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“Umut belki de gelecek sayfadadır.
Kapama kitabı!

Kitabın tüm sayfalarını çevirdim,
ona rastlamadım.

Belki de kitaptır umut.”

Edmond Jabes

“Umut bir ağaçtır, gökleri sarar”

Melih Cevdet Anday
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İnsan, güzeldir; güzeli ister. Kötüye isyanı, iyiye olan umu-
du da bundandır. 

Max Scheler, insan için “Çıplak gerçeklik karşısında ebedî is-
yankârdır” der. Belki de bu, sanattan dine kadar, insan tininin, tüm 
tarihsel süreçlerde değişmez tavrıdır. Tarihi olduran, onu var kılan 
da bu insanî tavırdır. Sartre’ın “Özgürlüğe mahkûmdur” diye işaret 
ettiği İnsanın bitimsiz varlığı, tam da olması gerektiği gibi kendini 
zorunlu olarak hep yeni bir istemenin, boşluğun içinde bulur. Kedi 
kediliğiyle muhkem bir ayet gibi apaçık kendiyle tam dolu iken, in-
sanın uluorta diyemediği, yerine tarihler inşa ettiği, kendi sinesinde 
gizlediği boşluğun neyle nasıl doldurulacağı ise her insan açısından 
bir meçhuldür. İnsan ya anlam üreten, umut eden, Tanpınar’ın şiir 
için kullandığı bir benzetmeyle kendi “iç kale”lerini kuran bir var- 
olan olmayı yeğler ya da sıklıkla görüldüğü üzere, kendi çölüne ma-
ruz kalır. Belki de aynı imkân dairesinde, benzer malzemelerden 
“Huzursuzluğun Kitabı”nı çıkaran Fernando Pessoa’yı, ya da “Çürü-
menin Kitabı”nı yazan Emil Cioran’i, bir dönem huzursuzluğun ve 
çürümenin başat mekânı olmuş Nazi kamplarında, “İnsanın Anlam 
Arayışı”nı yazan Viktor Frankl’dan ayrı kılan da umuda olan farklı 
inançlarıdır. 

Umut, insanın tüm çıkış öykülerinin, hem ilkesi, hem de ülkesi ola-
rak herhangi bir dünya durumunun önünde bulunan insanın, an-
lam bakiyesidir. Umut, bir çarpan olarak bireysel ve tarihsel feno-
menlerin tamlık bulduğu, bir düş ülkedir. İnsan varolanının, sonsuz 
biçimleri arasında geleceğe yönelmiş bir atılım, şimdinin özdeşli-
ğindense başka dünyaların iyiliğine meftun olmuş insan, vicdanın 
kendi iç sezisiyle kendini, kendi gerçekliğinden kovması ve bu  gaye 
altında eylem birliğini yeniden kurmasıdır. Aynı umut ki, düşten bir 
sur’muş gibi insanın çaresiz bakışlarının karşısında kurulmuş kutsal 
bir “iç kale”dir. 

Elimizde tuttuğumuz ve birçok yazarın büyük özverisi ve emeğiyle 
ortaya çıkan Umut sayısı da bu iç kaleye bir köşe taşı olması dileği 
ve umudu ile sunulmuş değerli bir katkıdır. Emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.

Umudumuz, sürekli olsun.

Umudumuz Var...
Sadık Acar
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İnsanın Anlam Arayışı
Victor E. Frankl, Çeviren: Selçuk Budak
Okuyan Us Yayınları, 2013

20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frankl, otuzun üzerin-
de yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan İn-
sanın Anlam Arayışı’nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkin-
ci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde 
anlatmaktadır.

Okurlar, Frankl’ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük 
bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dö-
nüştüğünü fark edecektir.

Gasset, Heidegger ve Sartre’dan aşina olduğumuz düşünceler ışığında, 
varoluşun çetin koşullarında “anlam”ı keşfetmemize yardım edecek sü-
reci anlatan Frankl, “İnsanı insan yapan nedir?” sorusuna da yanıt ver-
meye çalışıyor...

