kontrol etmesini bilen insan sos-
yal çevrede faydalı ve aranan bir insan olur. 
Uygar insan hem faydalı hem de paylaşımcı-
dır. Uygar insan kıskanç olmaz, aksine başa-
rılı olanları destekler ve onların başarılarına 
katkıda bulunur. Uygar insan şiddetten hoş-

lanmaz. Karşı cinse saygılıdır ve asla şiddete 
başvurmaz. Bugün ülkemizde, maalesef, ka-
dınlara karşı uygulanan şiddet kabul edilmez 
boyutlara ulaşmıştır. Bu durum insanlarımı-
zın ve özellikle erkeklerin henüz uygarlıktan 
pek fazla pay almadıklarının göstergesidir. 
BM kadın-erkek eşitliğine önem vermektedir.

Uygar insan doğaya da saygılıdır. Doğa de-
yince gündelik yaşamımızı sürdürdüğümüz 
ortamı kastediyorum. Yani evimiz, okulumuz, 
iş yerimiz ve sokaklarımız. Çevremizi kirlet-
memek bir uygarlık göstergesidir. Yere çöp 
atan kişi kendinden başkasını düşünmeyen, 
çıkarcı ve bencil bir insandır. Hatta ona insan 
bile denemez. Beşer denir. “Beşer şaşar” diye 
bir atasözü vardır. Yani beşer, uzun vadeli 
düşünmeyen ve eylemlerinin sorumluluğunu 
almadığı için yanılan ve hata yapan kişidir. 
Amaç, beşer olmak değil insan olmak üstelik 
uygar insan olmaktır.

Doğaya saygıdan söz etmişken doğal kaynak-
ların tüketilmesinden de söz etmek gerekir. 
Doğal kaynakları büyük çapta tüketen zengin 
ve ekonomik olarak gelişmiş ülkelerdir. Göğe 
salınan karbondioksit gazı hem sera etkisi 
yaratarak iklim değişikliğine neden olmakta 
hem de asit yağmurları oluşturarak ormanla-
rın ölümüne yol açmaktadır. Gelişmekte olan 
ülkeler de doğanın yeraltı kaynaklarını tüket-
meyi bir başarı ve gelişmişlik ölçütü saymak-
tadırlar. Oysaki bu tüketim yarışı kazanılması 
mümkün olmayan ve sonu hüsranla bitecek 
olan bir ego mücadelesidir. Bu ego, yani ben-
cillik mücadelesi sadece insanlar arasında ol-
mayıp, toplumlar, uluslar ve hatta uluslararası 
şirketler düzeyinde sürüp gitmektedir. Zira 

dünyada enerjiye olan bağımlılık artmakta 
ve enerji kaynaklarını düşüncesizce tüketmek 
kalkınmış olmanın ölçütü kabul edilmektedir. 
Örneğin, enerjide büyük oranda dışa bağımlı 
olan Afrika ülkeleri çareyi yeraltı kaynakla-
rını tüketmekte arıyor. Afrika’da enerji soru-
nunun son yıllarda hızla artmasının nedeni 
hızlı şehirleşmedir. Senegal, Kenya, Nijerya, 
Güney Afrika, Etiyopya, Tanzanya en fazla 
enerji tüketimi olan ülkelerdir. 20 yıl önce 
Afrika’da şehirleşme oranı yüzde 37 iken 
şimdilerde bu oran yüzde 56’ya yükseldi. 
2030’da yüzde 64’e, 2050’de ise yüzde 81’e 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyada insan nü-
fusunun % 29’u şehirlerde yaşarken bu oran 
günümüzde % 55’e ve 2050’de % 70’e ula-
şacaktır. Şehirlerde oturanların sayısı arttıkça 
daha çok enerji tüketilecek ve daha çok çöp 
üretilecektir.

Gerçekten de çöp sorunu ciddi olarak ele 
alınması gereken bir uygarlık problemidir. 
Batı ülkeleri çöpleri organik ve inorganik ola-
rak ayrı çöp bidonlarında ayırmakta ve ayrı 
fabrikalarda dönüştürmektedir. Zira çöpleri 
dönüştürerek yeniden kullanılır hale getirmek 
mümkündür. Bu konuda maalesef Türkiye 
gereken özeni gösterebilmiş ve altyapı çalış-
malarını tamamlayabilmiş değildir. Bu doğ-
rultudaki altyapı çalışmalarına hız vermek 
ve insanlarda çöpleri ayrıştırarak biriktirme 
bilincini uyandırmak devlete düşen önemli 
bir görevdir.

