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Hıristiyanlık temelli kendi söyleminden dolayı Katolik’tir yani 
evrenseldir. “Evrenseldir”; bu söyleminin ruhlanma temelli 
“Ruhu’l kudüs”; insanların ‘Tanrısal ruhu’ alabilmeleri temelli 
bir öğretinin tüm dünyaya egemen kılınması anlamını taşıyor. 
Dolayısıyla bunun için dünyevi güçlerle de iş birliğine ihtiyaç 
var. Nitekim Papalık, krallarla iş birliğine gitmiştir ve giderek 
kralları tayin eder duruma gelmiştir. Tarihsel sürece baktığı-
mızda bu görünür ve artık tacı krallara giydiren Papa’dır, pa-
palık kurumudur ve bu evrenselci öğreti, kralların eliyle bütün 
dünyaya, Amerika’nın keşfinden sonra Güney Amerika’ya, 
Çin’e, Japonya’ya kadar, önce misyonerler, arkasından aske-
ri güçler ve çeşitli etkileşimler yoluyla ─buna haçlı seferlerini 
de katabilirsiniz- bu Katolik yani evrensel inancı yayma giri-
şiminde bulunmuşlardır. Fakat bu modernitenin, Rönesans’ın 
sanatsal ruhunun giderek felsefî söyleme dönüşmesi, sonra ide-
olojilere dönüşmesi, toplumda karşılık bulmuştur. Yani kilise, 
topluma vaat ettiği cennet hayalini topluma zindan etmiş, tarih 
içinde de görüldüğü gibi, özellikle engizisyonla karşı inançları 
telef etmiştir. Özellikle Yahudi toplumunu aşırı derecede taciz 
etmiş hatta “kabalist” oldukları için Yahudi kadınları cadı diye 
direklere bağlayıp yakmışlardır. Cadılar bayramı da hala bu 
espri üzerine kutlanır. Şimdi bu, üzerine çok çalışma yapmak 
gereken bir konu ama egemen güçlerin birlikte organize olarak 
yaptığı bu toplu hareketin karşısında tek tek bireylerin ne gücü 
olabilir? Bu bir inanç ve bir tutku meselesidir. Yani insanların 
sadece düşünerek, tefekkür ederek, fikirlerini geliştirerek top-
lumsal etkileşimde bulunmaları, bir nevi, düşünceyi pratiğe dö-
kecek kişileri aramayı gerektirir. 

İşte Avrupa’da bunun bir inanç hareketine dönüşebilmesi 
için fikirlerin felsefe boyutunda kalması yeterli değildi. Bunu 
ideolojiye dönüştürmek lazımdı yani bu fikirlerin etrafında in-
sanların toplanması ve bunu eyleme koyup hayatlarını değiş-
tirmeleri gerekiyordu. O zamana kadar, hayatlarını değiştirme 
fikri insanların kendilerinde yoktu çünkü yöneticiler vardı, 
krallar, papalık vardı, kararları onlar verirlerdi. Ne istiyorlarsa 
öyle olurdu ama halk da böyle bir değişimi kendisi üstlenecek 
yetkinlikte, düzeyde değildi. Ta ki bu modernite ve onun temel 
söylemi olan Immanuel Kant’ın söylemine dek; “Aklını kullan-
ma cesaretini göster”. Tek tek her bireye söylüyor bunu; “aklını 
kullanma cesaretini göster ve düştüğün çukurdan kendin çık. 
Başkası seni oradan çıkaramaz. İnsan kendi düşüncesi, eyle-
miyle, düştüğü yerden kendisi ayağa kalkarsa aydınlanmıştır” 
diye düşünüyor Kant. Dolayısıyla, aydınlanma insanlara dı-
şarıdan verilemez. Bu ideolojilerde de böyledir biliyorsunuz; 
Marx’ın öğretisinde de başlangıçta böyleydi ama daha sonra 
Lenin, aydınlanmanın aydınlar tarafından proleter sınıfa dışa-
rıdan verilmesi önerisinde bulunmuştur. Burada söylemek iste-
diğimiz, felsefenin o verimli düşünce sahasından, eylem saha-
sına çıkabilmesi için fikirlere tutku ile bağlanmanın gereğidir. 
Ama tutku ile bağlanılacak fikri içselleştirmiş olmamız gerekir. 
İçselleşmemiş bir fikir, dışımızda bir obje gibi duran, varlığı-
mızla katılmadığımız, varoluşsal olmayan bir lojik, rasyonel 
bir kuram, eyleme dönüşemiyor. Bu bakımdan modernitenin 
başlangıç noktasındaki düşünürleri, özellikle Fichte, o zamanın 
gençlerini ateşleyen konuşmasını yapıyor üniversitenin açılı-
şında; “Siz yapacaksınız” diyor. “Gençler siz yapacaksınız”.  

Neyi? “Bütün bu aristokrasinin baskılarını, kilisenin evrenselci 
baskılarını siz kıracaksınız ve özgürlüklerimizi, kendi kendi-
mizi idare edebilme özgürlüklerini siz kazandıracaksınız” der. 
Bu ünlü bir konuşmadır ve ateşler Avrupa gençliğini. O kanları 
kaynayan gençler akıllanır, üniversitede eğitim görerek dün-
yalarını değiştirmeye karar verirler. Hatta Immanuel Kant’ın 
o dönemdeki kilise karşıtlığı ─kendisi de oradan geliyor yani 
teolojiden geliyor- saf inancın öğretisine karşı değil, bunun bir 
kurum haline gelip totaliter bir şekilde birilerinin eliyle uygu-
lanmasına karşı ve bunun karşıtı olarak nasıl başa çıkılacağı-
nı çözümlerken üniversiteyi öneriyor. Dünyanın her yerinde 
üniversiteler açılacaktı yani eğitimi bütün dünyaya yayma, bu 
da bir anlamda kilisenin, katolizmin karşıtı bir davranıştı yani 
“universal city”, evrensel devlet, evrensel şehir, evrensel ülke 
modeli üniversite olacaktı ve dünyanın her yerinde bu açılırsa 
ve orada eğitime girmiş insanlar birbirleriyle doğrudan tanış-
masalar da aynı kilisenin üyeleriymiş gibi ortak bir şuur, or-
tak bir akıl elde edebileceklerdi. Bunun için Kant şöyle der; 
“görünmez kilisenin üyeleri olacağız”. Bu görünmez kilise, 
üniversite ama üniversitenin kurumu değilde, onun arkasındaki 
akıl. Bu akla iye olmak, o akıldan pay almak, o akla katkı ver-
mek. Nedir bu akıl? Ortak akıl. İşte bu ortak aklın ilk tezahürü 
insanların kendi kendilerini yönetmeleri ile ilgili, baştan beri 
söylenen; söz kurallara bağlanmalı. İşte bu kurallar hukuk. O 
halde, ortak aklın söyleme çıkışı hukuk, görünüşe çıkışı da bu 
hukukun kurumlarıdır. 

Peki, kilise ne yapıyordu? Kilise, “Tanrı buyruğunu ege-
men kılacağım” diyordu ve bu çok sempatik bir söz ve insanlar 
da inanıyor.  İyi de kim? Birtakım din adamları, onlar diyor 
ki; “Tanrının buyruğunu biz egemen kılacağız”. Ruhban sını-
fı. Peki, tanrı sizi nereden görevlendirdi, nasıl oluyor yani bu 
iş? Efendim “İncil’i biz iyi okuyoruz” dolayısı ile biz okuya-
lım. “Siz okuyamazsınız, bu çok yüksek bir kelamdır. Bunu 
teoloji, felsefe alanlarında eğitilmiş insanlar ancak anlayabilir 
ve hatta Ruhu’l Kudüs’e mazhar olmuş olması da lazım. Siz 
öyle misiniz? Hayır ama biz öyleyiz”. Buna “Klarikos” diyor-
lar yani ruhbanlar ve bu ruhbanlar Tanrının sözcüleri. Tanrının 
sözcüleri ama Tanrı’yı onlar konuşturuyorlar; “Tanrı şunu de-
mek istiyor, Tanrı bunu istiyor, Tanrı şunu istiyor”.  Bunu söy-
leyen onlar. İnsanlar aslında “Tanrı” diye görünmez bilinmez 
bir mefhuma, görünür bilinir despotlardan aldığı fikir, bilgi ile 
ulaşmak istiyor. Meyancılık da denir buna. Şimdi bu masum da 
olabilir, kasıtlı da olabilir. Ama her iki durumda da ister masum 
olsun ister kasıtlı olsun, her iki durumda da insanın kendi inisi-
yatifini, kendi iradesini kullanması söz konusu değil. 

Şimdi, bu ayrım İslām dünyasında, bu uygarlığın içinde 
pek anlaşılır bir şey değil. Yani bizde, dini dogmamızda kla-
rikos yok. “Lâ ruhbâne fiddîn”, “Lâ klarikos” demek. Klariko-
su reddediyor İslām dini Kur’an’da. Klarikosu reddedince as-
lında dini halka kim anlatacak, halk ile din arasındaki ilişkiyi 
kim üstlenecek, madem klarikos yok? Klarikos, Hıristiyanlık-
ta bunu yapıyordu. İslām’da bunu ulemā yani alimler yapıyor. 
Şimdi bu bir sorunsal. Kimler kast ediliyor? Ālimler. Kur’an’ın 
öz metninden destek alınmaya kalkıldığında ulemā tanımlanı-
yor: “Ulemā-i rāsihūn” yani kök salmış ālimler. “Ālim” dedi-
ğim Arapçası, Türkçesi “bilgin” olan bir söz. Bugün “bilgin-

Aydınlanma döneminden sonra Rönesans ve ay-
dınlanma hareketlerinden sonra da birey ve bi-
reycilik önemli bir şekilde Avrupa dünyasında 

parladı. Bu bireycilik sorunsalı  toplumculukla dengelen-
miştir ve birey ve birey olma, kalıcı modernitenin temel 
ilkesi olmuştur. Özgürlük, eşitlik ve dayanışma, üç temel 
ilke, aydınlanmanın doğurduğu ilkelerdi ve bunların toplu-
ma yansıması, toplumda karşılık bulması tabii ki bir dev-
rim niteliğinde olmakla birlikte tarihî bir birikimi de gös-
teriyordu. Ben, toplum ve teori arasındaki ilişkiyi anlamak 
bakımından, “Değişme yeteneği olmayan toplumlar değiş-
tirilemezler” ifadesini şiâr edinmişimdir yani keyfî bir irade 
ile toplumlara istediğimizi yaptıramayız. Nasıl ki doğa kar-
şısında insan iradesi doğanın dirençlerini, doğanın kendi 
yasaları ile iş birliği yaparak aşabilirse ve kendi için kılabi-
lirse, bu toplum için de geçerlidir. Toplum, evet, her ne ka-
dar doğa kadar bir sebep-sonuç zinciri, determinasyon kili-
di içinde değilse de bir yanıyla doğaya bir yanıyla da özgür-
lüğe bağlı insan ilişkilerinde dirençler vardır ve bu dirençler 
tarihsel birikimlerle desteklenmiş de olabilir, yenilenmeye 
açık olmayı da tarihsel gelişim sürecinde elde etmiş ola-
bilir ve bu potansiyel eğer bir toplumda yoksa istediğiniz 
kadar üstten jakoben ya  da devrimci nitelikte girişimler-
de bulunun o toplumda değişim olmaz. Hatta bunun için 
bazı filozoflar, “Değişme niteliği geri kalmış toplumları dış 
güçler müdahale etmedikçe kendi iç dinamikleri çalışmaz” 
diyerek sosyolojik bir kural önermişlerdir. 

Avrupa’da bu bireyleşme hareketi, modernitenin ortaya çık-
ması, kilisenin egemenliğine karşı başlatılmış bir şeydir. Yani 
kilise (ekklisía), her ne kadar bir cemaat, bir inanırlar topluluğu 
anlamındaysa da bu giderek kurumsallaşmış ve toplum üzerin-
de egemenlik sağlamış, tarih içinde bir kurum yani din kurumu 
haline gelmiştir. Bu bir inanç değildir. Din kurumu, hatta gide-
rek de bugünkü biçimiyle papalık bir devlettir aynı zamanda. Yani 
hukuku, devleti, yaptırımları olan bir kurumdur. Şimdi bu kurum 
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kimseyi ilgilendirmez”. “Tanrı’ya şöyle taparız, böyle taparız, 
bu kimseyi ilgilendirmez”. O zaman sorun değil, kendi inancı. 
Grup tek bir kişi imiş gibi kendi vicdanının hareketlerini ya-
pıyor, başkasına dayatmıyor, başkasına bunu zorlamıyor. Ama 
Katolik olan, evrenselci olan din ve ideolojiler bunu dayatır. 
Şimdi bu, totaliterizme karşı birey. Kurumların totaliter ege-
menliğine karşı birey. İslām’da, Kur’an’ın bireyi öne çıkaran 
söylemi Emevî saltanatı ve daha sonra gelen saltanatlar yoluyla 
gölgelenmiştir; birey, ferdî hikmet gölgelenmiştir. İslām’ın kay-
nağında ferdî hikmet var, birey var ama giderek gölgelenmiştir. 
Batıda ‘ben’, felsefenin doğurduğu bir şeymiş gibi görünüyor, 
Rönesans’ta sanatçılar ve filozofların bireyi ortaya çıkarttıkları 
var sayılıyor ama hâlbuki bireyin motivasyonu İncil’den geli-
yor. İncil’de, İsa’nın öğretisi, doğrudan doğruya ruh-birey, bi-
reyselliği anlatıyor. O yüzden İsa mîlāttır. O güne kadar bütün 
dini, ideolojik hitaplar kitlelere yapılırken ilk defa İsa ile bireye 
hitap başlıyor, sonra İslām bunu sürdürüyor. Hâlbuki daha önce 
baktığımız zaman Tevrat belirli bir kavime hitap eder, öğretisi 
evrensel değildir. İncil ise tüm insanlığa hitap ettiği için bireyi 
aidiyetleri ile değil kendi edimleri ile sorumlu tutmuştur. Dola-
yısı ile din vicdana bırakılmıştır. Kilise kurumu ise sistematik 
olarak bu vicdanları ele geçirme projesidir; despotizimdir.

Şimdi, “Kendi aklını kullan” ne demek? Ruhbanlar sana bir 
şey söylüyor, öyle yaparsan hayırlı, iyi olur cennete gidersin, 
Tanrı seni beğenir vs. bunlara sen karar ver. Karşıda durabi-
lirsin, takip de edebilirsin; “Kendi vicdanında bunu oluştur” 
demek. Bunları sana birileri, ebeveyn gibi sürekli birileri öğ-
retmesin. Yani bir nevi rüşt, gelişmişlik düzeyi ortaya çıkmış 
olmalı ki modernite, değişme olanağı olan toplumda karşılık 
bulabilsin yani taraftar toplayabilsin. Bu da o dönemde, sanayi-
nin başlangıcı, eğitimin yaygınlaşması ve hakikaten insanlığın 
─hem sanat ve felsefenin de yaygın olması ile- belli bir düzeye 
geldiği söylenebilir ki bu maya orada tutabilmiş. 