“Gerçekten ihtiyaç duyulan şey, yaşama yönelik tutumumuzdaki temel 
bir değişmeydi. Yaşamdan ne beklediğimizin gerçekten önemli olma-
dığını, asıl önemli olan şeyin yaşamın bizden ne beklediği olduğunu 
öğrenmemiz ve dahası umutsuz insanlara öğretmemiz gerekiyordu. 
Yaşamın anlamı hakkında sorular sormayı bırakmamız, bunun yerine 
kendimizi yaşam tarafından her gün, her saat sorgulanan birileri olarak 
düşünmemiz gerekirdi. Yanıtımızın konuşma ya da meditasyondan de-
ğil, doğru eylemden ve doğru yaşam biçiminden oluşması gerekiyordu. 
Nihai anlamda yaşam, sorunlara doğru çözümler bulmak ve her birey 
için kesintisiz olarak koyduğu görevleri yerine getirme sorumluluğunu 
almak anlamına gelir.”

Umut İlkesi, Cilt 1-2
Ernst Bloch, Çeviren: Tanıl Bora
İletişim Yayınevi, Cilt 1: 2013, Cilt 2: 2015

Ernst Bloch, tutkulu, angaje, ancak ortodoksi ve dogmatizmle her zaman 
kavgalı çizgisiyle Marksist hümanizmanın müstesna şahsiyetlerinden olan 
bir düşünür. İyimserliğin filozofu: İnsanın mevcut/hâlihazır olanla yetin-
meyen, arzulayan, düşleyen iradesine ve dönüştürücü eylemine, özsel bir 
değer yükler. Ekonomi-politik nesnelciliğin otomatizmine karşı; memnu-
niyetsizliğin, isyankârlığın, düşlerin, ütopyanın maneviyatını öne çıkarır. 
Başyapıtı Umut İlkesi, tüm eserlerine damgasını vuran bu düşünsel emeğin 
en bereketli hasadıdır. Umut İlkesi, öte yandan, medeniyet tarihinde ge-
zerek konuşan bir kitaptır. Dinler tarihinden Ortaçağ düşünce dünyasına, 
simyadan modern bilime, mimariye, edebiyata, görsel sanatlara, modern 
yaşamın girdi çıktısına, halk kültürlerinden popüler kültüre… insana dair 
hiçbir şeyin yabancısı olmayan bir filozofun anlatısı.

Geçtiğimiz yüzyılın en önemli özgürleşme kuramlarından birini  sunan 
Umut İlkesi, hem Frankfurt Okulu ile bağıntısında hem de Sartre’ın da 
içinde yer aldığı Marksist Hümanizm akımı içinde tanımlanagelen ama her 
zaman “aykırı” olan bir filozofun, Bloch’un ana eseridir. Tanrıtanımaz bir 
dinin içinden konuşan, zamanla/tarihle peygamberane bir ilişki kuran, bir 
umut ve gelecek felsefesini, gelecek bir özgürlük krallığı düşünü sunan Blo-
ch’un ütopyasının sosyalist bir ütopya olduğunu biliyoruz. Ama onun “reel 
sosyalizm”in ütopyayı gelecek kavramının dışında bırakan pozitivizmin-
den de köklü bir şekilde ayrıldığını da biliyoruz. Düşlemek, umut etmek 
ve eylemek arasındaki bağıntıyı, belirlenimci bir “yapma” iradesinde değil, 
özgürleştirici bir “isteme”de bulduğu için Bloch, tarihi, insanlığın saklı düş-
lerinin hikâyesi olarak okur...

Bloch’un ütopya kavramında, sadece politik bir dönüştürme/değiştirme 
arzusunu değil, aynı zamanda insanın değer yaratma kapasitesini de gör-
mesi, onun gerçeklik kavramını pozitivist bir zeminde değil, yani olgusallık 
zemininde değil, hakikilik/sahicilik kavramının işaret ettiği zeminde yani 
ahlaksal alanla ilişkisinde tanımladığının göstergesidir... Sahicilik, özgür-
lük bilincinin eylemin kılavuzu olmasında değil, eylemin bizzat kendisinin 
bu bilinci görünür kılan şey olmasında bulunur...

Gelecek kategorisinin, epeydir, insanlığın ufkundan çıktığı, insanlığın fa-
sit bir şimdiye kapandığı zamanlarda Bloch’u okumak, daha iyi bir yaşam 
arzusunun, aslında geleceğe açılan kapının kendisi olduğunu görmeyi/
anımsamayı sağlayabilir. Edebî, hatta şiirsel, kimi zaman da “sırlı” bir dille 
sözcüklere dökülen bir insanlık öyküsünü, tarihe tanıklığın felsefî tarzının 
büyük örneklerinden birini okurken, bu “sırlı” dilin Türkçe’de dile gelmesi-
nin zorluğunu aşmanın da büyüklüğü fark edilecektir.