Fakat siz gençler devletin önderliğini bekle-
meden şimdiden çevreyi kirletmekten ve do-
ğaya zarar vermekten kaçının. Çöpleri dönüş-
türmek için dahi elektrik enerjisine gerek var-

UYGAR İNSAN OLMAK
Doç. Dr. Haluk Berkmen
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dır. Önemli olan daha çok çöp üreterek daha 
çok enerji tüketmek değil, aksine daha az çöp 
üreterek daha az enerji tüketmektir.

Dünyada elektrik enerjisine duyulan gereksi-
nim gittikçe artmaktadır. Örneğin, Afrika ül-
keleri elektrik ihtiyaçlarını yer altı kaynakları 
olan kömür, petrol ve doğalgaz yerine, yeni-
lenebilir, akarsu, rüzgâr ve güneş enerjisinden 
sağlamaya yönelirlerse hem daha ucuza elekt-
rik elde edebilirler hem de doğaya daha az za-
rar vermiş olurlar. Enerjiyi yenilenebilir kay-
naklardan elde etmek artık gelişmekte olan 
ülkelerin sorunu olmaktan çıkmış, tüm dünya 
ülkelerinin sorunu haline gelmiştir. Zira yer 
altı kaynakları sınırlıdır ve pek 
uzak olmayan bir gelecekte tü-
keneceklerdir. Bu bakımdan sü-
rekli gelişim peşinde koşmak ve 
enerji kaynaklarını tüketmekle 
insanlık çıkmaz bir sokağa dal-
mış durumdadır.

Gelişmek ve fakirliği azaltmak 
önemli olsa da bunun yöntemi 
nasıl olmalıdır? Örneğin, Tür-
kiye doğalgaz ve petrol ithalatı 
yerine güneş ve rüzgâr enerji-
sine yönelse hem dışa olan ba-
ğımlılığını azaltır, hem de yeral-
tı kaynaklarının tüketilmesine 
daha az katkıda bulunmuş olur. 
Dolayısıyla doğaya daha saygılı 
davranmış olur.

Günümüzde dünyada elektrik 
enerjisi tüketiminde nükleer 
enerjinin payı sadece % 4,4’dür. 
Buna karşılık su, güneş ve rüz-
gâr enerjilerin toplam payı %9 
‘dur. Geriye kalan % 86,6 oranı 
kömür, petrol ve doğalgaz oluş-
turmaktadır. 

Dünyadaki su, güneş ve rüzgâr 
enerjileri sürekli ve bol miktar-
da elde edilemediklerinden nük-
leer enerji tercih edilir olmuştur. 
Bütün mesele bir tercih konu-
sudur. Eğer bir ülke endüstri 
alanında ilerleyecekse nükleer 
enerji santralleri kurması şarttır. 
Yok, eğer tarım, hayvancılık alanlarına önem 
verip fazla enerji gerektirmeyen teknolojilere 
yönelecekse nükleer enerji santralleri kurma-
sına gerek yoktur. Türkiye seçimini yapmış 
ve nükleer santral inşaatına başlamıştır. Nük-
leer sahada 22 yıl çalışmış bir uzman olarak, 
nükleer santral konusunun çok ciddi bir konu 
olduğunu ve devlet denetiminin şart olduğu-
nu belirtmek isterim. Umarım ki devletimiz 
bu konuda gerekli adımları atmış ve tedbirle-
ri almıştır. Nükleer santrallerden elde edilen 
bol ve sürekli elektriğin elbette ki ekonomik 
kalkınmaya büyük katkısı vardır. Ancak, kal-
kınalım derken tökezleyip düşmemeye de 
özellikle dikkat etmek zorundayız.