Şimdi bu eyleme geçtiğinde, bu görüşler eyleme geçtiğin-
de, Fransız devrimi, Amerikan devrimi de söz konusu ama 
Fransız devrimi üç ilke ile bütün hayatı yeniden örgütlenmeye 
kalkışıyor. Nedir? Kanun önünde eşitlik bununla başlıyor. İlk 
önce egalite ile başlıyor. Üç tip insan var: ya aristokratsınız ya 
ruhbansınız ya da üçüncüsü. Avrupa’da böyle bir terim kullanı-
yorlar: üçüncüsü. O kim? “Ayak takımı” diyor, halkın tamamı. 
Ruhban niye bu kadar yüksek? O, eğitimli, belirli yasalar için-
de örgütlenmiş bir kaliteyi ifade ediyor. Aristokrat; miras yo-
luyla tarihte yüzyıllar boyunca, yemeyi içmeyi, oturmayı kalk-
mayı, sanata değer vermeyi filan öğrenmiş kişiler. Halk dediğin 
zaman, o dönemde köylü ve küçük el sanatları. Bunlar serseri 
kabul ediliyor. Eğitimli değiller, aristokrat değiller, miras al-
mamışlar ama eğitim de görmemişler, “üçüncü kişi”. İşte bu 
üçüncü kişi büyük ölçekte köylü. Ne üretiyorsa aristokratlar el 
koyuyor, kilise el koyuyor. Kendisi kendi yiyeceğini çalışıp, ça-
lışıp onlara veriyor, o kadar acıklı durumlar var ki... Avrupa’nın 
neredeyse tamamında var bu. Şövalyelik oradan türüyor. Dere-
beyleri evliliklere de el koyuyor; gelinler ilk gerdek gecesini 
derebeylerinle yatmaya zorlanıyorlar. Şimdi buna şövalyeler 
karşı çıktı. Şövalyeler, yasaların olmadığı, bir yönetimin olma-
dığı yerde, tek tek bireyler, halkın yanında aristokratlara karşı, 
ruhbanlara karşı, kötülere karşı savaşıyorlardı. Bu romantik dö-

ler” diyoruz ama rusūh bulacak, kök salacak. Bugünkü anlamı 
“uzmanlık”. Kur’an “Ulemā-i rāsihūn’a danışın” diyor. Sade-
ce danışın. “Onların emri altına girin” demiyor. Danışın. Da-
nışmanlık alabilirsiniz. Fetvā buna deniyor. Şimdi modernler 
bunu bilmediği için, Batı aydınlanmasını okuyup Rönesans’ı, 
oradaki gelişmeleri, oradaki kurumsal dine yapılan karşıtlıkları 
baz alarak, aynen dönüp İslām dini için de aynı bunları kullanı-
yor. Hâlbuki İslām’da klarikos yok, ruhban ret ediliyor, zorla-
ma yok; hâlbuki Hıristiyanlıkta var. “Lâ ikrâhe fiddÎn”: Dinde 
zorlama yok. Bu danışmanlık, yani fetvā dediğimiz şey bugün 
bütün bilim dallarında var. Yani danışırsınız yazılı şekilde, size 
yazılı şekilde cevap verir. O danışmanlık illa benim dediğimi 
gidip yapın anlamına gelmez. Ama klarikos öyle değil. Klari-
kos emir kipinde. St. Augustine’ne kadar dağınık olan ve bir an-
lamda yaptırımı olmayan kilise inancı, St. Augustine’den sonra 
karşıtlarını, karşıt görüşleri tasfiyeye giderek,” bunlar yanılsa-
malı bilgi” diyerek diğer görüşleri ortadan kaldıran kilise, sonra 
tek tip düşünceyi egemen kıldı ve onu bütün dünyaya yaymaya 
kalktı. Aztekler katledilirken oradaki İspanyollar, Portekizler 
çok insan öldürüyor; askerler rahatsız oluyor. Duyarlı davranı-
yorlar ama Cortez, Aztek kralının iki eliyle ağzını açıyor; “Onun 
içinde ruh yok” diyor, Ruhu’l Kudüs’ü kast ederek. Yani Ruhu’l 
Kudüs bir insanda yoksa o hayvan mertebesindedir, dolayı-
sıyla, İsa’nın öğretisinden anladıklarına göre o, çöpe atılabilir. 
Ruhu’l Kudüs almayanlar, daldan kopmuş yapraklar gibidir. 
Kuruyan yaprakları da ne yaparlar? Gehenna’ya atarlar. Bu ge-
henna biliyorsunuz, Kudüs’te çöplerin yakıldığı yerin ismi. İşte 
“cehennem” sözü oradan geliyor. Gehenna, çöplerin yakıldığı 
yer. Bu demek ki sembolik bir anlatım. Gehenna, cehennem. 
Şimdi, “Ruhu’l Kudüs’ü biz veriyoruz, birileri de alıyor” du-
rumunda, ruhbanlar kendilerinde, ruhlama, affetme, bağışlama 
yetkisini görüyorlar ve şirk dediğimiz şey ortaya çıkıyor. İslām 
dininde “şirk” diye söylenen budur. Aforoz edebiliyorlar, kabul 
ediyorlar, ret ediyorlar, ruhluyorlar ama şimdi eğitim yapıyor-
lar, işte bir üniversite hocası gibi eğitim veriyorlar. Üniversi-
tede eğitim veriliyor ve sınıf geçip geçmemeyi de hocalar ka-
rar veriyor. Doğru ama bir yöntem ile. O yönteme bağlı olarak 
keyfi değil. Şimdi diyeceksiniz ki, “Hıristiyanlıkta da böyle bir 

nem. Romantik dönem şövalyelerin dönemidir ve incelemeye 
değer. Şimdi modern insanın, bireyin, kendi aklını kullanma 
cesareti hem eğitim gerektiriyor hem örgütlenme gerektiriyor. 
Bunun hayata geçirilişinin başlangıcında eşitlik istiyoruz son-
ra bu eşitlik için özgürlüklerin genişlemesini istiyoruz sonra 
bunları nasıl yapacağız? Dayanışarak. “Kardeşlik” sözcüğü 
Türkçeye öyle çevrilir, kardeşlik aslında böyle “brotherhood” 
anlamında bir kardeşlik değil belki bir sendika gibi dayanış-
ma. Örgütlü bir dayanışma olmadan fikirler hayata geçmiyor. 
Bu Fransız devrimi ile o serseri ayak takımı dedikleri, üstelik 
de hapishanedeki siyasi tutukluların da salıverilmesiyle hayata 
geçirildi. Çok kanlı oldu Fransız devrimi. Fakat bireyi ortaya 
çıkartan çok güçlü bir devrim. Bunun öncülü Napolyon Bona-
part yani bugünkü Avrupa’yı, bugünkü bizim yaşam biçimimizi 
dizayn edenlerin bir tanesi de Napolyon Bonapart. Aristokrat 
değil, ruhban değil, bir general. Halkın içinden gelmiş fakat 
muzaffer bir general. Ta Mısır’a kadar gidiyor, fethediyor. Bü-
yük bir fatih, zenginlikler de getiriyor, herkesi memnun ediyor. 
Bugünkü Paris’i inşa ettiriyor; olağanüstü bir kent kuruyor. Fa-
kat asıl mühim durum şu; Papa’ ya diyor ki; “Ben kral olaca-
ğım” yani “tacı benim kafama koyacaksın”. Papa da diyor ki; 
“Sen asil değilsin, aristokrat değilsin, bu mümkün değil”. Peki, 
nedir mümkün olmayan aristokrat meselesi? Merovenj ailesi 
diye bir aile var, bu aile, İsa’nın soyu olarak kabul edilmiştir. 
Kaybolmuş kutsal kāse sembolik yorumunda Mecdelli Mer-
yem’dir. Mecdelli Meryem’in rahmi kadehtir ve İsa’nın kanı-
nı yani çocuğunu taşıdığına inanılmaktadır. Şövalyeler İsa’nın 
çocuğunu bulduk ve Avrupa’ya getirdik. Çocuğunun çoğunun 
çocuğunu, o soydan gelen kutsal kâseyi bulup getirdik. İşte bu, 
Merovenj ailesi ve bütün Avrupa kralları onun kanından olma-
lı. İsa’nın kanından oldukları için kutsal oluyorlar, buna “mavi 
kan” deniyor ve bütün Avrupa kralları birbirleriyle akraba olu-
yor bu yöntemle ve bu gizli tutuluyor. Dan Brown da buna 
benzer şeyler yazdı biliyorsunuz. Şimdi, burada “Sen aristokrat 
değilsin” derken, bunu kast ediyor Papa. Papa; “sende İsa kanı 
yok ki, sen yönetemezsin. Yönetici ancak Tanrı’dır. İsa da Tanrı 
adına yönetiyor. İncil’i şerif böyle der. Böyle olunca sen yöne-
temezsin, sen sıradan bir adamsın, sana taç yok” diyor. O sırada 
papalık borç içinde ve Napolyon da haber yolluyor; “Borçları 
ben öderim”. Tacı satın alalım; borçları ödeyelim, biraz da faz-
la verelim, şu tacı giyelim. Tamam, anlaşıyorlar. Çok önemli 
olduğu için anlatıyorum, bugünkü hayatımızın inşa edildiği bir 
nokta. Tören düzenleniyor; papa tacı tam Napolyon’un başına 
giydirecek, Napolyon Papa’nın elinden tacı alıyor ve herkesin 
önünde kendisi başına geçiriyor. Olağanüstü bir şey; birey do-
ğuyor, dünyaya kafa tutuyor; “Kendi tacımı kendim giyerim”. 

Kant’ın “Aklını kullanma cesaretini göster” dediğini Napol-
yon bilfiil yapıyor; koyuyor başına ve Papa’nın bütün otorite-
sini kırıyor. İşte fitilin ateşlendiği nokta budur, ondan sonrası 
çığ gibi... Papa’nın tavassutuyla kral olmuş imparatorlar yani 
çoklu halklara hükmedenler çözülüyor; çözülünce Fransız dev-
rimi de bunun en büyük örgütçüsü. İmparatorluklar çöküyor. 
İmparatorluklar çökünce ulusal hareketler… Ulusal hareketler 
temelde dil birliği istiyor; dil ontolojisi. Dil birliği, kültür birli-
ği tarihi, macera yani tarihi akışı birlikte, ne derler; “Kaderde, 
kıvançta, tasada bir olmak”. Bu kültür dediğimiz şey yani o im-
paratorluklar ve din temelli dünya tasarımı, yerini kültür temel-

yönteme bağlı, tek tek papazlar kendi keyiflerine 
göre bir şey yapmıyorlar”. Ama benim, bir dö-
nem papaz efendiye sorduğum gibi, dedim ki; 
“Efendim siz günah çıkartıyor musunuz?” 
“Evet” dedi. “Peki, aynı günahtan insanlar tekrar 
geliyor mu?” “Ohoo” dedi, “Hem de kaç kere”. 
“O zaman çıkartamıyorsunuz” dedim; çünkü İsa 
çıkartıyordu ve İsa’nın günahını çıkarttığı ünlü 
Maria Magdalena bir daha günah işlemiş değil. 
Demek ki o, çıkartıyormuş. “Ben dua ediyorum, 
O ise Rabbi, günahı O çıkartır”. O zaman seni ta-
yin eden birisi mi var? Yani Tanrı mı, peygam-
berin kendisi mi? Hayır. Sen kendini tayin edi-
yorsun bir örgüt olarak. Toplanıp karar veriyor-
sunuz ve o hakkı kendinizde görüyorsunuz. İşte 
buna, İslām hareketi çok önceleri karşı koyuyor, 
ruhbanlığı yadsıyor; Tanrı ile kul arasına kimse 
giremez. Kur’an’ın kendisi de yaptırım gücü ta-
şımaz. Kendisi, kendini tanımlıyor; Kur’an bir 

nasihattir yani danışmanlıktır. Ālimi varsa ondan danışmanlık 
alabilirsin ama fiili sen yaparsın. Sorumluluk doğrudan doğruya 
bireyin kendisindedir. Batıda 18. yüzyıl, daha sonra günümü-
ze kadar gelen bu modernite hareketi -“modernizm” biçiminde 
sistematize olmuş tarafı sorunlu da olsa-  aslında ruhbanlığa, 
dini zorbalığa ve klarikos-laikos ayrımına karşı yapılmış ha-
reketlerdir. İslām’ın kendi ruhunda bu yok. Böyle karşı koya-
cak bir kurum, bir baskı bu anlamıyla yok; mahalle baskısı var, 
yöneticilerin baskıları var ama dinin kendi içinde herhangi bir 
baskı unsuru yok. Yani modernitenin söyleminin kökleri aslında 
Medine Sözleşmesinde var; Kur’an’ın söyleminde de var. Biz 
bugün böyle mi anlıyoruz? Hayır. Çünkü aynı Batıdaki gelişme-
ler gibi…  İncil’de yoktu bunlar; kurumlaştıktan sonra oluştu. 
İncil’de söylem olan kurumda yaptırıma dönüştü. Din adamları 
yok deniyor Kur’an’da; “Lâ ruhbâne fiddîn”: din adamı yok, 
evet ama maaşlı din adamlarımız var, dini onlar öğretiyor yani 
ruhbanlığın bir nevi kopyası. Öyle bir yetkileri yok, bu konuda 
maaş almaları imkânsız Kur’an’a göre birçok yerde şöyle deni-
yor: “Bu āyetleri ücret karşılığı satmayın”. Bitti. Açık, net: “Lâ 
ruhbâne fiddîn”. Ama birileri bu görevi üstleniyor ve bunun üc-
retini alıyor, bunun eğitimini veriyor, bunun fetvāsını yaptırım 
biçiminde vermeye çalışıyor. Yani demek istediğim şu; söyle-
min kendi özü ideal de olsa uygulama onu bozar. 

İncil Latince yazılmıştı, diğer dillere çevrilmemişti biliyor-
sunuz, halkta Latinceyi bilmediği için bu aracı kurumlar İncil’i 
onlar anlatıyordu, halk da öğreniyordu. Aynısı İslām âlemin-
de de Arapça. Arapça bilenler, aracı kurumdan, tercümanlıktan, 
giderek ruhbanlığa, giderek otoriteye dönüştüler. Şimdi bu di-
ğer dinler için de söylenebilir ama özellikle Batı dünyasında bu 
iki din hem çatışır hem ortaklaşa yanları ile birleşir. İki din yani 
Hıristiyanlık ve Müslümanlık tartışmanın göbeğinde yatar. Ya-
hudilik burada rol almıyor mu? Yahudilik her ikisinin de ilk 
söyleyicisi, eski kadim söyleyicisi olmasına rağmen dinde ya-
yılmayı istemediği için, başkalarının o inancı benimseyip ara-
larına katılmaları söz konusu olmadığı için yani Yahudi doğan 
Yahudi olur aileden gelen genetik bir kodlamayla. Hıristiyan-
lıkla Müslümanlığın taşıdığı iddiayı bunlar taşımıyorlar. Onlar 
diyorlar ki; “Biz Tanrı’nın seçkin evlatlarıyız, bizim yaptığımız 
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egemenliğini eline aldı, rüşt, reşit oldu. Şimdi o zaman ilginç 
bir nokta başlıyor; “artık hiç kimse senin vicdanını yönetemez” 
diyor. “Vicdanın doğrudan doğruya ilhāmat-ı rabbaniye ile te-
mas halindedir” diyor. Şimdi artık sen bir sorumluluk aldın ve 
bireysin. Bakın ilahiyat ile de temellendiriyor. Fransız devrimi 
kopyalayıcısı bu kelamı etmez, edemez. Kendi tarihsel kökle-
rinden besleniyor. Burada örnek veriyor çok ilginç bakın. 