Nilgün Toker

Umut
Kütüphanesi

Hazırlayan: Behiye Bobaroğlu

UMUT
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Umut Mekânları
David Harvey, Çeviren: Zeynep Gambetti
Metis Kitap, 2015

Ütopyacı hareketler, yüzlerce yıldır, âdil bir toplum ve daha iyi bir yaşam 
için mücadele veriyorlar. Harvey, bu eserinde, tarihsel ve coğrafî bir bakış 
açısıyla bu hareketlerin başarısızlıklarının altında yatan sebepleri ve ütop-
yaları ortaya çıkaran fikirlerin geçerliliğini sorguluyor -başka bir ifadey-
le, fikirlerin neden ütopik kaldığını, hayallerin neden gerçekleşmediğini-. 
ABD’deki Baltimore şehrini model olarak aldığı mevcut kentsel ortamın 
çarpıcı bir betimlemesini sunarken, “alternatif yok” diyenlere karşı ütopya-
cı hayal gücüne başvurmanın kaçınılmazlığını vurguluyor. Uzamsal ve za-
mansal ütopyaların, artılarını eksilerini değerlendirdikten sonra, “Diyalek-
tik ütopyacılık” adını verdiği yeni bir ütopyacı düşüncenin genel hatlarını 
çizen Harvey, daha eşitlikçi ve doğayla barışık yaşamayı mümkün kılacak 
tasarımlara dikkatimizi çekiyor. Kitabın sonunda ise yazarın kendi umut 
mekânına dair, son derece aydınlatıcı, gayet şahsî bir ütopya bulacaksınız. 
David Harvey, Türkçe’de Postmodernliğin Durumu ve Sosyal Adalet ve Şe-
hir kitaplarıyla tanınmıştır. Araştırmalarının felsefî merkezinde, Marksist 
kurama mekânı, uzamsallığı eklemlemeyi, tarihsel maddeciliğe coğrafyayı 
dâhil etmeyi amaçlayan verimli bir perspektif vardır. Bu kitapta da öyle. 
Her yönüyle tartışılmaya, incelenmeye değer bir kitap Umut Mekânları.

Direniş ve Umut: Reha İsvan
Zeynep Oral
Metis Kitabevi, 2002

12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye’yi dev bir cezaevine dönüştürmüş, işkence ve 
baskı hüküm sürerken, âdil yargı hakkı dâhil tüm haklar ortadan kaldırılmış-
tı. Reha İsvan, bu dönemde açılan ve tiyatrocuları, ressamları, gazetecileri, 
bilim insanlarını hâkim karşısına çıkaran Barış Derneği davasının, tek kadın 
sanığıydı. 1982-86 tarihleri arasında, aralıklarla 38 ay boyunca tutuklu kaldı-
ğı Metris Askeri Cezaevi’nde, ileri yaşına karşın dimdik duruşuyla direnişin 
ve umudun simgesi oldu. Zeynep Oral’ın kendiyle yaptığı söyleşinin ürünü 
olan bu kitap, yalnızca Reha İsvan’ın değil, yaşam tecrübesi ve siyasi görüş 
farkları nedeniyle başta birbirlerini yadırgasalar da gitgide, anne evlat gibi 
oldukları yüzlerce diğer tutuklunun da seslerini, yaşadıklarını taşıyor bize. 
Bugün insanlık onuru için mücadeleyi sürdürenler, mizahla, yaratıcılıkla, 
düş gücüyle direnenler de onu tanısın diye... Bu mücadelelerin asla unutul-
madığı bilinsin diye...

Bekleyiş ve Umut
Eugenio Borgna, Çeviren: Meryem Mine Çilingiroğlu
Yapı Kredi Yayınları, 2015

Eugenio Borgna bu kitabında insan olma halinin iki yapıtaşını, bekleyişi ve 
umudu fenomenolojik bir yönelimle ele alıyor. Klinik deneyimlerinin sağ-
ladığı içgörüyle ruhun kuytularına nüfuz etmenin yollarını arayan yazar, 
okuru bekleyiş ve umudun felsefî ve edebî imgeleri arasında umut dolu bir 
yolculuğa çıkarıyor.