Uygar insan alacağı kararların uzun vadeli et-
kilerini hesaplayabilen ve doğru karar almak 

için uzmanlara danışan kişidir. Uzman görüşü 
bilgi temeline oturan bir yorumdan ibarettir. 
Önemli olan bilgi ile bilgeliği birleştirerek 
uzun vadeli riskleri öngörüp doğru sonuçlara 
ulaşabilmektir. Bu bakımdan eğitime de önem 
vermek ve belli bir konuda eğitilip uzmanlaş-
mış insanların görüşlerini almak şarttır.

Günümüzün eğitimi hem yerel hem de evren-
sel olabilmelidir. Zira evrensel değerlere yö-
nelirken geleneksel ve yerel değerlerin yitiril-
memesi gerekir. Bu bağlamda anadilimiz olan 
Türkçenin korunması önemlidir. Dilimizi ko-
rumanın yolu da mümkün olduğu kadar ya-
bancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmaktır. 

Bunun için de istek ve çaba gerekir. Öncelikle 
dilimizi sevmeli ve onu yabancı sözcüklerin 
saldırısından kurtarmayı arzulamalıyız. Bu 
isteğe sahipsek, yabancı sözcüklere Türkçe 
karşılıklar bulmaya ve mümkün olduğu kadar 
yabancı sözcükleri kullanmaktan kaçınmaya 
çaba sarf etmeliyiz. Uygar insan kolaya kaç-
maz zor da olsa doğru olanı yapmaya çalışır.

Yabancı dil öğrenmek faydalı hatta gereklidir. 
Ama yabancı dili öğrenirken kendi anadili-
mizi yozlaştırmaktan da kaçınmalıyız. Amaç 
dengeli bir eğitim sistemi geliştirmek ve gele-
neksel yerel kültürle evrensel kültürü bağdaş-
tırmaktır. Bu bağdaşma da okullarda gençlere 
sadece bilgi aktarmakla sağlanamaz. Öğretim 
ile eğitimi birlikte götürebilmek önemlidir. 
Günümüzde maalesef dünyanın birçok oku-

lunda sadece öğretim yapılmakta eğitim ih-
mal edilmektedir. 

Eğitim sözü eğmek, bükmek ve şekle sok-
makla ilgili iken, öğretim belli bir konunun 
kitaba bağlı kalarak aktarılmasıdır. Amaç, 
gençlere sadece bilgi aktarmak değil, aynı 
zamanda onların topluma yararlı, kültürlerine 
saygılı birer uygar insan olarak yetişmelerini 
sağlamaktır. Zira uygar insan kendi kültürü-
nü tanıyan ve bilgi sahibi olmaktan öte bil-
gelik yolunda ilerleyen insandır. Bilge kişi 
sadece gündelik sorunları çözmeye çalışan ve 
olaylara kısa vadeli bakan bir insan olmayıp, 
üreteceği çözümün uzun vadeli etkilerini de 

hesaplayan ve hem doğal çevre-
sine hem de insanlara bütünsel 
bakabilen insandır.

Eğer dünya okullarında öğre-
tim ile yetinilmeyip eğitime de 
önem verilirse dünya daha yaşa-
nılır, daha adaletli ve insanların 
daha mutlu olacakları bir yere 
dönüşür. Bunun için ilkokul-
dan itibaren çevreye ve diğer 
insanlara saygı ve sevgi aşılan-
malıdır. Zira tek başına saygı 
korku ile yakından ilişkili iken, 
sevgi ile bütünleşmiş saygıda 
hoşgörü, anlayış ve duygu var-
dır. Duygulu olmak duygusal 
olmak demek değildir. Duygulu 
insan olaylara ve karşısındaki-
nin durumuna katılarak faydalı 
olmaya çalışan insandır. Duy-
gusal insan ise sadece kendi ile 
ilgilidir, duygusallığa kapılarak 
karşısındakine faydalı olmayı 
unutabilir.

Öğretmenlerin de hem duygulu 
hem de bilge olmalarında büyük 
fayda vardır. Zira sevgi içerme-
yen kuru ve yavan bilgi faydalı 
da olamaz. Bilge insan gücünü 
ve kudretini sevgi ile yönlen-
diren insandır. Sevgi ve anla-
yışın her düzeyde olmasından 
yanayım. Sevgi ve saygı okulda 
olduğu kadar, ailede ve hatta 

devletin yönetim kadrolarında da olmalıdır. 
Yani, sevgi ve saygı tek yönlü değil, karşılıklı 
olmalıdır. Bunun sağlanması da aile büyük-
lerine, ana-babalara ve öğretmenlere düşen 
önemli bir görevdir. Uygar insan gücünü sev-
gi ile yönlendirebilen insandır.