Bu toplum tipolojik Hermeneutik ile tanışıktır. Tipolojik 
Hermeneutik her ne kadar Dilthey’den sonra disipline edilmiş-
se de peygamberler tarihi tamamen budur. Kur’an da bir bakı-
ma peygamberler tarihi gibidir; içinde yirmi yedi tane ad ge-
çer, -yorumla da çoğaltılabilir- yirmi yedi peygamber tiplemesi 
vardır ve bu tipolojiktir. Örnek kişiliklerle eğitim, kavramsal 
değil, felsefî değil, tipolojiktir; örnekleme iledir çünkü bu top-
lum, sezgisi ile bu tipoloji üzerinden anlamaktadır. Bakın tek 
tip değil dikkat edin, peygamberler çoklu, her biri farklı bir tipi 
temsil ediyor, her biri farklı bir tanrısal ismin mazharı kabul 
ediliyor. Kur’an-ı Kerim’de bu tipolojinin toplumu nasıl oluş-
turduğu veya topluma nasıl etki ettiği anlatılıyor. Bunu Atatürk 
içlerinden iki tane önemli figürü öne çıkartarak bu konuşması-
na ekliyor;

“Musa, Mısırlıların kamçıları altında inleyen Yahudilerin, 
bu baskı ve esaretten kurtulmaktan ibaret olan eğilimlerini açı-
ğa vurdu.”

Gene biraz önceki vurguladığım, değişme yeteneği olmayan 
toplumlar değiştirilemez. Bunu tekrar anımsayalım. Yani bir 
Mısır dönemini hatırlayın ve Mısır dünyada o dönem için dün-
yada tek egemen devlet. Bugün Amerika Birleşik Devletleri 
bile onun gücünde değil çünkü karşısında Çin var Türkiye var 

li dünya tasarımına bırakıyor ve bugünkü uluslar doğuyor. 
Şimdi, bu bütün dünyaya sirayet eden bir hareket olduğu 

için Osmanlıya da geliyor ve Osmanlı, kendi dışından, tama-
men kendi iç dinamiklerinin zayıflıkları, borçlanmalar filan 
birçok nedenler biliyoruz, ama imparatorluk olarak kendini 
sürdürebilme gücünü belki gene kendi içinde değişimlerle bu-
labilirdi ama birinci dünya savaşı onun parçalanmasına sebep 
oldu, bütün dünya saldırdı ve parçalandı. Arkasından tekrar 
imparatorluk var olabilir miydi? O günkü koşullara dönüp bak-
tığımızda bütün dünya için, sadece onlar için değil yani Rus-
ya’daki Çarlık aynı dağılmaya uğradı, Avusturya aynı şekilde, 
Cermen İmparatorluğu çökmüş, İspanyol İmparatorluğu... Yani 
imparatorluklar çöktüler. Dolayısıyla Osmanlı’da imparatorluk 
çöküyor. Fakat burada ebedî devlet sözü vardır: rejim değişir, 
halk, kültür taşıyan halklar, rejim değişebilir, yeni rejimle dev-
let gene sürmektedir. Devlet devam eder, devletin sürekliliği 
var orada. Biz rejimi devlet zannettiğimiz için o devlet yıkıldı 
yerine başka devlet kuruldu filan… Öyle bir şey yok. Bir rejim 
değişikliği fakat bu rejim ulusal kültüre dayalı rejim. İmpara-
torluğun hanedana dayalı veya Batıdaki gibi dogmaya dayalı 
bir görüş değil. Şimdi bu anlattığımı, kendi tarihsel referans 
sistemi içinden bu toplum doğurmuş mudur? Yoksa hakikaten 
jakoben, Batıdan bir taklit olarak Fransız devriminden ithal mi 
etmiştir? Bu tartışma çok var. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu-
güne kadar felsefî tartışmalarda, teolojik tartışmalarda da var, 
siyasi tartışmalarda da bu süre gidiyor. 

Ben size doğrudan doğruya kaynağından, devrimlerin ön-
deri olan Kemal Atatürk’ün kendi sözlerinden örneklerle bazı 
hatırlatmalar yapmak istiyorum. Batıyı şu şekilde tanımladık-
tan sonra burada nasıl bir devrim yaşandı bir daha anımsaya-
lım. Daha özlü bir anlatım için kısaltmalar yapacağım. Şimdi 
Kemal Atatürk’ün önemli gördüğüm bir tespiti var. Temelde 
bu görüşler var. Çok basit üç beş paragraftan oluşan ama çok 
derin, benim üzerimde etkileri büyük olan görüşler ve yazının 
tamamını bulabilirsiniz, yazılı belgeler de var ama ben içle-
rinden bazı şeyler, böyle anlam kaydırma çabasıyla değil daha 
özlü anlatım için, kısaltmak için alıntılar yaptım. Bizzat kendi 
ifadesi: 

“Efendiler! Tanrı birdir ve büyüktür! İnsanlar: İki sınıfta, 
iki devirde incelenebilir. İlk devir: Beşeriyetin “Çocukluk” 
ve “Gençlik” devridir. İkinci devir: Beşeriyetin “Rüşt” ve 
“Kemâl” devridir.”

Bakınız Batıyı anlatırken bireyin ortaya çıkabilmesi için, 
belli bir reşit, yani reşit demek, kendi sorumluluğunu alabilen 
insan demek; vesayetten çıkan, velayetten de hatta. Şimdi biz 
mesela vesayeti, velayeti çok abartıyoruz. Tasavvuf terimleri, 
dini angajmanlarımız; “Veli efendim, O çok büyük Veli”. “Veli; 
koruyucu” demek. Hani okula gidersiniz bir veliniz vardır orta 
öğretimde ama aslolan reşit olmaktır. Reşit olduğunuz zaman 
velayetten kurtulursunuz. Vali ile veli aynı terimdir. Vali, zāhir 
dünyada; dış dünyada, koruyucu kollayıcı demek. Veli de ma-
nevi koruyucu kollayıcı demek. Ama velayetten mezun olmak 
icap eder. Velayet altındaki bir insan reşit değil, rüştünü ispat 
etmemiş. Ne demek? Sorumluluk alamaz, hep danışmak zorun-
da. İnsan hakikaten reşit değilse, reşit olmadan reşitmiş gibi 
yaparsa ne olur? Kakofoni olur. Gerçekten reşit olan bir toplum 
veya bir birey reşit olduğu zaman sorumluluğu alabilir. Yok-

bir yığın. Ama o zaman Mısır’ın karşısında daha sonra biraz 
Hititler kafa kaldırıyor ama onlar dünya hâkimi ve bu toplumun 
içinde köleleştirilmiş ama o köleleştirilmiş olanların içinde bü-
rokrasiye de geçebilenler olmuş tabi. Ama geniş kitleler köle-
leştirilmiş ve efendilerine çalışıyorlardı. Şimdi bu insanların, 
özgürlük istemini kendi üzerinde temsil eden Musa ile gerçek-
leştiğini ve o toplumdan çıkıp tehlikeli bir yol olduğunu, 40 
yıl çölde yolculuk yaparak ve nehirleri, denizleri aşarak Kenan 
diyarına gittiğini biliyoruz. Bunu, Atatürk, dinî bir şey olarak 
bilmiyor mu? Biliyor. Hazreti Musa’nın peygamber olduğunu 
biliyor. Bu kavme Allah tarafından gönderildi ve o kavme Al-
lah emirlerini verdi. Bunları zaten herkes biliyor ama Atatürk 
bambaşka bir yerden bakıyor; gerçeklikten almış, o insanlar, 
köleydiler eziliyorlardı ve onlar özgürlük istemi ile yanıp tutu-
şuyorlardı. İşte esaretten kurtuluşun önderi oldu Musa. Şimdi 
böyle bir okuma, böyle bir tipolojik okuma. Kurtulanlar neyi 
kurtardılar? Nelerini kurtardılar? Bugünkü dil ile söyleyecek 
olursak; kendi yaşamlarını, varoluşlarını kurtardılar, kendi öz-
gürlüklerine göç ettiler, kölelik evinden özgürlük evine göç et-
tiler. Tamam ama bir dinî öğretinin içinde ilginç bir şey var. 
“Neşemah” diye bir şey var. “Neşemah”, ruah değil yani ruh 
değil. İşte bu daha sonra İsa’nın söyleminde “Ruhu’l Kudüs; 
kutsal ruh” diye bildiğimiz şeyi o zaman “neşemah” diye söyle-
niyor. Bu ne? “Tanrının emri” demek. Ruhu’l Kudüs; Tanrı’nın 
emri, Tanrı’nın iradesi. Kim Tanrı’nın iradesini kabul ediyorsa 
onun “Neşemahı var. “Nefeş”, Arapçası; “nefs” İbranicesi; ne-
feş, nefslerini kurtarmadılar. Bedenlerini tabii ki alıp gittiler. 
Tabii ki nefsleri vardı; evleniyorlardı, yiyip içiyorlardı; nefsleri 
vardı.  Bireysellikleri de vardı ama “Neşemah”larını kurtardılar 

sa daha çocuk bilincinde bir topluma sorumluluk verseniz ne 
yapar? Tarih gösteriyor. Şimdi burada ─bir de ben espri ya-
pıyorum, kendisinin böyle bir kastı yok- “Beşeriyetin rüşt ve 
kemal devri” diyor. Bir de kendisine “Rüştiye’li Kemal” derler. 
Böyle miladî bir şey de var; orada bir nokta koyuyor.

“Beşeriyet; Birinci devirde tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir 
genç gibi yakından ve maddi vasıtalarla, kendisiyle iştigal et-
meyi istilzam eder.”

Yani insanlığın çocukluk ve gençlik dönemine dair tespi-
ti, vesayet ve velayet işte. Korunmaya kollanmaya ihtiyacı 
vardır ama maddi vasıtalarla da. Hem bilgi hem maddi bir şey 
hem otoriteler olacak ki, o toplum, toplum olabilsin. Ama re-
şit olunca da onu sırtından atmaya kalkmıştı. Şimdi Atatürk 
devam ediyor:

“Allah, kullarının lâzım olan nokta-i tekemmülüne vusûlüne 
kadar, kullarıyla iştigâl-i lâzımeyi, ulûhiyyetten addeylemiştir.”

Bakın çok net bir şey söylüyor. Şimdi bu din adamı değil, 
asker olduğu söyleniyor. Muzaffer bir komutan olduğunu bi-
liyoruz, devlet adamı olduğunu biliyoruz, devrimci olduğunu 
biliyoruz, dünyanın en şık insanı olduğunu biliyoruz fakat öyle 
derin teolojik kelâm ediyor ki burada, şaşırtıcı. “Allah, kulları-
nın lâzım olan nokta-i tekemmülüne vusûlüne kadar, kullarıyla 
iştigâl-i lâzımeyi, ulûhiyyetten addeylemiştir.”

“Nokta-i tekemmül”, reşit olmak. Sorumluluk alıncaya ka-
dar kullarına, peygamberler, veliler, azizler vasıtasıyla yardım 
etmiştir diyor. Peki, nokta-i tekemmül, yani reşit olunca ne ola-
cak? İşte o zaman şöyle diyor:

“Artık, beşeriyetle bivâsıta temasta bulunmaya lüzum gör-
memiştir.”

Ne zaman? İkinci devir. “Rüştiye’li Kemal” devri. Rüşt, re-
şit olan, sorumluluk alan yani halk, kendi yönetimini kendisi 
üstlendi, bak, reşit oldu. “Reşit olmak” bu. Halk kendi yöne-
timini kendi seçmeyi kabul etti. Bütün o geçişin zorluklarına 
rağmen, işte alışkanlıklara rağmen, tarihsel birikimin büyük 
bir devrim ile sarsılmasına rağmen halk bunu kabullendi çünkü 
bir muzaffer ordu, onun ön değeri işgal altında, hayatî noktaya 
gelmiş bir toplum, ölüm-kalım noktasına gelmiş bir toplum ve 
oradan kendi çabasıyla ─birileri gelip kurtarmadı, padişahın or-
duları gelip kurtarmadı ya da dışarıdan başka güçler gelip onla-
rı kurtarmadı- kendileri çete haline geldiler. Bu çeteler Kuvā-yı 
Milliye’ye dönüştü, sonra bunlar örgütlendi ve halk kendi ken-
dini kurtardı. Kant’ın söylediği, Napolyon’un başına taç ola-
rak giymesi gibi, halk kendi egemenliği için kendisi savaştı ve 
dünyadaki güçlerle de savaşarak kendini yönetmeye, bir meclis 
ile kendini yönetmeye karar verdi. Şimdi bu noktainazarda Ata-
türk diyor ki; “Artık beşeriyet bilvâsıta; vasıtasız, temas ede-
cek” diyor, vasıtaları kaldırdı diyor. Kim? Cenāb-ı Hakk. İlginç 
değil mi? Devamı bakın; “Beşeriyetin dereceyi idrak, tenevvür 
ve tekâmülü, her kulu doğrudan doğruya ilhamat-ı ilâhiyye 
ile temas kabiliyetine vasıl olduğunu kabul buyurmuştur”. 
Ben dünyada hiçbir teologdan, hiçbir ilahiyatçıdan böyle net 
bir tespit görmedim. Şimdi bu ferdî hikmet konusu Kur’an’ın 
özüne, ruhuna tam uygun. Ama Emevî, Abbasî, Selçukî, Os-
manlı gölgesi altındaki İslām dini, bu ferdiyetini, başlangıcında 
var olan özgürlüğünü yitirmişti. Ona bu özgürlüğü hatırlatıl-
dı. Kendi özgürlüğü için bizzat halkın kendisi savaşarak kendi 
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“Hep tespitte kalmak yakınmanın bir türüdür.”

Bu sözü ilk duyduğumda, pek çok ilişki alanları-
na ait söylemler belleğimde canlanmaya başla-
dı. “İfade” deneyimi yaşamın doruğudur. Çünkü 

tüm etkinliklerinizin, tasarımlarınızın ve eylemlerinizin 
içselleştirilip, bir başka bilince sunacak olgunlukta ortaya 
konulması demektir. “İfade” derken, bunu somut haliy-
le yani kavramıyla söylüyorum: Logos, Ateşli Söz, Kelâm 
içerik aynı;  dönüştürücü gücü olan söz anlamında. 

Dönüştürücü sözü, dönüşen insan söyleyebilir ve kendi ya-
şadıklarından, kendi deneyimlerinden hareketle bunu yapabilir.

Toplumsal-politik konular, dünyada üzerine en çok çene ça-
lınan ve ileri geri laf edilen alan olsa gerek: İnsana yüzeysel 
ve geçici doyum verir; fazla yorulmadan, emek sarf etmeden 
de bu iş yapılabilir. Yine yüzeysel bir “mesihlik” duygusu da 
yaşatır. Çünkü koskoca toplumun, milyonlarca insanın “ha-
yatı, geleceği ve mutluluğu” üzerinde dil döküyorsunuzdur. 
Fazla sorumluluk üstlenmeyi gerektirmez. Sıkıştığınız yerde 
muhataplarınızı kolayca yargılayıp, suçlayabilirsiniz. Konudan 
konuya kolaylıkla geçebilirsiniz. Durum böyle olunca, belirli 
bir toplumsal-politik konu üzerine söylemler aşağı-yukarı aynı 
düzlemde sürer ama ters yönde de fikir dile getirerek çok farklı 
bir şey söylediğinizi zannedebilirsiniz. 