“Sadece günlük hayattaki karşılaşmalarımızda değil, kaygı ve huzursuz-
luğa kapılmış hastalarla yaşadığımız karşılaşmalarda da ve hatta özellikle 
bunlarda, sessizlik içinde diyalog kurmanın gizemli anlamını kavramamız 
gereklidir; bu, onların ne hissettiklerini ve ne duyduklarını, huzursuz bek-
leyiş ve umutlarının neler olduğunu, hayatlarının ufuklarına inen gölgeleri 
sezmek amacıyla yapılmalıdır.”

Eugenio Borgna (22 Temmuz 1930, Borgomanero) Novara, Maggiore Has-
tanesi’nde Psikiyatri Başhekimi, Milano Üniversitesi Sinir Hastalıkları ve 
Zihinsel Hastalıklar Kliniği’nde öğretim üyesi olarak hizmet vermiştir.

İyimser Olmayan Umut
Terry Eagleton, Çeviren: Emine Ayhan
Ayrıntı Yayınları, 2017

Hani, şu ünlü, bardağın yarısını boş gördüğü yetmiyormuş gibi, diğer yarı-
sının da tadı berbat bir şeyle dolu olduğundan neredeyse emin biri olarak, 
umut üzerine yazmak için biçilmiş kaftan değilim muhtemelen. Bir yanda, 
hayat felsefesi, “Ye, iç, eğlen, yarın öleceğiz nasılsa” cümlesiyle özetlenebi-
lecek olanlar var, bir yanda da kendime çok daha yakın hissettiğim, “Yarın 
öleceğiz” diyenler. İnsanı, dertlere salan bu eğilimlere rağmen bu konu üze-
rine yazmayı seçmemin bir nedeni, umudun, Raymond Williams’ın deyi-
şiyle, “Geleceğin kaybının hissedildiği” bir çağda merak uyandırıcı biçimde 
ihmal edilmiş bir kavram olması. (Terry Eagleton)

Marksist edebiyat eleştirmeni Terry Eagleton, bu kitabında, insani duygu-
ların en hassaslarından biri olan “umudu” mercek altına alıyor. Eagleton, 
boş umutlarla dolu umutlar arasında belirgin ayrımlar yaparak, “ihmal 
edilmiş” bu duyguyu, edebiyat eserlerinden felsefî metinlere uzanan geniş 
bir düzlemde sorunsallaştırıyor. Eagleton, bu çabasından hareketle günde-
lik hayatın boğucu ilişkileri, iktisadi süreçlerin geçirimsiz kodları arasında 
bocalayan “şimdi”nin insanına, kışkırtıcı olduğu kadar düşündürücü de 
olan parlak yorumlar sunuyor. Hâlâ umudu olanlar ve umuttan tümüyle 
vazgeçenler için eşsiz bir başucu kitabı...
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Ölümcül Hastalık Umutsuzluk
Sören Kierkegaard, Çeviren: Mukadder Yakupoğlu
Doğu-Batı Yayınları, 2004

“Ve kum saati, dünyanın kum saati boşaldı ve yüzyılın tüm gürültüleri sus-
tu; çılgın ve kısır çabamız bitti, yakınlarına gelince, sonsuzlukta olduğu gibi 
-erkeğin ya da kadının, zenginin ya da yoksulun, kölenin ya da efendinin, 
mutlunun ya da mutsuzun olduğu gibi- herşey sessizlik içindedir; başın, 
ister tâcın parıltısını taşısın, ister basit insanların arasında kaybolsun, is-
ter yalnızca günlerin sıkıntılarına ve alın terlerine sahip ol, ister dünya 
durduğu sürece ünün yüceltilsin, ister isimsiz ve unutulmuş olarak sayısız 
kalabalıkların içinde kaybol, ister seni kaplayan bu görkem, tüm insansal 
betimlemeleri aşsın, ister insanlar, ne olursan ol, seni, yargıların en acısı, en 
alçaltıcısı ile vursunlar, sonsuzluk, milyonlarca benzerinden her biri için 
olduğu gibi senin için de tek bir konuda bilgiyle donanacaktır:

Yaşamının umutsuz olup olmadığı ve umutsuzsa bunu bilip bilmediğin ya 
da bu umutsuzluğu bir korku gizi gibi, suçlu bir aşkın meyvesi gibi içine 
sokup sokmadığından ya da umutsuz olarak ve diğerlerine nefret duyarak 
öfkeye kapılıp kapılmadığın konusunda. Ve eğer yaşamın, yalnızca umut-
suzluğu taşıyorsa gerisinin hiçbir önemi yoktur! İster zaferler, ister yenilgi-
ler söz konusu olsun, senin için herşey kaybedilmiştir, sonsuzluk, seni artık 
hiç içine almaz, seni hiç tanımamıştır ya da daha da kötüsü seni tanırken, 
seni, kendi ben’ine, umutsuzluğun ben’ine çiviler.