Eğitimde sorgulamayı ve araştırmayı des-
teklemek gerekir. Araştırmayan bir ülke ne 
bilimde ne de teknolojide ilerleyebilir. Fa-
kat araştırmak internette dolanmak değildir. 
Araştırmak her şeyden önce cesaret ve özgü-
ven ister. En büyük buluşlar zorluklara cesa-
ret ve özgüvenle yaklaşanlar sayesinde ortaya 
çıkmışlardır. Bu bakımdan düşünce özgür-
lüğüne destek olmak ve sorgulayan gençleri 
desteklemek öğretmenlere düşen önemli bir 
görevdir.
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Atatürk “g÷�Q�� oDOÕú�� J�YHQ” demiştir. Bu 
sözler gençliğe cesaret aşılamak ve özgüveni 
arttırmak amaçlı olup, asla karşısındakini kü-
çümsemeyi veya gereksiz bir şekilde boşuna 
övünmeyi içermez. Öğünmek sözünün kökü 
“öğ” sözcüğü olup yükselmek anlamını taşır. 
Atatürk öğün derken insanlara “yüksel” de-
mek istemiştir. Örneğin, öğrenmek de bir tür 
yükselmektir. Öğretmen yükselten ve öğre-
nen yükselendir. Güneşin en yüksek noktada 
bulunduğu zamana da öğlen vakti denir.

Atatürk’ün gençliğe yönelik birçok sözü var-
dır. Örneğin, “(\� \�NVHOHQ� \HQL� QHVLO�� LV-
WLNEDO� VL]LQGLU�� &XPKXUL\HW’L� EL]� NXUGXN��
2’QX� \�NVHOWHFHN� YH� V�UG�UHFHN� RODQ� VL]-
OHUVLQL]” demiştir. Onun beklediği istikbal, 
yani gelecek, yarın değil bugündür. Gençlik 
Atatürk’ün şu sözlerine kulak vermeli ve ge-
rekeni yapmalıdır: “+HUNHV�XOXVDO� J|UHYLQL�
YH� VRUXPOXOX÷XQX� ELOPHOL��PHPOHNHW�PH-
VHOHOHUL� �]HULQGH� R� G�ú�QFH\OH�� G�ú�Q�S�
oDOÕúPD\Õ�J|UHY�HGLQPHOLGLU”.

Demek ki her görevin bir sorumluluğu var-
dır. Atatürk öğretmenlere de sorumluluk 
yüklemiştir ve “g÷UHWPHQOHU��&XPKXUL\HW�
VL]GHQ�G�ú�QFHOHUL�K�U��YLFGDQÕ�K�U��LUIDQÕ�
K�U�QHVLOOHU�LVWHU´�demiştir. Demek ki yetki 
sahibi olan öğretmenlerin sorumluluğu da 
vardır. Yetki sahibi insan sorumluluğunu bil-
mez veya ret ederse topluma faydalı olmak 
yerine zararlı da olabilir. Sorumluluk her dü-

zeyde vardır. Okuldaki öğrenciden öğretme-
ne, evdeki çocuktan ana ve babaya kadar.

Sadece okulda değil, aile içinde de sorumlu 
davranmak önemlidir. Aile içindeki şiddet 
öncelikle sorumsuzluktan türer. Ana ve baba 
yetkisini sorumsuzca kullanırsa, şiddet ve 
aşağılanma ile büyüyen çocuk aile sahibi ol-
duğunda eşine ve çocuklarına da sorumsuzca 
davranır. Sorumlu insan özü sözü bir olan, 
hoşgörü ve anlayışla davranan, kısaca uygar 
olan insandır. Hoşgörü ve anlayış sadece aile 
ortamında olmamalı, uluslararası ilişkilerde 
de yer almalıdır. Zira günümüzde ulusların 
dış politikalarını maddi çıkarlar ve pratik fay-
dalar yönlendirmektedir. Kısa vadeli sonuç-
lara odaklı dış politikaya “reel politik”, yani 
gerçekçi politika denmektedir. Birçok ülkede 
dünya gerçeklerini kendi çıkarı açısından de-
ğerlendiren bir dış politika geçerli ve doğru 
kabul edilmektedir. Bu tür çıkarcı ve dar gö-
rüşlü bir dış politika toplumları ve genel ola-
rak insanlığı çatışmaya ve güç mücadelesine 
sürüklemektedir.