Birisinin bir cümlesini alır ona kendinizce niyet yüklersiniz, 
bundan ne gibi anlamlar çıktığını ya da ne anlama geldiğine 
dair eleştiriler getirir, hatalarını ve eksiklerini “gösterirsiniz.”

Bunun önüne geçmek mümkün değil, tam tersine önüne 
geçmek gibi bir düşünceyi akılda tutmak bile saçma. Çünkü her 
söylem kendi sorumluluğunu ister istemez üstlenir. Bu durum 
yeni zorlamalara kapı aralar, farklı söylemlerin çatışmasından 
taze arayışları tetikler, şimdiye değin dile gelmemiş değerlen-
dirmeleri doğurur. Ama Nasıl? Bütün sorun burada düğümle-
niyor.

***

Herkes kendi yaşamının bir başkasının yaşamıyla iç içe ol-
duğunu günlük olarak deneyimler. Kendisinin başkası üzerinde 
etkisi olduğu gibi, başkasının etkisine açık olmaktan kaçamaz. 
İşte bu zorunluluktan dolayı, her insan şu veya bu biçimde top-
lumsal-politik konulara ve sorunlara bir biçimde bulaşır. Ama 
bunun bilimini yapanlar, yaşamın düzenlenmesi konusunda so-
rumluluk üstlenenlerin durumu farklı.

Kendi doğasına göre ussallık taşımayan, yani kendi içinde 
kendine özgü yasalılık taşımayan hiç bir alan yoktur. Bu yasalı-
lığı görmeyen, ussallıktan uzak kalan hiçbir yaklaşım herhangi 
bir soruna çözüm getiremez. Evet, geçici olarak inisiyatif kul-
lanabilir; yani keyfilik, zorbalık, görmezden gelmek gibi tarih-
sel zavallılıklar bir süreliğine gücü eline geçirebilir, ama geçici 
olarak. Bu geçicilik sürecinde canlar yanar, acılar yaşanır, latif 
deyimiyle çiçekler çiğnenir ama sonuçta filizlenmeye ve mey-
veye durmaya kimse engel olamaz. 

Politik eylemlilik tümüyle geleceğin tasarımlanması, şimdi-
nin olanaklarıyla gelecekte gerçekleşmesini istediklerimizin te-
mellerinin atılmasına dönüktür. Burada çok önemli bir ikilemle 
yüz yüze geliriz. Geleceği kurarken şimdiye kadar yaşanage-
lenleri daha da katılaştırıp devam ettirmek mi, yoksa yaşamın 
yeni gereksinimlerine yanıt bulup uygulamak mı? Yaşam bü-
tünsel bir süreçtir.  Bu durum bile politik-toplumsal konularda 
keyfi bir biçimde tavır takınamayacağımızı bize söyler. Tarihte 
bu keyfiliğin nelere yol açtığını çokça gördük ama olması kaçı-
nılmaz olan er ya da geç gerçekleşiyor. Hegel’in hoş bir deyimi 
vardır; “Usun hilesi” der. (İlâhî mekr). Her türlü saçmalık, key-
filik ve zorbalık uygulansa da, bunların tümü giderek zorunlu 
olanın ortaya çıkmasına, hakkın tecelli etmesine hizmet eder.

***

Doğa dışı tüm yaşamımız tinsel alandır ve burada düşün-
cenin ürettiği değerler, fikirsel açılımlar yaşamı yönlendirip 
şekillendirir. Bu noktada tutum ne olacak? “Ulus”, “din”, “ide-
olojik ilke”, “sınıf” gibi sabit duruş noktalarından mı hareket 
edeceğiz, yoksa hakikatlerin açılımını sağlayacak olan ilkesel 
yoldan mı? İlkesellik derken, varoluşsal bir gerçekliğin sonsuz 
değişim gücünü ve bu gücün kendini gerçekleştirmesinin yasa-
lılık durumunu göz önüne almayı kastediyoruz.

Kural Mı, İlke Mi?
Mustafa Alagöz

yani imanlarını kurtardılar bu insanlar.  Şimdi aynı kurtuluşu 
bu kez Musa’nın önderliğinde bir toplum yapmışken bu kez İsa 
örneğinde birey yapıyor. İşte “bireyin doğuşu ve Atatürk şöyle 
söylüyor:

“İsa; zamanının nihayetsiz sefaletlerini idrak ve umumi ıstı-
raplar devrinde, âlemde tahakkuk etmeye başlamış olan şefkat 
severlik lüzûmunu, din halinde anlatmak yolunu tuttu.”

Nasıl tespit? Nihayetsiz sefalet var, zülüm var. Romalılar 
bütün her tarafı darmaduman ediyorlar. İnsanlar inim inim in-
liyor. Mısırlı kendi içine aldığı kölesini zalimce kullanıyordu. 
Roma her tarafa gidip köleleştirip aynısını yapıyor ve oradaki 
sefaletin içinde Musa gibi yeni bir toplum oluşturma, devlet 
oluşturma, hukuksal bir bağlam ile yönetim kimin olursa olsun 
o baskı altında ruhların serbest bırakılabilmesi, özgürleştiril-
mesi olanağını arıyor. Atatürk bunu böyle okuyor ve İsa için; 
“zamanın nihayetsiz sefaletini idrak ve umumi ıstıraplar dev-
rinde, âlemde tahakkuk etmeye başlamış olan şefkat severlik 
lüzumunu, din halinde anlatma yolunu tuttu”. Din, yaşam biçi-
mi demek. Din halinde demek, yaşam biçimini şefkat severlik 
üzerine kurmak istedi. Yaşam biçimi şefkat. İncil-i Şerif’e ba-
karsanız, din tanımı orada üç ilkeye bağlanmıştır: “İman, ümit, 
sevgi” diye yazmışlar, şefkat olması lazım. Şimdi onu sevgi 
diye söylediniz mi, Türkçede özellikle, anlamını yitiriyor. Ora-
daki “charity” aslında Meryem Sūresinde var yani, feminen, 
şefkat, anne şefkati demek. Mesela Kur’an-ı Kerim, Meryem 
Sūresinde, Hazret-i Meryem’i “kadınların en hayırlısı” diye 
söylüyor. İsa, Rūhu’llāhtır; Kur’an’a göre bireyselliktir. O’nun 
annesi, özgürlüğün doğurucusu olan annesi yani şefkat, anne-
nin şefkatidir ki tanrısaldır, öğrenilmiş değildir yani. “Tanrı-
saldır” lafını, ister tanrısaldır deyin, ister doğasaldır deyin, iç-
güdüdür deyin, öğrenilmiş değil. “Kadınların en hayırlısı anne 
olandır”; Meryem Sūresi budur. Ama “Meryem” diye bir ka-
dın var, o en hayırlıdır, diye düşünürsek o zaman tipolojiden 
çıkıyoruz, hermeneutikten çıkıyoruz, mutlaklaştırıyoruz. Bir 
peygamber; bir tip, bir karakter. Her birimizden o karakter üze-
rinden onun fiilleri gibi fiiller yapmamız isteniliyor. Biz onu 
kutsayıp kendimizi o fiillerin dışına attığımız zaman şirke dü-
şüyoruz. Şirk onu yüceltip kendinin katılmadığı bir hal. Şimdi 
sonuç, bu konuşmasının sonucunu şöyle bağlıyor:

“Hülâsa, insanları istediği gibi kullanan kuvvet; fikirler ve 
bu fikirleri şekillendirip yayan kimselerdir.”

 İşte Atatürk bu. Bakın fikirlerin bütün dünyayı yöneten 
ana unsurlar olduğunu ve bunu yayanların, eğitimciler, filozof-
lar, ideologlar bunlar en güçlü olanlardır. Aslında çok önemli 
bir şey söylüyor, yani siz, tanklar, tüfekler, uçak gemileri filan 
bunlardan korkuyorsunuz, ne yapabiliriz diyorsunuz, hâlbuki 
fikirler daha güçlüdür, diyor. Nitekim kendisi çarıklı kişilerle 
istiklal savaşını kazanıyor. Fikri inceliyor. Bir filozof değil bili-
yoruz ama fikri inceliyor bakın diyor ki:

“Fikrin hassâsı da (hususiyeti); hiçbir itirazın bozamaya-
cağı mutlak bir şekilde kendini kabul ettirmektir, bu ise, fik-
rin yavaş yavaş duygulara dönüşerek inanç haline gelmesiyle 
mümkündür.”

Çünkü diğer fikirler tartışmalıdır, değiştirebilirsiniz, baş-
ka fikir alabilirsiniz; felsefe böyle bir şeydir, ama ideoloji, o 
fikrin inanç haline gelmiş biçimidir ya da din. İnsanın duygu-
larına edebiyatla, şiirle, romanla, diğer edebi eserlerle insan 

duygularına bürünmeyen felsefe yaşama adım atamaz. Onun 
için Jean Paul Sartre büyük bir felsefî metin yazmasına rağ-
men, edebiyat eserleri, şiir, tiyatro eserleri yazarak toplumu 
felsefî kavramların dirimli biçimleriyle, imgelem ile de buluş-
muş biçimleriyle de tanıştırıyor. İşte bu ancak, yani tahayyülāt 
ile ma’kūlāt buluşursa gücü olur. Ma’kūlāt, akılsallık, sadece 
yargılarımızı besler, hayata geçiremeyiz. Tutku gerekiyor; tut-
ku içinde inanmış olacaksınız, o fikre güveneceksiniz. O fikre 
inanmak, güvenmek. Bir kez daha burayı alayım:

“Fikrin hassâsı da(hususiyeti); hiçbir itirazın bozamayaca-
ğı mutlak bir şekilde kendini kabul ettirmektir.”

Mutlak lafı burada koşullu değil, hani kategorik emperatif 
dediği Kant’ın; hiçbir zorlama olmaksızın, kendi iradeniz ile 
ahlāklı olmayı istemektir. Özgürce ahlāklı olmayı istemek er-
demdir. Dinin vaaz ettiği ahlākı benimsemek erdem değildir, 
diyor Kant. Şimdi, bakın sanki dine hakaret ediyor, dini redde-
diyor. Hayır, bir ideolojinin, bir dinin yani bireyin kendi dışında 
kendisine vaaz edilmiş, kendi vicdanında bulmadığı vaaz edil-
miş bir ahlāka uyması erdem değildir diyor. Anlaşılmaz bir şey 
mi? Tam anlaşılır bir şey. Erdem, kendi vicdanında bulduğuna 
bağlanmaktır. Erdem, kendi vicdanında kaynağını bulduğumuz 
değerleri hayata geçirmektir. Erdemli olmak, bilge olmak bu-
dur. Şimdi bütün bu anlatımları yaptı, bu ise fikrin yavaş yavaş 
duygulara dönüşerek inanç haline gelmesiyle mümkündür ve 
böyle olduktan sonradır ki onu sarsmak için, bütün başka man-
tıkların, başka muhākemelerin hükmü kalmaz.

“Şimdi, bizim sevk ve idâre edeceğimiz insanların emel-
leri, fikirleri ve ruhlarında saklı kuvvetler nedir? Bizim idare 
edeceğimiz insanların, hangi emellerini şahıslarımızda tecellî 
ve tecessüm ettirerek, onların kalplerini ve onların güvenleri-
ni kazanacağız ve onlara mânevi kuvvetler ilham vasıtalarını 
tavsiye edeceğiz ve insanlarda ancak, hayalinin, ülkünün mer-
kezleştireceği, görünmez hassalar, görünür vasıtalarla mı hitab 
edeceğiz?”

Şu analizi her Türk gencinin incelemesi ve belki de makale 
ya da kitap yazması benim arzularından biridir.

“Herhalde insanlarımızın rûhunu kazanmak bir vazife oldu-
ğu gibi, önce onlarda bir rûh, bir emel, bir karakter yaratmak.”

Bakın üç şey; ruh, bireysellik; emel, toplumsal katılım ve 
karakter, güvenilirlik. 

“Ruh bir emel ve karakter yaratma Tanrı’dan ve Medi-
ne’de yatan Cenab-ı Peygamberden sonra bize düşüyor.” 

Bu alıntılar “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal”, Türkiye 
İş Bankası Yayınları, cilt iki. Açıp kendiniz de okuyabilirsi-
niz. Türkiye’de son yirmi yıldır bunu çevremizle paylaşırız 
ama en az bilinen fikirlerindendir. Kendisi kitapta yazıyor ve 
yayımlıyor. 33 yaşındayken bunu yayımladı. Sofya ateşe mi-
literiyken. Bunu alın, çalışın bakın bu kadar derin, bu kadar 
özlü, teferruata dalmadan, yormadan ne yapılması gerektiğini 
ifade eden çok nadir bir anlatım var. Şimdi bakınız; 

“Bilinen hakikat olarak kalbi vicdanında, manevi ve mu-
kaddes hazlardan başka zevk tanımayan insanlar için ne kadar 
yüksek olursa olsun maddi makamatın hiçbir önemiyeti yok-
tur.”

(Metnin devamı Ocak-Şubat 2018, 78. sayıda yayımlanacaktır)
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İlkeden hareket etmekle, kuraldan hareket etmek aynı şey 
değil. Kural, günlük pratik yaşamın nasıl gerçekleştirilip sür-
dürüleceğinin yollarının belirlenmesi ve uygulanmasıdır. İlke 
ise düşüncededir. İlkeler mutlaktır. Bu sözcük kimisine çok itici 
gelecektir. Mutlaktır çünkü sınırlanmış, belirlenmiş bir varlı-
ğı yoktur, soyuttur; kısaca söylersek elle tutulur-gözle görülür 
değildir. Örneğin; Özgürlük, Adalet, Dostluk, Sevgi, Hak… 
Bunlar kendi başlarına var değiller, ancak düşünsel belirleme-
lerle ve insan emeğiyle içerik kazanıp, tarihsel koşullara göre 
gerçekleşirler. Gerçekleşme göreceli, ilke (hakikat) ise mutlak-
tır; diyalektik dedikleri durum. İlkeler açındırılarak yenilenir, 
değiştirilir ve aşılır ama her durumda bir ilkeye bağlı olarak yol 
alınır. İbn Arabî’nin bir sözü tam da bu noktaya işaret ediyor: 
“Hiçbir itikatla itikatlanmayız, itikatsız da kalmayız”. Bu, her 
şeyin birbiriyle ilişki yoluyla var olmak zorunda olmasından 
doğar.   

Bilindiği gibi hepimiz en çok şu sözü duyagelerek büyüdük. 
“Atatürk İlke ve İnkılâpları”. İlkeler kurallar haline getirilirse 
puta dönüşür ve uygulamasından zorbalık doğar. İdeolojik ya-
şamda ve dinlerde bu  durum net olarak görüldü. Dinlerdeki 
mitsel söylemler, ritüeller, simgeler birebir gerçek olarak kabul 
edildi; bunun sonucunda putlaştırma doğdu ve inananlara zu-
lüm yaşattı. Bu söylemlerdeki evrenseller göz ardı  edilip onla-
rın ifade biçimleri mutlak hale getirildi.