Umut Yolu
Stéphane Hessel, Çeviren: İsmail Yerguz
Say Yayınları, 2012

Stéphane Hessel, 95 yaşında Fransız yazar, filozof ve diplomat. Türkiye’de, 
yaklaşık 30 dile çevrilen, Fransa’da, satışı 2 milyonu aşan “Öfkelenin” adlı 
kitabıyla tanınıyor. Edgar MORIN ise 91 yaşında Fransız yazar, filozof ve 
sosyolog. Her ikisi de DİRENİŞ savaşçısı olan yazarlar. Ülkelerinde izle-
nen kör siyasetin bilincine vararak, insanları, ölümcül miskinliklerinden 
uyandıracak olan, evrensel nitelikte bir uygarlık siyasetinin, bir yurttaş ha-
reketinin mümkün ve gerekli olduğunu ileri sürüyor ve umudun yolunu 
açıyorlar.

Yeşil enerjileri, dayanışmacı ekonomiyi, megapollerin insanileşmesini, eği-
timi, kültürü hedef alan düzenlemeleri önceleyen; endüstriyel tarımı, nük-
leer enerjileri, parazit aracıları, savaş sanayisini, savurganlık ekonomisini 
dışlayan; finans kapital ejderhasına, etnik-dinsel çatışmalara, biyosferin 
bozulmasına karşı çıkan bu yeni siyaset, liberter, sosyalist, komünist ve 
çevreci kaynaklardan besleniyor.

Umut Yolcuları
Jan Devletoğlu
Boyut Yayın Grubu, 2002

Umut Yolcuları, başvurularında iltica nedeni siyasi görünmesine karşın, 
gerçekte ekonomik sebeplerle gelecek umudu arayan, Türk mültecileri.

İlticacıların büyük bir bölümü Türkiye’de sosyo-ekonomik ve psikolojik 
nedenlerle bunalıp, yurt dışında yeni umutlar aramak için gelişigüzel yola 
çıkan ve her nasılsa İngiltere’ye ulaştıktan sonra kendini siyasi ilticanın kı-
lıfına sokmayı başaran ekonomik ilticacılar. 

Türkiye’nin birçok bölgesinden kopup gelerek, gelecek endişesindeki bu 
insanlar, İngiltere ya da herhangi bir AB ülkesinde kalabilmenin tek yolu 
olan BM 1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki siyasi iltica hakkını kullanıyor.   
Bugün, İngiltere’de aileleriyle birlikte yaklaşık 100 bin Türk ilticacı bulunu-
yor. Türkler, İngiltere İçişleri Bakanlığı istatistiklerinde, Afgan, Somali, Irak 
ve Sri Lanka’lılardan sonra beşinci sırada yer alıyor. İngiltere’de, 1960’lar-
da başlayan kaçak Türk işçilerinin hüzünlü serüvenini 2000’li yıllara ka-
dar izleyen Jan Devletoğlu, Türkiye’den İngiltere’ye ekonomik nedenlerle 
göç edenlerin başlarından geçen akıl almaz olayları ve süreci anlatıyor.   
Onlarla konuşan, dertleşen, birlikte yiyip içerek sorunlarının köklerine 
inmeye çalışan, hem kendilerine, hem de geride bıraktıkları yakınlarına, 
ekonomik ve sosyal açıdan daha güvenli ortamlar yaratmak için nasıl çır-
pındıklarını dile getiren Devletoğlu, sıradışı fotoğraflarla zenginleştirdiği 
kitabın, bilimsel bir araştırma olmaktan ziyade, çeşitli kurumların dikkati-
ni çekmek üzere hazırlanmış bir yapıt olarak tanımlıyor.