Eğer gerçek anlamda barış ve uyum sağlana-
caksa, kendi çıkarını gözeten bir reel politik 
yerine karşılıklı diyaloga, anlayışa ve hoşgö-
rüye açık dış politikaların şekillenmesi önem-
lidir. Yani, dünyanın gelişmiş ülkeleri yerel 
sorunlara sırt çevirmemeli ve sorunlu bölge-
lerde yaşayan insanların isteklerini ciddiye 
alıp onları dinlemelidir. Yerel sorunlara çö-

züm üretmeden ve halkların mutluluğunu gö-
zetmeden tümel ve evrensel bir refah düzeyi 
sağlanamaz. Nasıl ki bedenimizde beliren en 
ufak bir sorundan tüm beden etkilenirse aynı 
şekilde dünyanın herhangi bir bölgesindeki 
yerel sorunlardan tüm dünya toplumları etki-
lenir. Yerel sorunların etkisi anında belli ol-
masa da kaçınılmaz şekilde belli bir süre son-
ra tüm insanlığın sorunu haline dönüşecektir.

Demek ki uygar insan olmanın ölçütlerinden 
biri, daha çok üretip daha çok tüketmek değil, 
daha dengeli yaşayarak elde ettiğimiz bilgiyi 
dünyanın ve çevrenin korunmasına harca-
maktır. Zira en ufak katkı bile önemli olabil-
mektedir.

İki genç deniz kıyısında yürürken sahile vur-
muş pek çok denizyıldızı görmüşler. Genç-
lerden biri eğilip bir denizyıldızını yerden 
almış ve denize doğru fırlatıp atmış. Diğeri: 
“Sen bir denizyıldızını kurtardın ama burada 
yüzlercesi var. Senin bir tanesini kurtarmış 
olman önemli mi?” diye sormuş. Denizyıldı-
zını denize geri atarak yaşamını kurtaran genç 
“Onun için önemli” diye yanıt vermiş.

Evet, her birimizin ufak bir gayreti önemsiz 
gibi görülebilir ama küçük gayretler birleş-
tiğinde ortaya çok büyük bir sonuç çıkabilir. 
Uygar insan olmak istiyorsak, tüketimi azalt-
mak ve çevreyi korumak ile ilgili atacağımız 
her adımın, her davranışın ve her seçeneğin 
önemli olduğunu hatırlamamızda yarar vardır.

$úNÕQ�ùHKLGL
Ahmet Turgut
Kapı Yayınları, 2015

“Nefis ister, akıl gerekçeler bulur, vicdan aklar. Oysa sen kendini 
kandırsan bile unutma ki; Allah hesap sorar, ellerinle kendini ateşe 
atma!..”

Aşkın Şehidi

Kerbelâ, Hüseyin ve yoldaşlarının katligâhı...

Orada kan ve gözyaşı var. Oradaki susuzlukla senin de ciğerlerin kav-
rulur. Ve başlarsın âh-u figan etmeye. İçin yandıkça görürsün: Ker-
belâ hak aramanın ve özgürlüğün destanıdır.

Teslimiyetin, adanmışlığın ve sadakatin zirvesidir. 

Her biri ayrı bir şiar olan yetmiş iki şehidin yurdudur Kerbelâ...

Onlara kapılanırsan nakşolur kalbine: Aslında her yer Kerbelâ’dır, her 
gün Âşura...

Ve dile gelir Kerbelâ: “Benim için ağlama. Kendine bak!” der...

“Adına lanetler okuduğun Yezid bizatihi nefsindir. Hesapsızca ister, 
bu uğurda canlar yakar.

Hüseyin’i terk edenleri kınamadan evvel bir kez daha düşün! Sende 
bir akıl var.