Marks “Ben Marksist değilim” dedi. Hegel “Artık Hegelci 
olunamaz” dedi.  Hz. İsa kilise kurmadı. Hz. Muhammed ha-
life atamadı, “İçinizden en hayırlı olanı seçin” dedi. Mevlânâ 
tarikat kurmadı. Ama takipçilerinin onlar adına neler yaptığı 
ortada. Peki, düşüncelerin, doğru fikirlerin, toplumsal yaşa-
ma yansıtılması ve uygulaması nasıl olacak, kurumsallaşma 
olmayacak mı? Yaşamda süreklilik, karşılıklı bağımlılık varsa 
kurumsallaşma olmak zorundadır. Ama kurumu ele geçirenler, 
egemenliklerini süreğen kılmak için, ilkelerin değişkenliğini 
kuralların donukluğu içine hapsediyorlar, sorun da buradan do-
ğuyor.

İlkeler, deyim yerindeyse kutup yıldızı gibidirler. Yön gös-
terirler fakat hep aynı yön göstericiye bağlı kalmak diye bir şey 
de yoktur. Ama her durumda sizin eylemlerinize içerik olan, 
yöneldiğiniz bir erek var olmak zorundadır, yoksa şaşkına dö-
nersiniz, cahil olursunuz.

Kurumların donukluğu, toplumsal yaşamın demokratik işle-
yişiyle aşılır, düşüncelerin yaratıcı gücü ise Özgürlük İdeasına 
bağlı fikir üretimiyle mümkün olabilir. Toplum ve insana dair 
dönüşmek deyince pek çok olanağın (ekonomik, politik, tek-
nik, kurumsal) hayata geçmesi anlaşılmamalı. Elbette bunlar 
önemli, fakat yeterli değil. Yaşama dönük ne yaparsak yapa-
lım, ne düşünürsek düşünelim bir sabit noktamız vardır: İnsan. 
Tek başına insan sözcüğü de yeterli olmuyor, insanın neyi? Be-
densel sağlığı mı, günlük geçimi mi, yoksa adaletle yaşamı mı, 
özgülüğü mü? Özgürlük ve Adalet ilkesi mutlaktır: Mutlu, hu-
zurlu ve sevinçli bir yaşam için olmazsa olmaz kavramlar. Din, 
ideoloji, ulus, gelenek ve sayabileceğiz tüm olgular, alışkanlık-
lar, kurallar, gelenekler ancak bunların açılımı içinde anlamlı 
ve değerli olabilirler. 

İnsanlık tarihi aslında baştan sona bu hakikatlerin (Özgür-
lük, Adalet) açılımının, kendini gerçeğe dönüştürmesinin de 
tarihidir, dahası her şey bu eksen etrafında bu ereğe doğru de-
vinmiştir. Bu tarihin yasasıdır, yani varoluşsaldır. Yaşam inişle 
çıkışlı yol alır, zaman zaman geriler, zikzaklar çizer ama her 
seferinde bu eksenin ve ereğin gerçekleşmesine hizmet eder. 

***

Bireyler, kişisel donanımları, ahlakları ve yetenekleri ile 
tarihe katılırlar ve tarihi yönlendirirler. Kendi kişiselliklerini, 
evrensellerle uyumlu kıldıkları ölçüde tarihsel kişilik olurlar.

Tarihsel kişiler, sadece engelleri kaldırdıklarının, devrimle-
rin ve dönüşümlerin bu yolla gerçekleştiğinin bilincinde olan 
kimselerdir. Bu insanlara hayran olmak, saygı duymak, fikir ve 
düşüncelerini anlamak ve geliştirmek başka bir şey, söylemle-
rini ve uygulamalarını her dönem için birebir uygulamaya kalk-
mak başka bir şeydir. Kendine yön belirlemeyenler, yaşamın 
ortaya koyduğu yeni açılımları kavrayamayanlar, kaçınılmaz 
olarak geçmişe yapışıp kalacaklardır. Bu durum da tarihin di-
yalektiğidir, karşıt bağımlılık ve içsel dinamizm olmadan devi-
nim ve dönüşüm olmuyor. Sorun bunun bilincine varıp gerekli 
sorumluluğu üstlenmek ve bu yolla eylemde bulunmakta yo-
ğunlaşıyor. 

Mustafa Kemal Atatürk’ten birkaç alıntı vermek istiyorum:

“Bir adam ki büyük olmaktan bahseder, benim hoşuma git-
mez. Bir adam ki memleketi kurtarmak için evvela büyük  adam 
lazımdır; der ve bunun için bir de kendine örnek seçer, onun 
gibi olmayınca memleketin kurtulamayacağı kanaatinde bulu-
nur, bu, adam değildir.”

“…Büyük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç 
kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne ise onu 
görecek, o hedefe yürüyeceksin, herkes senin aleyhinde bulu-
nacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen 
bunda mukavemeti (direnci) yok eden olacaksın, önüne son-
suz engeller yığacaklardır, kendini büyük değil, küçük, zayıf, 
vasıtasız, hiç kabul ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine 
inanarak bu engelleri aşacaksın. Ondan sonra sana ‘bu yüksek’ 
derlerse, bunu diyenlere de güleceksin!”[1] “Milletler işgal et-
tikleri arazinin hakiki sahibi olmakla beraber, insanlığın vekil-
leri olarak da o arazide bulunanlardır.  … Fakat efendiler… Her 
halde âlemde bir hak vardır. Ve hak, kuvvetin üstündedir.”[2]

“İnsanları istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikir-
leri kişiselleştirip yayan kimselerdir.”[3]

İşte bu söylemler ilkesel niteliktedir. İlkeler insanı sürekli 
olarak sorumluluğa çağırır, yeni arayışlarda yönünü bulması-
nı sağlar, yaşamın canlı ve akışkan sürecinde yolsuz yordam-
sız kalmasına meydan vermez. Ama ilkeler uygulandığı anda 
kurallar haline gelirler; ne birini ne diğerini yok sayamayız, 
görmezden gelemeyiz. Aşkın olana bağlanmak, geçici ve sınır-
lı olan içenden bizi çıkarıp yükseltir. Sonuçta aşkınlar aşkını 

[1] Bütün Eserler, Kaynak Yay. Cilt 3, S.28. Hatıra defterinden.
[2] Ankara’da eşraf ve ileri gelenlere konuşma: 29.12.1919, C.6
[3] Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, 1914

vardır ki bu da Özgürlüktür. Özgürlük öznel bir heves, kulağa 
hoş gelen bir çağrı değil, bir zorunluluktur. O sonsuzdur, sü-
rekli derinleşip yoğunlaşır. Bu, tarihin bir yasasıdır, çelmele-
yenler, anlamayanlar olmuştur olamaya da devam edecektir. 

İnsanlığın en güzel evlatlarından biri, bilge insan Sokra-
tes’in kendini ölüme mahkûm edenlere karşı söyledikleri şu 
“sinek vızıltıları” binlerce yılları aşarak hala kulaklarımızda 
hoş bir seda olarak çınlıyor:

“Ben tanrının, devletin başına tebelleş ettiği bir atsineği-
yim; her gün her yerde dürtüyor, uyarıyor, azarlıyorum, ar-
dınızı bırakmıyorum. Benim gibi birini kolay kolay bulama-
yacaksınız yargıçlar, onun için beni esirgemenizi, kendinizi 
benden yoksundurmamanızı salık veririm”.[4]

Dirimsel bir ilke; uyuşuk olanı sürekli dürtükleme, yaşam 
damarlarını tıkayan tüm tortuları temizlemek için sorgulayıcı 
bir düşünme disiplini, bedelini ödemeye hazır bir sorumlu-
luk duygusu ve yaşanası bir dünya için özveriyi göze alma 
cesareti. Özgürlük, güvenlik, huzur için bile olsa, bağlanıp 
kaldığımız her şey bir süre sonra zincire dönüşebiliyor. Bir 
bütün olarak yaşamın serpilip gelişmesi, insanın mutluluk ve 
özgürlüğü her şeyin üstündedir. Tüm kural ve ilkeler sadece 
birer hizmetkârdır, tapılacak tanrısal güçler değil.

[4] Sokrates’in Savunması, Eflatun, s.39, Remzi Kitapevi
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toplumlarda sancılıdır. Sanki samimiyetin ortadan kalkması ge-
rekmiş ve bu nedenle insan ilişkileri soğumuştur. Bu bir ölçü-
de doğrudur ama adaletin tesis edilemediği yerde sevgi, iyilik 
gibi kavramların içi boştur; samimi ilişkilerde çıkar çatışması 
kendisini gösterince samimiyetin bir hükmü kalmaz. Yasa, ya-
salılık, en az bir nesil, uygulamada hiçbir ihlalin olmadığı bir 
süreçten geçmelidir ki, bu neslin yetiştirdiği sonraki nesil de, 
adil olabilmek uğruna, bir üst ilke uğruna nelerin tereddütsüzce 
gözden çıkarılabildiğine, fedakârlığın ne boyutta gerçekleşti-
ğine tanıklık ederek ve böylece yasayı içselleştirerek büyüsün. 

Göle yoğurt çalan Nasreddin Hoca heykeli gözlerimizi acı-
tırken, eril saldırganlığın adeta birer sembolü olarak pervasızca 
dikilen dikey konutlarla çirkinleştirilen şehirlerde nefes ala-
mazken, Adalet temalı bir yürüyüşün yapılması ve toplumda 
yaygın bir taraftar kitlesi bulması tesadüf değildir. Yürüyüş sa-
dece, adil yargılanma süreçlerinin sekteye uğramasının kaçınıl-
maz bir sonucu değildir. Adalet, yaşamın tümünü ilgilendiren 
temel kavramlardan en önemli olanıdır; kapsama alanı hukuk 
ile sınırlanamaz. Ülkemizin yoksul, kimsesiz adalet kavramı, 
ona içerik vermek için üzerine düşündüğümüz, içi boş bir so-
yutlama olmaktan kurtarmaya çalıştığımız, uygulamalarımıza 
konu ettiğimiz ölçüde dirilecek ve zenginleşecektir. 

Bilim ve sanatlarda ileri ülkelerde, özel hayatın gizliliğinin 
korunmasına bizzat vatandaşlar tarafından da önem verildiği 
görülür. Bizler için sorun yaratabilecek birçok talep, gelişmiş 
toplumlarda ilişkilerin olmazsa olmazıdır. Biraz derine gider-
sek, soyutlama yetisinin insanın kendisi ile olan ilişkisinde de 
çok önemli olduğu anlaşılır, çünkü soyutlama, aynı zamanda 
olumsuzlama yapabilmeyi gerektirir; kişinin kendisini olum-
suzlayabilmesi olanaksıza yakındır ve bu, kişinin eğitim dü-
zeyi, sosyal konumu gibi değişkenlerden bağımsızdır. İşte bu 
nedenle, istisnasız hemen herkes okuduğu ve işittiği her şeyde 
kendisini, daha iyiyi yapabilen, anlayışı daha yüksek, koşulsuz 
iyi, akıllı taraftan sayar ve yazıdaki veya işitsel malzemedeki 
yapamayan, beceremeyen, anlayamayan, kötülüğü gerçekleşti-
ren taraftan saymaz. Soyutlama, eş deyişle düşünme becerisi, 
son aşamada kendi üstüne dönmek zorundadır ve bu olumsuz-
lamanın geleceği son noktadır. Aslına bakarsanız, sanat, bilim, 
estetik, insan hakları alanlarında geri kalmış sözde müslüman 
toplumların, dinin temeli “lâ ilâhe” olduğu için, soyutlamayı 
yani olumsuzlamayı en kolaylıkla yapabilen toplumlar olmaları 
gerekir! 

Daha uygar bir toplumu beraberce oluşturabilmek adına, 
kendimizi diğerinden daha yukarıda görmeden, samimiyetle, 
yaşamımızı gözden geçirmemiz ve özel hayatın gizliliğini daha 
fazla nasıl koruyabileceğimizi düşünmemiz gerekir. Çoğumuz, 
alışveriş yaptıktan sonra mağaza görevlileri tarafından istenen 
cep telefonu numaramızı hemen veriyor, bu talebin yasalara ay-
kırı olduğunu bilmiyoruz. Bunu bildiği için itiraz edenler ise 
neredeyse azar işitiyorlar. 

Bankamatiklerden para çekmeye dair adabı hâlâ öğreneme-
dik: Omuzumuzun üzerinden ekrana bakanlar, arkamızda de-
ğil de ensemizde ya da yanımızda bekleyenler halen var. Oysa 

ATM’lerden 1982’den beri para çekiyoruz. 

Hekimler çekinmeden, isim vererek hastalarından ve onla-
rın hastalıklarından başkalarına söz ediyorlar. Bekleme salo-
nunda telefonla randevu verilen bir muayenehanede, yüksek 
sesle tekrarlanan hasta ismi duyunca kaçımız bunun Hipokrat 
Andı’na uygun olmadığını hatırlıyor ve hatırlatıyoruz?  Anam-
nezi, yardımcısına bekleme salonunda aldıran hekim ne denli 
etik olabilir? Aslında hekimler için yapılan bu uyarı avukatlık 
vb. meslekler için de geçerli.

Arkadaşlarınızla geçirdiğiniz güzel bir günü, anı, sosyal 
medyada paylaşmak istediğinizde arkadaşlarınızdan izin istiyor 
musunuz? Arkadaşınızın sizinle yemek yemesi, yemek dolu ta-
bak fotoğraflarının paylaşılmasındaki özensizliği onayladığı 
anlamına gelmiyor olabilir ya da ne yaptığının bilinmesini ter-
cih etmeyebilir.

Kendisine “çat kapı” gelinmesinden hoşlanmayan bir dos-
tunuz bunu belli ettiğinde, onun tavrını kınamak yerine, dürüst 
tutumunu övüp, özel hayatın gizliliği konusunda sizin düşüne-
mediğiniz bir şeyi düşündüğünü itiraf ettiğiniz hiç oldu mu? 

Ülkemizde, öğrencilerinin sosyal medyada paylaştıkla-
rı özel fotoğrafları, andaç vb. yerlerde izinsiz olarak kullanan 
okul yönetimlerinin olmasına karşın, örneğin İngiltere’de, 
okula gelen bazı konukların fotoğrafları alınırken, aynı karede 
çocuğunuzun da tesadüfen bulunabileceği bir fotoğraf karesini 
kullanma izninin istendiği, yazılı bir belgeyi, kabul ya da ret 
etmenize olanak verecek şekilde imzalamanız istenir. Bu gibi 
ülkelerde telif haklarının daha iyi korunuyor olması, bu düşün-
ce biçiminden bağımsız mıdır?

İşte tam da bu nedenle, Batı’da yatay ve dikey tapu tartış-
maları gündemde; peki neden ilk olarak yine o coğrafyada? 
Elinizdeki tapunun aslında sadece yatay bir tapu olduğunu hiç 
düşünmüş müydünüz? Örneğin, arazinizin, bahçenizin, balko-
nunuzun üzerinden geçen bir “drone” söz konusu olduğunda, 
özel hayatın gizliliği yerden kaç metre yükseklikte başlar, eş 
deyişle tapunuz dikey olarak kaç metrekare ya da metreküp mü 
desek? 