Umut Devrimi
Erich Fromm, Çeviren: Şemsa Yeğin
Payel Yayınları, 2002

Bu kitap, yazarın, Amerika’nın 1968 yılında içinde bulunduğu duruma 
tepkisini dile getirmektedir. Kitaptaki görüşler, bir yol ayrımında 
bulunduğumuz kanısından doğmuştur. Yollardan biri, termonükleer 
savaşla yok edilmemişsek eğer, insanı, çaresiz bir dişlisi haline getiren 
tümüyle makineleşmiş bir topluma ulaşmakta, diğeriyse, insanlığın ve 
umudun yeniden doğması için tekniği, insanın hizmetine sokan bir 
topluma açılmaktadır. 
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Ne Yapabilirim?
Geleceğe Kartpostallar
Gündüz Vassaf
Yayınevi: İletişim Yayınları

Rüyalarımız, tekdüzeleşir, Böl-yönet düzeninde, Birey, yüceltilip bencilleş-
tirilirken, Aidiyetlerimizin gönüllü köleleri, Belirlenmiş seçeneklerin kale-
bentleriyiz. Her gün yeni felaket haberiyle uyanıyorum. Ne yapabilirim?

Vicdanın sızlarken sen ne yapabilirsin? Biz ne yapabiliriz? Gündüz Vassaf, 
Ne Yapabilirim? Geleceğe Kartpostallar’da bir harekete, örgüte, partiye, hatta 
ideolojiye bağlı olmayanlara sesleniyor. Kötümserliğe kapılıp edilgenleşme-
ye, değişimin ertelenmesine, değişimi, kendimizden başka yerlerde arama-
ya karşı çıkıyor. Okurunu, çaresiz çırpınışlarda tükenmeden, “Ne yapabili-
rim?”i düşünmeye davet ederek yeni bir yaşam ahlâkını tartışmaya açıyor…

“Düş gücünün avukatı” Gündüz Vassaf ’tan, barışa, özgürlüğe, haksızlıkları 
vurgulamaya, düşlemeye, değişime, birlikteliğe, geleceğe dair şiirsel bir kitap.

Rüyalarımız, her yerde, her koşulda. Darwin’in eksiği, evrim teorisinde 
umuda yer vermemiş olması. İnsandan başka, yarını yaşayan tür var mı?

Umut - Değişim İçin Yeni 
Felsefeler
Mary Zournazi, Çeviren: Uygar Abacı
Literatür Yayıncılık, 2004

“Umut, daha ziyade bizi hareket ettiren ve değiştiren, hayatın her an yeni-
lenmesini sağlayan ya da hayatı ve siyaseti ‘yeniden-çekici kılan’ güç olma-
lıdır; o nedenle gelecek, şimdi, nasıl yaşadığımız ve umut ettiğimizle ilgili 
bir şeydir.”

Çağdaş yaşam ve günümüz dünyasında, ilerici bir politikanın, eleştirel dü-
şüncenin nasıl olması gerektiği hakkında, zamanı çok iyi ayarlanmış, çığır 
açıcı bir tartışma sunuyor.

Mary Zournazi, dünyanın dört bir yanından, Alfonso Lingis, Julia Kristeva, 
Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Gayatri Spivak gibi önemli yazar ve dü-
şünürlerle yaptığı konuşmalarda, umutla mevcut durumu değiştirme, gün-
delik yaşamın, yeni korku ve yabancılaşma biçimlerini anlama ve alt etme 
kapasitemiz arasındaki bağlantıları irdeliyor. 

Bu ilginç konuşmalara katılan yazar ve düşünürler, umut üzerine, kişisel ve 
politik görüşlerini açıklıyor ve kimliği, toplumu ve sınıf deneyimini yeni 
biçimlerde nasıl yorumlayabileceğimizi tartışıyor.

Umut’la, yeni binyılda, gündelik yaşam, sınıf, göç, küreselleşme ve 
devrimci değişim deneyimlerini eşsiz bir yöntemle ele alarak kolay 
okunur ve anlaşılır bir metin yaratan Mary Zournazi, sevinçlerimizin, 
umutlarımızın ve hayallerimizin, bağlanma ve kopuşlarımızın arkasındaki 
güdüleri yeni bir gözle görmemizi sağlıyor. 