Sadece kendi çıkarlarını hesap eder ve heveslerini haklı göstermek 
için türlü bahaneler uydurur.” 

Kerbelâ ikazla yetinmez. Kurtuluşun yolunu da gösterir: 

“Hüseyin’i Allah katından sana üflenen ruh belle!.. Arına paklana yü-
celirsen sen de Rabbinden bir delil oldun demektir. Aşka şahit isen bu 
Şehadet kutlu olsun. Sen Aşk ile her dem diri kalanlardansın. 

Ve “Aşkın Şehidi”sin!..”

%ú=ú0�6$+$) +D]ÕUOD\DQ��%HKL\H�%REDUR÷OX
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Rollo May, Çeviren: Kerem Işık
Yayınevi: Okuyan Us, 2016

Bir terapistin odasında neredeyse her gün olur. Bir danışan; bir insanı, 
bir olayı ya da bir duyguyu hatırlayarak, oldukça beklenmedik bir şe-
kilde, şu andaki hayattan bir durumu, kültürümüzün eskimeyen mit-
lerinden birine bağlar. Tam o anda, mit bir aynaya dönüşür, sıklıkla 
bir yıl ya da daha uzun süredir devam eden bir davranış kalıbının ra-
hatsızlık ve acı içeren kaynağını açığa çıkarır. İyileşme süreci başlar. 
Mit, ya da Rollo May’in ifadesiyle “zamanı parçalayan sonsuzluk”, 
iyileşmenin odak noktası haline gelir.

Dr. May, Klasik Yunan ve Dante’nin Orta Çağı, Avrupa efsanesi (Fa-
ust ve Uyuyan Güzel prototipi) ve çağdaş Amerikan hayatında (Jay 
Gatsby) mitlerin izini sürdü. Bunları rüyalar ve kendi uygulamaların-
da karşılaştığı çağrışımlarla ilişkilendirdi. Rollo May, Psikoterapist 
ve Mitlere Yolculuk’ta, manevi olarak kafa karıştıran bu dünyada, 
yön arayanlara anlam ve sağlam bir zemin sunuyor.

Büyük terapist Rollo May, Amerikan Psikoloji Cemiyeti tarafından 
yazılarının “zarafetini, zekasını ve üslubunu” onurlandıran Altın Ma-
dalya Ödülü’ne layık görülmüştür.

(Tanıtım Bülteninden)

<RJD��gO�PV�]O�N�YH�g]J�UO�N
Mircea Eliade, Çeviren: Ali Berktay
Yayınevi: Kabalcı, 2013

Birbirine bağlı dört temel kavram, bizi Hint maneviyatının kalbine 
götürüverir. Bunlar karma, mãyã, nirvana ve yoga’dır. Bu hangisin-
den yola çıkılırsa çıkılsın, diğer üçünden de zorunlu olarak söz edile-
cektir. Batı felsefesinin terimleriyle söyleyecek olursak, 

• İnsanı kozmosa bağlayan ve sınırsız ruh göçüne mahkûm eden ev-
rensel nedensellik yasası. Bu karma yasasıdır.

• Kozmosu doğuran, muhafaza eden ve bunları yaparken var olanla-
rın “ebedi geri dönüşü”nü mümkün kılan gizemli süreç. Bu, kozmik 
yanılsama, mãyã’dır; 

• Mãyã’nın dokuduğu kozmik yanılsamanın ve karma tarafından ko-
şullandırılan insan deneyiminin ötesinde bir yerlerde “konumlanmış” 
mutlak hakikat; saf varlık, Mutlak veya adına ne denirse densin: nir-
vana

• Son olarak, Varlığa erişmenin yolları; kurtuluşu sağlamak için uy-
gun teknikler. Bu araçlar bütünü tam anlamıyla Yoga’yı oluşturur.

Yoga, “mistik” manasıyla, yani vahdeti ifade ederken bile, önce mad-
deden kopmayı, dünyadan özgürleşmeyi ima eder. İnsanın çabasına 
(“boyunduruk altına almak”), nefsini terbiye etmesine vurgu yapılır 
-Yoga’nın mistik türlerinde olduğu gibi- ilahi yardım istenmeden 
önce, zihni ancak bu disiplin sayesinde yoğunlaştırmak mümkündür.