Bu örnekleri sayfalarca sürdürebiliriz ama buna gerek yok. 
Sanırım, farklı olanı yadsıma, hızımızın sorgulanması, uzun 
vadede toplumsal düzeyde olumlu bir yansıma bulacaktır. Özel 
hayatın gizliliğinin korunması alanında, bizim henüz farkında 
olmadığımız bir hususa dikkat çekildiğinde burun kıvırmadan 
önce, bunun sonuçta, toplumdaki adalet anlayışının tesisine ka-
dar giden bir çabanın içeriği olduğunu unutmamalıyız.

*Bu yazı 29 Temmuz 2017 tarihinde gazateduvar web sitesinde 
yayımlanmıştır. www.gazeteduvar.com.tr/forum/2017/07/29/itaksi-
uygulamasi-ve-soyutlama-yetisi/
** Bu satırların yazıldığı sırada, İstanbul Barosu, taksilerde ses ve görüntü 
kaydının yapılmasını zorunlu kılan genelgenin yürütmesinin durdurulması 
ve iptali için Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Sosyal medyada iTaksi uygulaması nedeni ile görüntülü ve sesli ka-
yıt alınması gündeme oturdu. Yolculuk sırasında alınacak kayıtların 
bazı avantajlar sağlayacağı, özellikle güvenliği arttırıcı bir önlem ol-

duğu ortada ancak özel hayatın gizliliği nedeni ile birçok kişi haklı olarak 
tedirgin. Bu uygulamaya geçen taksilerde yazılı bir uyarının olmaması te-
dirginliği artırıyor.**

Şehirleşmeyi ve şehirlileşmeyi ancak kısmen başarabilmiş, bizimki gibi 
toplumlarda, özel hayatın gizliliği, yalnızca bazı kesimler tarafından, titizlikle 
korunması gereken bir alan olarak görülür. Özel hayatın gizliliğinin yasalarla 
korunma altına alınması söz konusuysa, kişinin kendisine rağmen bir koruma 
vardır ve bu yüksek bir soyutlama düzeyidir. Oysa eğitim seviyesi düştükçe, ço-
ğunlukla yasal olarak hak olmasına rağmen, “Suçlu olan saklamak ister” gibi bir 
düz mantık devreye girer ve özel hayatın gizliliğinin korunması talebi bir lüks 
olarak algılanır. Hatta özel hayat anlayışı cinsellikle sınırlanır ve bu bağlamda 
karşı cinslerin birbirine sarılmasına bile tahammülsüz bir yeni “özel hayatın giz-
liliği” anlayışı ortaya çıkar. Yazıyı ne bu yüzeysel bağlamda ne de özgür bireyin 
eksiksiz anlatımına devlette ulaştığı gerçeğinin incelenebileceği derin bir felsefi 
bağlamda ele almak istiyorum.

Felsefe ile ilgilenenlerin yakından bildiği gibi, manava gidip “meyve” ala-
mazsınız, o ya da bu meyve olmak zorundadır; elma ya da şeftali fakat asla 
“meyve”nin kendisi değil. Meyve sözcüğü bir soyutlamadır, kavramdır. Toplu-
mumuzda bu tür şeyleri düşünmek boş işler olarak görülür; felsefe ise boş işlerin 
şahı. Soyutlama yetisi, duyu organlarımıza çarpan bilgiden hareketle düşünme 
kolaylığına izin vermediği için belirli bir eğitim gerektirir. Örneğin adaletin ne-

rede korunduğu sorusuna yanıt olarak birçoğumuz adalet 
saraylarına işaret edecektir; duyu organlarımıza çarpana. 

Oysa soyutlama yetisi gelişkin toplumlardır bilimi ve 
sanatı üreten. Bilimsel olarak ileri, sanatça zengin, insan 
haklarının, hatta hayvan haklarının korunduğu gelişmiş 
toplumlarda, kaldırımın bir çizgi ile belirtilmiş olması ve 
bunun bir uygulama olarak hayatta kalabilmesi tesadüf de-
ğildir. Kaldırımın kendisi orada olmasa da, çizginin üzeri-
ne park eden sürücüye rastlanmaz. Yakalanmayacağından 
emin olduğu halde, yasanın kendisi orada olmasa da, suç iş-
lemek yerine yasaya uygun davranan insan örneğinde oldu-
ğu gibi. Oysa bizde, kaldırımlara park eden araçlar hemen 
hemen kırk beş derecelik açılar yaparak ve bu yapılamasın 
diye giderek yükseltilen kaldırımlara inat, neredeyse yerçe-
kimini yenerek “duvara” park edilir. 

Hayatın hemen tamamının ortaklaşa kotarıldığı köy 
yaşamından şehir yaşamına geçiş, soyutlama yetisi düşük 

iTAKSİ UYGULAMASI ve 
SOYUTLAMA YETİSİ*

Gülgün Türkoğlu
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Tanrı’nın Yakub’la olan bu güreşi, inanırlar tarafından 
önemli bir vaka olarak tanınır ve benimsenir. Tan-
rı’nın veya meleğinin insana gücünün yetmemesi 

veya Tanrı’nın neden insanla güreştiği gibi sorular, anlatımın 
büyülü akışı içinde esrarlı kalır. Ve metnin içinde açıkça bildi-
rilmediğinden, bu güreşin; insanın bu mukaddes çekişmesinin 
manasını anlamak yorumculara kalır.

Torah’ın bizlere sunduğu Yakub, İslām’ın ismet sahibi olarak 
andığı peygamberlere benzemez. Torah’ın anlatımında o düzen-
baz ve hilekâr bir figürdür[1]. Yalan söylemekten çekinmeyen, 
kendi kardeşinin zor durumundan dahi yararlanan fırsatçı bir 
karakterdir[2]. Tanrı’yla çekişmesi, O’nun işlerini sorgulayan 
ve O’nun verdiği sözleri tartan, emin olmadan iman etmeyen 
bir kişiliği tanımlar. Yine de o, mukaddes babalardan İbrahim, 
İshak ve Yakub olarak anılır[3]. Zira o tüm bunların yanında ve 
tüm bunlarla birlikte Tanrı’nın gözünde makbul biridir.

Yakub’un hileleri ahlākî değildir ve törellik ile çelişir. Yine 
de yapıp ettikleri insan zekāsının öne çıktığı sıra dışı olay-
lardır. Zekānın, ahlākî olarak kullanıldığı durumların makbul 
olduğunu söyleyenler ahlākçı görüşteki kimselerdir. Hâlbuki 
ahlākçılık, kendi içinde nihayetini bulmuş ve kendini sorgu-
suzca tekrarlamaya yönelen, çoğu zaman dinamiğini yitirmiş 
ve sıra-dışılığı kabullenemeyen bir şuur tipidir. Bir ahlākçı için 
zekā, ahlākî olana itaat ettiği müddetçe iyidir. Diğer yandan 
zekā, itaat ettiği ve olanı kabullendiği müddetçe kendi olamaz. 
Yakub, Torah’ın zekāyı öne çıkaran, Tanrı’nın bu kudretine hiz-
met eden ve sürekli çelişkilerde kalan, güreşen, savaşan ve bu 
yapısı nedeniyle de yalnız bir karakterdir. Öyle ki, kitabın ina-
nırları dahi Yakub bahsini benimseyip, kendine dâhil etmekte 
zorlanır. Birçok yorumda, aslında Yakub’un dönüp tövbe ettiği 
(Teşuva yaptığını) ifade edilir. Bu yorumların nedeni, Tanrı’nın 
kutsadığı Yakub’u aklama gayretinden kaynaklanır. Diğer yan-
dan kendisiyle baş başa kalan Yakub, karanlıkta duran, derin 
yalnızlıkları, korkuları, acıları olan biridir. Kendini güçsüz ve 
tükenmiş hisseden, zaafları ve acıları olan birisidir.

[1] Torah, Tekvin 27:19 (Babası İshak’ı kandırması)
[2] Torah, Tekvin 25:34 (Kardeşi Esav’ı kandırması)
[3] Torah, Çıkış 3:16

Yakub’un Güreşi
İzzet Erş

“Ve Yakub yalnız başına kaldı ve seher sökünceye kadar, bir adam onunla güreşti. Ve onu yenmediğini 
görünce, uyluğunun başına dokundu ve onunla güreşirken Yakub’un uyluk başı incindi. Ve (adam) 

dedi: Bırak gideyim, çünkü seher vakti oluyor. Ve (Yakub) dedi: Beni mübarek kılmadıkça seni 
bırakmam.  Ve ona dedi: Adın nedir? Ve o dedi: Yakub. Ve dedi: Artık sana Yakub değil, ancak İsrail 

denilecek; çünkü Allah ile ve insanlarla uğraşıp yendin. Ve Yakub ona sordu: Rica ederim, adını bildir. 
Ve dedi: Adımı niçin soruyorsun? Ve orada onu mübarek kıldı.” -Tekvin 32:24-29

Yakub’un Tanrı ile olan güreşini anlamakta bu karakter ana-
lizini yapmak önemlidir. Zira bu güreş Nuh, İbrahim, Musa, 
Süleyman veya Şimşon tarafından yapılmamış, ancak Yakub 
ile vaki olmuştur. Öyleyse Yakub’un bu güreşi ne anlama gelir. 
Şüphesiz konuyla ilgili yapılmış birçok analiz ve yorum bulun-
maktadır. Kutsal metinlerin bu tüketilemez öykülerinin niha-
yeti olmadığı gibi, her yorum mutlaka mütefekkirinin zevki ve 
feyzi ile de sınırlıdır.

Tanrıyla olan bu çekişmenin ne anlama geldiğini irdeleme-
den önce, tercüme ve kavramlarla ilgili sorunların giderilmesi 
gerekir. Bu bahis Yakub’un bir melekle güreştiği bilgisini verir. 
Burada melek olarak tercüme edilen kelime İbranice melek an-
lamına gelen malack değildir. Bunun yerine ish kelimesi kulla-
nılır. İsh, İbranice erilliğe, isha ise dişil bir kişiliğe işaret eder. 
Bu kelime Torah içinde birçok yerde geçmektedir ve bir insan, 
bir kişi, bir adam olarak da anılır. Örneğin Musa için alçak-
gönüllü bir kişiydi nitelemesi yapılır[4]. Burada kullanılan kişi 
ile Yakub’un güreştiği kişi için kullanılan işaret zamiri aynıdır. 
Bu da bize Yakub’un güreştiği kişinin bir insan mı, yoksa bir 
melek mi olduğu sorunsalını doğurur. Ayrıca Yakub güreşin so-
nunda Tanrı’yı yüz yüze gördüğünü belirtir ve bu olayın yaşan-
dığı yere Peniel, yani El(ohim)’in Yüzü ismini verir[5]. Böylece 
Yakub’un güreştiği kişinin bir insan mı, bir melek mi, yoksa 
doğurdun Tanrı’nın kendisi mi olduğu belirsizdir.

Rabbanik söylemde bu kişinin Yakub’un kardeşi Esav veya 
Esav’ın meleği (hüddamı) olduğu yorumu da yapılmıştır[6]. 
Diğer yandan Yakub, Esav’a hitaben onun yüzünü görünce 
Tanrı’nın yüzünü görmüş gibi olduğunu da ifade eder[7].

Klasik tasavvufî yaklaşım bu güreşin, Yakub’un kendi nefsi 
ile olan bir mücadele olduğunu söyleyecektir. Ancak bu fikir-
de olanlar Tanrı’nın meleği ile nefs kavramını örtüştürmekte 
zorlanacaktır. Zira mutasavvıflar nefs ile olumsuz bir kudreti 
anlarlar. Hâlbuki nefs, mertebeleri olan bir kudrettir. İnsanın 
doyumsuzluğundan ve hayvani eğilimlerinden başlayıp, tam ve 
lekesiz olan kāmil nefiste bütünlenir.

Tevhidî anlayış bu işaretleri bir birlik altında yorumlayabi-
lir. Melek, Tanrı’nın faal kuvveti; Tanrı’nın adamı bu kudre-
ti tecelli ettiren veya kudretin kendisinde tecelli ettiği kişidir. 
Böyle bakıldığında aklın timsali olan Yakub’un kendi tikel aklı 
ile Tanrısal akıl arasında bir mücadeleye girdiği yorumu ya-
pılabilir. Burada bir yenilgi yoktur. Tersine yenilmeme duru-
mu vardır. Bu yorum Yakub’un beşerî (tikel) aklının, Tanrısal 
akla meydan okuduğu sonucunu çıkarabilir. Ancak bu durumda 
“güreşme” talebinin Yakub’tan gelmiş olması gerekirdi. An-
cak öyküde Yakub’un böyle bir talebi yoktur; seher sökünceye 
kadar bir adam onunla güreşmeye gelir, kendisi güreşmek için 
bir adama gitmez. Yani yorum Yakub’un meleği aşağı çekme-
si şeklinde değil, meleğin Yakub’u yukarı çekilmesi şeklinde 
yapılmalıdır. Bu güreşteki amaç galibiyet olsaydı, şüphesiz ki 

[4] Torah, Sayılar 12:3
[5] Torah, Tekvin 32:30
[6] Rashi, Zoar; Midraş, Bereşit Raba 77
[7] Torah, Tekvin 33:10 “Ve Yakub (Esav’a) dedi: Hayır, rica ederim, eğer 
şimdi gözünde lûtuf buldumsa, elimden hediyemi alırsın; çünkü senin 
yüzünü Elohim’in yüzünü (Peni Elohim) görür gibi gördüm ve benden razı 
oldun.”

Tanrı’nın meleği Yakub’u yenerdi. Seher sökünceye kadar de-
vam eden bu güreşteki amacın, Yakub’ta yaratacağı dönüşüm 
olduğu açıktır. Eğer bu bildiğimiz anlamda bir güreş olsaydı, 
insanın gücü nedir ki Tanrı’nın mukaddesatına kafa tutabilsin? 
Ancak Tanrı kendisiyle girişilen bu çekişmeyi kutsar ve Ya-
kub’u bereketlendirir.

Yakub’un güreştiği kişinin bir insan veya insan suretinde bir 
melek olduğunu ifade edilirken, bunun Tanrı olduğu sonucuna 
nasıl varılmıştır? Zira Yakub şöyle der “Tanrıyı yüz yüze gör-
düm”. Veya daha tasavvufî bir zevkle; yüzüne bakınca Tanrı’yı 
gördüğü adam kimdir? Bu adamın Yakub’un sürecini hazırla-
yan ve ona rehberlik eden bir mürşit olduğu düşünülebilir. Gü-
reşin Yakub’un sülūku, seher söküşünün aydınlanma deneyimi, 
uyluk kemiğinin sürçtüğü bir zaaf (çünkü Tanrıyı bilmek istedi), 
kutsamanın bereketlendirme ve İsrail isminin ulaştığı merte-
be olduğu sonucuna varılabilir. Mürşid ile çekişmek, mürşidin 
kendisiyle çekişmek değildir. Mürşidin rehberliğini kalbe nakş 
ederek yine kendi nefsiyle mücadele etmektir. Mürşit, kendi-
siyle savaşılan değil, kendisi yardımıyla savaşa girilendir. Böy-
le olduğunda Yakub’un güreştiği Tanrı adamı kendi istikbali, 
yani İsrail olur. Velhasıl Yakub, Tanrı’nın yardımı ile İsrail’i 
kendi kendisinden tahsil eder. Peygamber Hoşea buna benzer 
bir yorum dile getirir[8].