Pozitif Psikoloji Bağlamında 
Umut
Editör: Aylin Demirli Yıldız

Katkıda Bulunanlar: Aylin Demirli Yıldız, Canan Koç, Didem Kepir, Sa-
voly, Emre Oruç, Fidan Korkut Owen, Gizem Sarıgül, Hasan Atak, Hicran 
Çetin Gündüz, İpek Günver, İrem Yola, Naile Bilgili, Pınar Dursun, Rana 
Özen Kutanis, Selcen Akuysal Aydoğan, Sinem Tarhan, Sinem Tarhan, 
Zeynep Kızıl

Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık

“Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut: Hedefe giden yolda, sınırları aşmak” 
kitabımız, kendini gerçekleştirmenin peşinde olan çoğunluk için bir kay-
nak ve yol haritası olması hedefi ile hazırlanmıştır. Zira, tüm olumsuz şart-
lar içinde bile bir yol bulma, hedefler koyabilme ve bu hedeflerden vazgeç-
memenin gerektirdiği dinamikleri çözümlemek, hem bireylerin, hem top-
lumların iyi oluşunu artıran önemli bir paradigma değişimi anlamına gel-
mektedir. Bu yeni bakış açısına uygun olarak pozitif psikoloji bağlamında 
ele alınan Snyder’in Umut Kuramı, tüm yönleri ile kitapta yer almıştır. Bu 
bağlamda, yurtdışı literatür ile Türkiye’deki çalışmalar biraraya getirilmiştir.  
Böylece, dünyada ve Türkiye’de, umut alanında yapılan çalışmalar ve umudu 
ölçmek için kullanılan yollar başta olmak üzere, farklı gelişim dönemlerinde, 
umut, özyeterlik, iyimserlik, iyi oluş, psikolojik sağlamlık gibi kavramlarla 
umut ilişkisi, kariyer danışmanlığı, stres bozukluğu, travma sonrası stres bo-
zukluğu gibi alanlarda, umudun rolü, bilişsel davranışçı terapilerde umut ve 
okulda, sınıfta ve örgüt içi oluşumlarda, umudun rolünü içeren, kapsamlı bir 
çalışma ortaya çıkmıştır. Araştırmacı ve uygulamacıların, “umut” kavramını, 
hem kişisel, hem de mesleki gelişimlerinde etkin kullanımları adına özüm-
semelerinde ve içselleştirmelerinde etkili bir rehber olması amaçlanmıştır.  
(Tanıtım Bülteninden)
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Dünyada bir kriz yaşanıyor, biliyorsunuz. Bu kriz içinde, tabii ki 
nesnel koşullar var. Belirli bir çıkara bağlı davranışlar çeşitli ül-
kelerde sergileniyor ama bunun arkasında meşrûiyet zemini 

aramak için karşılıklı iki taraf, birtakım değerleri konu ediniyor ve bu 
değerler üzerine birtakım çatışmaların olduğunu söylüyor. Bunun bir 
de geçmişi var. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda aşağı yukarı net 
bir ayrım olarak koymasak da, koymak istemesek de, dünyada, bir 
Doğu-Batı karşıtlığı, kültürel olarak ve uygarlık bağlamında da uzun 
yıllardır kamplaşmalar olduğunu, bunun çeşitli biçimlerde, giderek, 
insanların inançlarına kadar indirgendiğini ve inançlardan hareket 
ederek, insanların birbirlerine karşı çeşitli biçimde savaşlar yaptıklarını 
ve yapmak istediklerini görüyoruz. Bunun bir çözümlemesini yapmak 
gerekir diye düşünüyorum. Nedir bu olay? Gerçekte böyle bir zemin 
var mı? Yoksa, insanlar, sadece salt çıkarları doğrultusunda yaptıkları 
kamplaşma ve çatışmalarda, bazı değerleri kendilerine meşrûiyet ze-
mini bulabilmek için mi kullanıyorlar? Böyle bir noktadan hareket ede-
rek irdeleme yapabilir miyiz? 

Bu konuyu çeşitli biçimlerde ele 
aldığımızı biliyorum ama belki 
yeni ilişkiler bulabiliriz. O neden-
le, bu, değerler konusunu, yine, 
yeni bir biçimde ele almayı de-
neyelim. Bundan önce, bir felsefî 
bakış açısı doğsun, yani olaylara, 
olgulara, kültüre, uygarlığa yak-
laşırken bazı kriterlerimiz olsun 
elimizde, ki, onların üzerine de-
ğerlendirme yapalım.

Bunun en temelinde, felsefî ba-
kış açısından bir zemin bulsun 
diye, Aristoteles’in üç noktada 
ayrım yaptığını anımsatıp oradan 
hareketle bir kurgu yapabiliriz.  
Aristoteles, üç soru soruyor: 

• Ne bilebiliriz? 