.UDO�2LGLSXV
Sophokles, Çeviren: Bedrettin Tuncel
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016

Sophokles (MÖ 495-406): Yunan tragedyasının en önemli yazarları 
arasında adı ilkönce hatırlanan Sophokles, konuları işleyişi ve oyun-
daki karakterleri canlandırılmakta ustalığıyla ayrı bir yere sahiptir.

Tiyatro tekniğini geliştirmiş, diyaloglara, dekor ve kostüme önem 
vermiştir. Tragedyalarında dönemin yazarlarında rastlanmayan derli 
toplu bir iç yapı görülür. Eserlerinde yazgı sorununu her zaman ön 
planda tutar. Katıldığı yarışmalarda yirmiden fazla ödül almıştır. Yüz 
yirmi üç tragedya yazan Sophokles’in eserlerinden sadece Aias, An-
tigone, Kral Oidipus, Elektra, Trakhis Kadınları, Philoktetes, Oidipus 
Kolonos’ta günümüze ulaşabilmiştir.
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İlk tematik bültenimiz olan "Türkiye'de ve Türkçede Felsefe" ile 
Türkiye'nin önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe yapabilme 
olanaklılıklarını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayattan kopuk, teorilere 
dayalı akıl oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz ettiği oranda samimi ve ha-
yatlarımızı dönüştürebildiği oranda gerçek olduğunu göstermeye çalıştık.

"Yabancılaşma" ve ardından “Sınır” konulu tematik bültenlerimizde ise bu sefer 
söz kendi düşünürlerimizin oldu. Kalemlerimizi elimize alıp Yabancılaşmayı ve 
Sınır olgusunu kendi düşüncemize konu ettik. Bu konuları tüm yönleriyle ele 
alabilmenin yollarını aradık. Felsefi, psikolojik, edebi, sanatsal, iktisadi, siyasi, 
sosyolojik, teolojik vb. teorileri ve bunların etrafında gelişen düşünceleri an-
lamlandırmaya ve yorumlamaya çalıştık.

Nitelikli düşünebilmek, düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak ve anlamlan-
dırdığını yorumlayabilmek demektir. Bültenimizin adı olan Düşün-ü-yorum is-
minin anlamı ve ilkesi buradan gelmektedir. Bu etkinliğin farkındalığıyla yeni 
tematik konumuzu .$<*, olarak belirledik.

Yapılacak paylaşımların en geç 15 Ekim 2016 tarihinde teslim edilmesi gerek-
mektedir. Paylaşım adresi: GXVXQX\RUXPGHUJLVL#JPDLO�FRP
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1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı'nın varoluş ilkeleri ile çelişmemeli-
dir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, 
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlan-
ma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluştur-
mak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu 
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile 
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih süre-
cinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yo-
rumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde olu-
şan ve değişen düşünce ve kavramların bütün 
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde 
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurul-
masını ve böylece düşünce yönetiminin ve dü-
şünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınması-
nı sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini 
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine 
katkıda bulunmaktır."

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uy-
gun bulunabilmesi için her bir yazının kendi-
ne ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır. 
Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de 
yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi gerek-
mektedir. Referans verilmeyen göndermeler 
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konu-
nun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok 
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü 
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı 
olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar 
belirli bir partinin siyasi propagandasını içer-
memeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. 
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içe-
rikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kulla-
nılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım ol-
maması adına yazıların “Microsoft Word” prog-
ramında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka bir 
dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu 
paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi ile 
birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bültenimi-
ze gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki 
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başka-
sına ait olduğunun tespit edilememiş olması 
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi 
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi  sorum-
luluğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.
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Anadolu Aydınlanma Vakfı

@AAVakfi

@anadoluaydinlanma

Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazının yazarına veya yazarlarına aittir. Ayrıca yayımlanacak çeviri yazılarda 
çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır, aksi halde oluşacak 
telif hakkına dair hukuki sorumluluk yazara aittir. Düşünüyorum Dergisinde yayımlanması kabul edilen yazıların tüm yayın hakları dergiye devredilmiş sayılır. 