Yakub tipolojik bir kişiliktir. Torah ve Kur’an’da beşerî bir 
kimlikle zikredilse de, her peygamber gibi o da bir kavrama, 
belirli olgulara işaret eder. Böylece o tarihte geçip gitmiş olan 
bir gerçekliğe değil, benim bir yanıma, dirimliliğini yaşayan-
larla koruyan, güncel gerçeklere işaret etmesiyle yaşayan bir 
şeydir. O artık yalnızca bir insan değil, ama insana ait olanı 
temsil eden bir mittir.

Nasıl ki, bir yeti olarak aklı ve aklın faaliyetlerine, çelişki-
lerine, dinamiğine işaret ediyorsa, diğer paradigmalara göre de 
o, farklı kavram ve olgulara işaret edecektir. Zorlama olarak 
değil ama bir yorum denemesi olarak, melekle olan güreş olgu-
sundan hareketle Yakub’un kavramın doğasına işaret ettiği de 
düşünülebilir. Kavramın doğasını anlamak için girişilen uzun 
felsefe tarihi neticesinde, ilişkisizlik ve soliptik yapının aşıldığı 
ve kavramların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği so-
nucuna ulaşılır. Ayrıştırılarak analiz edilen kavramlar ile tümel 
kavranamaz. Kavramlar, ilişkileri bakımından tek ve bütünsel 
bir yapıya sahiptirler. Kavram, kendini yine kendi yoluyla üre-
ten, bunun için diğer kavramlarla ilişki kuran bir ağdır. Burada 
bir kavramın diğerine üstünlüğü söz konusu olamaz. Bütünsel 
yapı içinde her şey yerli yerindedir. Bu bütünlük peygamberler 
açısından tipoloji gibidir.

Yakub’un melekle olan çekişmesi -güreşip yenişememek- 
karşıt iki kavramın çelişik birliği gibi düşünülebilir. Felsefî 
açıdan bu çelişki, karşıtların birbirini ortadan kaldırmadan 
ama ilişkilerinde yeni bir kavrama geçişi sağlayan diyalektik 
bir ilişkidir. Eğer kavram, ortadan kalkarak yeni bir oluşa geç-
seydi, bu yiten kavram artık düşünce için eksik veya gereksiz 
olacaktı. Ancak düşünce, kendi bütünlüğünü kavramların farklı 
ilişkileri yoluyla kurar. Yakub, “bilinmedik” bir karşıtla çeliş-

[8] Tanah, Hoşea 12:3-5 “Yakub ... erkeklik çağında Elohim ile güreşti; ve 
melekle güreşip yendi; ağlayıp ona yalvardı; onu Beytel’de buldu...”
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ki içinde değildir. Ona genel olarak “melek” denmiş olmasının 
nedeni, seher sökünceye yani kavram kendini tamamlayıp bi-
linç aydınlanıncaya dek meleğin farklı sûretler yani içerikler 
kazanmış olması ile ilgili olduğu varsayılabilir. Meleğin aldı-
ğı her sûret, önceki kavramın içine söndüğü yeni bir kavramın 
ortaya çıkışıdır. Buna göre Tanrı’nın meleği sözünü Tümelin 
kavramsallığı olarak değerlendirmek mümkün olabilir. Ve öy-
küye göre güreştiği adam meleğe ve melek Tanrı’nın yüzüne 
dönüşür. Bu dönüşüm Yakub’un İsrail’e dönüşmesine neden 
olur. Bu bir dönüşümdür. İsrail, Yakub’un yeni ismi değildir. 
Kavram açısından bunu nominalizm olarak değerlendiremeyiz. 
İsrail, Yakub’tan doğan yeni bir gerçeklik, yeni bir kavram, 
yeni bir olgudur[9]. Daha da ileri gidersek yorum belki şunu da 
söylemeye izin verir; Uyluğuna[10] yani zürriyetine dokunu-
lan Yakub, İsrail’den farklı olduğundan; on iki oğuldan Yusuf 
dışındakiler Yakub’un oğlu, Yusuf ise İsrail’in oğludur. Ve bu 
çekişme oğulları arasında da sürmüştür.

Yakub’un bu efsanevi güreşi, onun kendi dininin paramet-
relerini oluşturur. Yakub Hıristiyan veya Müslüman olmadığı 
gibi, onun Yahudi olduğu da söylenemez. Yakub kendi dininin 
peygamberi ve kendi tarihinin ilkidir. Buradaki din kavramı, 
bir inanç sistemini göstermez. Yakub kimsenin dinine biat et-
miş değildir. Onun taşıdığı karakter yabancı bir ilahın ardından 
gitmeye müsait değildir. Yakub ancak konuştuğu, çekiştiği, pa-
zarlık yaptığı[11], ama mutlaka kendisiyle doğrudan temasta 
olan bir ilaha kulluk edebilirdi. Torah’ın tipolojisinde Yakub 
isyankâr ama bireysel bir karakteri öne çıkarır. Bu nedenle me-
lekle olan güreşini öz-bilinç bağlamında düşünmek de yanlış 
olmaz. Bu kimliği belirsiz meleğin Esav mı, yoksa Esav’ın bir 
adamımı olduğu gibi sorular da bu açıdan kısmen önemlidir. 
Bu noktada gecenin karanlığı ve karanlıktaki çekişme sessiz 
bilincin ötesine, bilinçdışı arketiplerine gönderme yapar.

Jung bilincin niteliklerine getirdiği içerikle Freud’ten ayrı-
lır. Freud, bilinçaltını kabul edilemez ve aşağı olarak görülen 
eğilimlerin geri plana itildiği ve unutulduğu karanlık bir alan 
olarak görür. Bu tanımlama bilincin öznel yanına işaret eder. 
Jung ise ortak (kolektif) bilinçdışı ile genele işaret eder. İlginç 
olan, Freud bu öznellikte bireyi sıradanlaştırırken, Jung genel-
ler üzerinden kişiyi özelleştirir ve her bir bireyi tarihin son nok-
tası durumuna getirir.

Freudyen bakış açısıyla, topluma katılma ve sosyallik olgu-
su zayıf olan Yakub’un giriştiği bu güreş, kendi bilinçaltıyladır. 
O belirsiz güç, babası, kardeşi, amcası veya daha genel olarak 
ömrü boyunca karşılaştığı herkesledir. Yakub, hakkı olduğunu 
düşündüğü şeyleri almak için sürekli savaş vermektedir. Ancak 
her savaş bir yıpranma, toplumdan kopuş ve güvensizlik geti-
rir. Bu da onu animasına, hayvansal itkilerine geri döndürür ki, 
Tanrı’yla (toplum, devlet, aile vs.) güreşi bununla açıklanabilir.

Yakub güreşir. Çünkü insan dışarıdan güçlü bir engelleme 

[9] Torah, Tekvin 49:2 Yakub dinleyen, İsrail ise dinletendir: “Ey Yakub’un 
oğulları, toplanın ve işitin; Ve babanız İsrail’i dinleyin...”
[10] Uyluk yuvası – Ya da “kalça kemiği”; uyluğun kalçayla birleştiği yer. 
Açıklama; Bu detay, Yakub kendi mücadelesinde galip gelmesine karşın, 
çocuklarının dönem dönem acı çekeceğine, baskı ve zulüm göreceğine işaret 
etmektedir. (Tora, Bereşit. s.252)
[11] Torah, Tekvin 28:18

olmadıkça, kendisine en kolay gelen gelişme çizgilerini izler; 
ancak aynı zamanda en güçlü yetisini de öne çıkarmaktan hoş-
lanır. Bu demektir ki, ister düşünme, sezgi, hissetme, ister duyuş 
olsun, genellikle en iyi işlevimizi geliştiririz. Jung, (Freud’un 
savunduğu) bastırılmış eğilimlerin kişisel bilinçdışına ait oldu-
ğunu ve umulduğu gibi kaybolup gitmekten çok, bahçenin unu-
tulmuş bir köşesinde birden bitiveren, umursanmamış yabani 
otlara benzediklerini söylemektedir.

İnsanlığın uygarlaşma süreci, onunla toplum arasında, in-
sanın nasıl görünmesi gerektiği ve birçok insanın arkasına giz-
lenerek yaşadığı maskenin oluşması konusunda bir uzlaşma 
getirir ve insanların taktığı bu maske için persona kavramını 
kullanır. Persona kolektif bir olgu, kişiliğin aynı oranda bir 
başkasına da ait olabilecek bir yönüdür ve kişiye özgü değildir. 
Persona dünya ile ilişkilerimizi sağlayan bir gerekliliktir. Jung, 
bizim kişisel bilinçdışımızda bulunan diğer yüzümüzü gölge 
olarak adlandırır. Gölge, içimizdeki engellediğimiz her şeyi 
yapmak isteyen, olmadığımız her şey olan aşağılık bir yandır... 

Gölge, rüyalarda aşağılık ya da çok ilkel bir insan biçimin-
de, hoşa gitmeyen niteliklere sahip veya hoşlanmadığımız biri 
olarak ortaya çıkar. Gölge, kişisel bilinçdışıdır. Toplumsal stan-
dartlara ve bizim ideal kişiliğimize uymayan vahşi istekler ve 
duygulardır. Gölge, bilinçdışı olduğundan, ona sıradan eğilim 
yöntemleriyle ulaşamayız. Gölgeler davranışların tümünde be-
beklikten bu yana aynı kalır. Hatta bu, insanın dünya üzerine 
ilk adımını attığından beri aynıdır. Gölge kişisel bilinçdışından 
da öte bir şeydir. Kendi zayıflıklarımız, başarısızlıklarımız söz 
konusu olduğu sürece kişiseldir, ancak tüm insanlarda var olan 
ortak bir yön olduğundan kolektif bir olgu da denebilir. Gölge-
nin kolektif yönü şeytan, cadı vb. ile dile getirilir.” [12]

Bu yorumdan hareketle Yakub’un durumunu belirlemek 
doğru olmaz. Ancak bu içerik yoluyla Yakub’un güreşinin, sı-
radan bir sokak kavgası olmadığı ve savaş, dövüş gibi şiddete 
dönük bir niteleme yapılamayacağı açıktır. Burada girişilen bir 
mücadeledir. Güreşin persona veya gölge ile olduğu yorumu 
daha da ileri götürülmelidir.

Nihayetinde ilāhî bir mertebeyle ödüllendirilen Yakub için, 
bu güreş ulu bir kişilikle olmuştur. Bu ululuk, Jung’un ihtiyar 
bilge arketipiyle açıklanabilir. Zira arketipler kişiye ve duru-
ma göre teşekkül etmekte ve özel görünümler almaktadır. Yaşlı 
bilge, bir kral, kahraman, kurtarıcı veya bir melek olarak da gö-
rülebilmektedir. Bu bilge gecenin sonunda kendisine bir ödül 
verecek ve onu yükseltecektir. Kendinden kendine veya kendi 
kemaline yükselmek olarak da anlatılan bu ezoterik yolculukta, 
meleğin bu ezoterik “aileden” gelen bir hiyerofant olması da 
muhtemeldir.

Belki Tanrı’nın bu meleği, İbrahim’in oğlu İsmail’dir. Zira 
Yakub’a (İsrail’e) işitmesi emredilmiştir. Shema İsrael (İşit Ey 
İsrail) nidasındaki shema (işit) kelimesi İsmail (Yishmael) ismi 
ile aynı kökten gelmektedir. Şema İsrael, İsrail’in işitmesi ge-
reğini; Yishmael ise Tanrı’nın işittiğini ifade eder.

[12] Fikir ve alıntılar için; Frieda Fordham, Jung Psikolojisi. Say Yay., 1999.

Anlayan Tarih
Bir Dil-Tarih İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Önay Sözer
Yazko Sahaf

Ulusların dilleriyle düşünme biçimlerinin ilişkisi nedir? Dile bakıp onun ardındaki yaratıcı düşün-
meyi anlayabilir ve yorumlayabilir miyiz? Ulusların düşünme biçimleriyle “tarih”leri arasında gi-
derek “insanlık tarihi” arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu kitap “Anlayan Tarih” başlığı altında 
topladığı bu sorulara bir çözüm getirmeye çalışıyor. (Arka Kapak’tan)

Tarihin Sonunu 
Beklemek
Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitos-
ları
Cengiz Batuk
İz Yayıncılık

Dünyanın sonuna ilişkin eskatolojik beklentiler, bütün 
dinsel geleneklerin inanç sistemlerinde önemli yer tutmak-
tadır. Dinsel kaynaklar, ilahi adaletin nihai tesisi, aşkın 
varlıkla birleşme bütünleşme ya da ona dönüş ve ideal top-
lumun egemen olduğu gelecek tasarımına yönelik düşün-
celerini/iddialarını hep bu eskatolojik beklentiler çerçeve-
sinde dile getirirler.

Metafizik değerlerin, insan ve evrenin varoluşunun ve in-
san için bilinmeyen olan diğer şeylerin açıklamasında ol-
duğu gibi, geleceğe ilişkin beklentilerde de dinler, mitolo-
jik anlatılara ağırlıklı yer verirler. Bir anlatım aracı olarak 
mitoslar, geçmişe, geleceğe ve metafizik âleme yönelik 
kutsiyetine inanılan anlatılardır. Bu anlatılar insana, 
yaratılışını, var oluşunun amacını ve hikmetini açıklar.

Bu çalışma, Ortadoğu dinsel geleneklerinin tarihin sonuna 
ilişkin beklentilerine yönelik mitolojik anlatıları ele almak-
tadır. Hıristiyanlıktan Yahudiliğe, Mecusilikten İslam’a 
kadar Ortadoğu dinleriyle ilgili gerek yazılı kaynaklarda 
gerek sözlü gelenekte önemli yer tutan bu anlatılar, bütün 
bu dinsel geleneklerle bilinçli ya da bilinçsiz şekilde ileti-
şim içerisine girmiş olan Türkiye halk dindarlığının yaygın 
eskatolojik beklentilerini irdeleme, tahlil etme açısından 
önemlidir.

Tarih ve Eskatoloji
Sonsuzluğun Mevcudiyeti
Rudolf Bultmann
Elis Yayınları

Tarihten bir mana ve bununla tarihsel insan hayatında bir anlam çı-
kartmanın bir yolu olabilir mi? Tarihin akışından bir kanun, bir düzen 
çıkarabilir miyiz? Bugün çoğu kez şu çağrıyı işitiriz: Geleneğe dö-
nüş! Fakat çıplak bir kararla geleneği ihya etmek mümkün müdür? 
Ve bizim seçmemiz gereken gelenek hangisidir? Antik mi, idealistik 
mi yoksa Hıristiyan geleneği mi? Bizler, her bir geleneğin, tarihin 
bir ürünü olduğu ve sadece göreli bir değere sahip olduğu gerçeğine 
gözlerimizi kapatabilir miyiz? İnsanın tarihselliğini görmezden gel-
mek mümkün müdür? Yoksa insanın tarihselliğinin tamamen anlaşıl-
madığını ve nihilizmin sonuçlarını yıkmak için onun kesin sonuçları-
nı yüksek sesle düşünmemiz gerektiğini mi söylemeliyiz?

Bizim SahafBizim Sahaf
Hazırlayan: Sadık Acar
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Pozitif bilimleri asıl güçlü kılan ve top-
lumlar arası kabul görmelerini sağlayan, 
uluslararası bir dil olan matematiktir. Zira 
matematik en rasyonel dil olma özelliği-
ni taşır. Matematik, kişisel bakış açısına 
veya toplumsal varsayımlara dayanmaz, 
denklemlerle ifade edilen sayısal sonuçla-
ra dayanır. Matematik sayesinde ileri sü-
rülen modeller, deney ve gözlemle onay-
landıklarında bilimsel kuramlara dönüşür-
ler ve tartışmasız kabul görürler. Albert 
Einstein’ın (1879 – 1955) Genel Görelilik 
Kuramı, gözlemlerle defalarca onaylandı-
ğı için evreni ve uzayın yapısını açıklayan kuram olarak genel 
kabul görmektedir. Öte yandan, temel parçacıkların özellikleri-
ni açıklayan Standart Parçacık Modelinin halen tartışmalı yön-
leri bulunduğundan, bir kuram olarak onay görmemekte, model 
olma özelliğini sürdürmektedir.

Einstein: “Maddeyi, aşırı derecede yoğunlaşmış uzay olarak 
algılayabiliriz. Söz konusu yeni fizik anlayışında, hem alana ve 
hem de maddeye ayrı ayrı yer yoktur. Çünkü burada “ alan tek 
gerçekliktir.” demiştir. Einstein’ın sözünü ettiği alan bütünsel 
enerji alanıdır. Günümüzün modern fizik anlayışı, enerji alanla-
rının gerçek olduklarını kabul etmektedir. Evrenin her noktası, 
diğer her nokta ile bütünsel bir ilişki içindedir. Evren, klasik 
fiziğin varsaydığı gibi birbirlerinden yalıtık nesnelerden oluş-
muş değildir. Kuantum kuramının öngördüğü şekilde bütünsel 
bir dolanıklık içindedir. Şu halde evreni bir hologram kaydına 
benzetebiliriz. Zira hologram kaydının en küçük parçası dahi 
kaydın bütünü hakkında bilgi sahibidir. Bu da bütünsel bir bağ-
lılığa ve dolanıklığa işarettir. Hologram 3-boyutlu bir nesnenin 
iki boyutlu bir yüzeye kayıt olmuş şifresidir. Hologram kaydı 
iki boyutlu olsa da, bir fotoğraf değildir, zira hologram kaydı-
nın kaydedilen nesne ile hiçbir benzerliği yoktur. Kaydedilmiş 
olan o nesneyi yeniden 3 boyutlu görüntüleyebilmek için şifreli 
kaydı çözmek gerekir. Evrenimizin de 4 boyutlu bir gerçekliğin 
3 boyutlu bir Hologram kaydı olduğunu savunan bilim adam-
ları vardır. Nitekim Einstein, 4 boyutlu uzay-zaman yapısının 
var olduğunu ileri sürerek, Genel Görelilik Kuramını oluştur-
muştur.

Kuantum Elektrodinamiği adlı fizik kuramında da 4 bo-
yutlu bir vektör alanın var olduğu kabul edilir. Bu 4 boyutlu 
alan sayesinde Standart Parçacık Modelinin pek çok özelliği 
sayısal olarak hesaplanabilmiştir. Bize 3 boyutlu gibi görünen 
nesnelerin kaynağı da 4 boyutlu enerji alanı olmaktadır. Şu hal-
de evrende var olan her nesnenin, ister atom kadar küçük ister 
gökadası kadar büyük olsun, 4 boyutlu bütünsel enerji alanının 
3 boyutlu bir hologram kaydı olduğu düşünülebilir. Altta solda 
uzaydaki gök nesnelerinin fotoğrafını ve sağda bir nesnenin ho-
logram kaydını görüyoruz. Aradaki benzerlik çarpıcıdır.

4 boyutlu uzay zaman yapısından ortaya çıkan gerçekliğin 
dört temel özelliği vardır. Bunlar sırasıyla: Zuhur, Organizas-
yon, Geri-Besleme ve Evrim özellikleridir. Enerji alanından 
zuhur edenler, aniden ve beklenmedik bir şekilde belirirler. Ku-
antum Kuramının olasılık hesabı ile gerçek olan etkileşmeleri 
açıklamasının nedeni, bu ani ve tahmin edilemez zuhur olayıyla 
ilgilidir. Zuhur edip belirgin olan varlıklar bir araya gelip orga-

nize olduklarında daha karmaşık yapıları oluştururlar. Fakat her 
var olan yapı çevresi ile etkileştiğinden, geri-besleme ile (kendi 
üzerine dönüşerek), yani iterasyon metoduyla varlığını sürdür-
mesi gerekir. Geri-besleme sadece canlılar için değil cansızlar 
için de geçerlidir. Kendi üzerine dönüşerek ve geri-besleme 
metoduyla gelişen cansız sistemlerden canlılar ortaya çıkmış-
tır. Canlıların değişimine de Evrim diyoruz. Evrimin bilimsel 
bir gerçeklik ve tüm canlılar için kaçınılmaz bir dönüşüm ve 
gelişim olduğu kesindir.

İnsan söz konusu olduğunda, evrimi sadece fiziksel değişim 
ve dönüşüm olarak değerlendirmememiz gerekir. İnsan düşün-
ce ve davranışlarıyla da evrimleşmektedir. Evrimleşen insan ise 
özgürleşme yoluna girmiş durumdadır.  Düşün-ü-yorum Dergi-
si’nin SINIR konulu tematik sayısında şöyle demiştim:

“Özgürlüğe kavuşmuş insan için “gerçek”, sadece beş duyu-
muza hitap eden olaylar ve olgular değildir. Beş duyunun öte-
sinde de bir gerçekliğin olduğunu kavrayabilmek için öncelikle 
mantığımızı değiştirmemiz veya düşüncemizin sınırlarını ge-
nişletmemiz gerekir. Günümüzde geçerli olan Aristo’nun ikili 
“ya-veya” mantığı gerçeği tam olarak kavramamıza yetmiyor. 
Yeni bir mantığa gerek olduğu görüşündeyim. Bu da Aristo 
mantığını aşan “Hem-Hem” mantığıdır.[1]

Hem-Hem mantığı, gerçeği bölüp parçalara ayırmaz, kate-
gorize edip sınırlamaz. Onun yaklaşımında birlik ve bütünlük 
vardır. Bu yönüyle Hem-Hem mantığının, Kuantum Kuramına 
uygun bir mantık olduğunu söyleyebiliriz. Hem-Hem mantığı, 
düşüncenin evrimleşip bütünlüğü görmesini sağlar. Bütünlüğe 
ulaşabilmek için “geri-besleme” ile hem dış gerçekliği hem de 
iç gerçekliği tevhide ulaştırmak, birleştirip bütünleyebilmek 
önemlidir. İnsan kendini arar ve ancak kendini bulduğunda ge-
lişmeye başlar. Tevhid başlıklı yazısında Metin Bobaroğlu: “O 
halde her birey kendini bulma özlemi içindedir, vatan hasreti 
içindedir. Bu bir vatandır, yurttur, insanın öz yurdudur. Ve insan 
öz yurdundan uzağa düşmüştür.” demiştir.[2]

[1] Sınırlarımızı Oluşturan Mantığımızdır, Doç. Dr. Haluk Berkmen, 
Anadolu  Aydınlanma Vakfı Yayını, Yaz 2016, sayfa 130. http://www.
dusunuyorumdergisi.com/sinirlarimizi-olusturan-mantigimizdir/
[2] Tevhid, Metin Bobaroğlu, Düşün-ü-yorum Dergisi, Temmuz – Ağustos 
2017 Sayısı, sayfa 2. http://www.dusunuyorumdergisi.com/tevhid/

Genelde gerçeklik “İnsan bilincinden bağımsız, somut ve 
nesnel olarak var olan her şey” şeklinde tanımlanır. Ama 
göz ardı edilen nokta, insan bilincinden bağımsız hiçbir 

şeyin olmadığıdır. Dışımızda var olanları beş duyumuzla algı-
lıyoruz. Algıladığımızı veya algıladıklarımızı ise kendi bilgileri-
mizle ve varsayımlarımızla yorumluyoruz. Dış dünya olarak ta-
nımladığımız ortam, aslında sonsuz ve bütünsel bir enerji ala-
nıdır. Bu enerji alanında farklı titreşimlerde farklı dalgalar bulu-
nur. Bu dalgaların bazılarını duyu organlarımızla algılayabilsek 
de pek çoğunu algılayamıyoruz. Enerji dalgaları bize ses, ışık, 
tat, koku ve dokunma şekilde ulaşır. Ancak her kişiye ulaşan 
ortak dalgalar olsa da, her kişinin kendine göre algıladığı dalga-
ların etkisi farklı duygulara yol açabilir. Birinin çok hoşuna giden 
bir müzik, bir başka kişiye çok çirkin ve rahatsız edici gelebilir. 
Duyularımıza güvenmememiz gerektiğini René Descartes (1596 
– 1650) daha 1600 yıllarında ifade etmişti. Descartes “Duyular 
bizi yanıltır. Bizi bir kere dahi yanıltmış olana güvenmememiz 
gerekir” diyerek “Duyularımdan şüphe edebilirim ama şüphe 
etmeyeceğim tek şey düşüncemdir. Düşünüyorum, şu halde va-
rım” sonucuna ulaşmıştır. Ancak düşüncenin kaynağına inmek, 
gerçeği ve gerçekliği kavramak açısından çok önemlidir.

Düşünen insan varlığından şüphe etmeyebilir ama gerçeği 
algıladığını iddia edebilir mi? Zira gerçeklik üç boyutludur. Bu 
üç boyut: 1) Kişisel gerçeklik, 2) Toplumsal gerçeklik ve 3) 
Bilimsel gerçeklik olarak tanımlanabilir. Kişisel gerçeklik de, 
iç-içe geçmiş iki katmandan oluşur: a) Duyusal gerçeklik b) 
Duygusal gerçeklik. Duygular, kararlarımızı ve gerçeklik algı-
mızı etkiler. Örneğin âşık olan insan, dünyayı ve sevdiği kişiyi 
veya varlığı duygularıyla yorumlar. Bu yüzdendir ki: “Aşkın 
gözü kördür” demişlerdir. Keza, hırs ve aşırı öfke içinde dav-
ranışlarının kontrolünü kaybeden kişi için: “Gözünü kan bürü-
müş” denmektedir.

Gerçekliğin ikinci boyutu olan toplumsal gerçeklik, insan-
ların ortak inançlarıyla ilgilidir. Her toplum belli dönemlerde, 
belli birtakım varsayımlar ve önyargılar üretmiştir. Örneğin, 
Ortaçağ’da, Avrupa’da birçok ülkede engizisyon mahkemeleri 
kurulmuş ve pek çok insan haksız suçlamalarla veya o günün 

Katolik inancına ters düşen düşüncelerinden dolayı işkence 
görmüş, hatta meydanlarda yakılmıştır. Bilime büyük katkıları 
olmuş olan Galileo Galilei (1564 – 1642)  Dünya’nın merkezde 
olmadığını ve Dünya ile gezegenlerin Güneş etrafında döndü-
ğünü savunmuş olmasından dolayı, engizisyon mahkemesi ta-
rafından ömür boyu oda hapsine mahkûm edilmiştir.

Belli dönemlerde yöneticiler tarafından şiddetle savunulan 
ideolojiler, toplumu büyük çapta şartlamış ve belli bir süre top-
lumsal gerçekliği oluşturmuşlardır. Örneğin faşizm, komünizm 
ve hatta kapitalizm dahi toplumu yönetmenin tek gerçek meto-
du olarak kabul görmüş ideolojiler arasındadır. Bu ideolojilere 
karşı çıkanlar toplumsal gerçekliğe karşı çıktıkları için ceza-
landırılmış, sürülmüş ve hatta öldürülmüşlerdir. Tarihte bu tür 
olayların pek çok örneği vardır. Amerika’da 1954 yılında Mc-
Carthy adlı senatörün başlattığı kampanya ile pek çok değerli 
insan komünistlikle suçlanmış ve o tarihlerde yapılan kamuoyu 
anketleri Amerikan halkının yüzde 50’sinin onu desteklediğini 
ve yüzde 21’inin de kararsız olduğunu ortaya koymuştur.

Gerçekliğin üçüncü boyutu olan Bilimsel Gerçeklik, son 
birkaç yüzyıldır tartışmasız onay görmektedir. Ancak bilimleri 
Sosyal Bilimler ve Pozitif Bilimler olarak iki sınıfa ayırmak 
gerekir. Sosyal bilimler, tarafsız olmayı amaçlasalar da toplum-
sal gerçeklik boyutundan büyük çapta etkilenmişlerdir. Örne-
ğin insanın kökenini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen 
antropoloji bilimi, uzun yıllar boyunca Afrikalı insanların daha 
ilkel, daha az zeki olduklarını iddia etmiş, kültürlerini ve inanç-
larını küçümsemiştir. Tarih bilimi dahi toplumsal gerçeklikten 
tümüyle bağımsız değildir. Bu yüzdendir ki “Tarihi galipler ya-
zar” denmiştir.

Son bir iki yüzyıldır sosyoloji bilimi, pozitif bilimlerden 
büyük çapta etkilenmiş ve rasyonel olmaya, pozitif sonuçlara 
ulaşmaya gayret etmiştir. Örneğin sosyolojinin kurucularından 
olan Emile Durkheim (1858 – 1917) “Esas amacımız, insan 
davranışlarını bilimsel rasyonalizmle açıklamaktır. Pozitivizm, 
bu rasyonel yaklaşımın sonucudur” demiştir. Ancak insan dav-
ranışlarının hiç de rasyonel olmadıkları ve pozitivizm ile açık-
lanamayacakları artık bilinen bir gerçektir.

Gerçekliğin Üç Boyutu
Doç. Dr. Haluk Berkmen
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Tematik Konumuz “Tarih 
Bilinci ve Kimlik Sorunu”

Değerli Vakıf Üyeleri ve Katılımcı Dostlarımız;
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 hayatlarımızı dönüştürebildiği oranda gerçek 
olduğunu göstermeye çalıştık.

Yabancılaşma, Sınır, Kaygı ve ardından Umut konulu tematik 
bültenlerimizde ise bu sefer söz kendi düşünürlerimizin oldu. 
Kalemlerimizi elimize alıp bu kavramları 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 anlamlandırmaya 
ve yorumlamaya çalıştık.

Nitelikli düşünebilmek, düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak 
ve anlamlandırdığını yorumlayabilmek demektir. Bültenimizin adı 
olan Düşün-ü-yorum isminin anlamı ve ilkesi buradan gelmektedir. 
Bu etkinliğin farkındalığıyla yeni tematik konumuzu Tarih Bilinci ve 
Kimlik Sorunu olarak belirledik.

Yapılacak paylaşımların en geç Nisan 2018 tarihinde teslim edilmesi 
gerekmektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

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 sorumlu-
luğu 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.

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma 
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Yazı İşleri Kurulu
Ayşe Doğu, Behiye Bobaroğlu, Elif Ersoy,
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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. 

Paylaşımda bulunmadan önce Yayın İlkelerimizin okunmasını rica ederiz!