İnsan bilgi edinmek istediği bu 

yaşamda neyi bilebilir? 

• Ne yapabiliriz? 

Eğer bir şey yapmamız gerekiyor-
sa, bu yaşamda ne yapabiliriz? 

• Ne ümit edebiliriz? 

Bu yaşamdan ne ümit edebiliriz? 

Bu üç temel sorunun, gerçekten 
tarih sürecinde de gözlediğimiz 
zaman –böyle kategorik biçimde 
ele alınmasa bile– yaşamın içinde 
insan eğilimlerinin en temel belir-
lenimlerini gösteriyor olduğunu 
görebiliriz. Hem kendi kültürü-
müzde hem başka kültürlerde ya 
da insanın olduğu her yerde buna 
rastlayabiliriz. “Ne bilebiliriz?” 
Onu soru biçimine getirmiş ol-
ması Aristoteles’e ait, ama “O, icat 

FELSEFE TAŞI:
KAYBOLAN KELİME*

Metin Bobaroğlu

*11 Ekim 2001 AAV toplantısı “Değerler Sorunu” başlıklı konuşma ka-
yıtlarından yazıya geçirilmiştir. 
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etti, biz de yapıyoruz” demek değil. Yaşamın kendini 
okuma anlamında yaşama baktığı zaman, “Ne bilebi-
liriz?” sorusunu öne alıyor, çünkü, insan, yaşamında 
diğer tüm varolanlardan, “bilgi” ile ayrılıyor. Düşün-
me ve bilgi edinme, kullanma ile ayrılıyor ya da böy-
le bir ayrımdan, en temel ayrım olması nedeniyle söz 
edebiliriz.

“Ne bilebiliriz?” Bunu çözümlemek, bunu disipline 
etmek, bunu yaşamımızda kendimiz için anlamlı bir 
biçimde üretebilmek, ancak bu soruyu disiplinli dü-
şünmeye yönelmek ve onu her alanda test etmek yo-
luyla mümkün olabilir. Dolayısıyla, bir disiplin orta-
ya çıkıyor ve bu disiplin, “Bilgi felsefesi” adını alıyor. 
Bu, Aristoteles’ten itibaren böyle değil. Ondan önce 
de insan neyi biliyor ise o bilgilerini düzenleyerek, 
belirli alanlarda, birbirinden ayırt ederek kullanıyor-
du ama bunun üzerine düşünmeyi, felsefeyle başlattı. 
Daha önceden bunu yapıyordu, her alanda bilgi üre-
tiyordu, ama bu bilgiyi nasıl ürettiğini ve bu bilgiyi 
niçin ürettiğini, bu bilgi ile yapabilme olanaklarını, 
bilginin olanaklarını sorgulamıyordu. 

Dolayısıyla, felsefenin dikkatimizi çeken böyle ayırt 
edici bir noktası var ya da felsefeyi, belki böyle bir 
noktadan başlatabiliriz diye düşünüyorum. İnsan, 
bilgiyi, günlük yaşamda, doğa karşısında, toplum 
ilişkilerinde, kendi psişik süreçlerinde üretip kul-
lanıyor; ama bunu nasıl yaptığını düşünmeye baş-
laması, onun üzerine dönüp düşünmeye başlaması 
belki de felsefe denmeye lâyık olabilir. O nedenle, 
“Ne bilebiliriz?” sorusunun karşılığı, “Bilgi Felsefesi” 
olarak daha sonra disipline edilecek ve bildiğiniz gibi 
bu da yöntemli düşünme üzerine yöneltildiği zaman  
“bilgibilim(epistemoloji)” adı altında bir disiplin 
olarak karşımıza çıkacak. 

Bir de ne yapmamız gerektiği konusu var. İnsan, el-
bette, yaşamda, doğa ve toplum karşısında ve ilişkile-
rinde, birçok şeyi yapıp etmektedir ama bu yapıp et-
tiklerimizi sorgulamaya, onlar üzerine düşünmeye, 
onları değerlendirmeye başladığımız zaman, yapıp 
ettiklerimizin değerini aramaya başladığımız zaman, 
bu bir felsefe yöntemi ya da felsefenin konusu biçi-
mine kadar yükselecek bir alanı, bir yönü önümüze 
çıkarabilir, çıkarmaktadır da. Nitekim, o zaman, ne 
yapmamız gerektiğinin karşılığı, davranışlarımızın 

değerlendirilmesi bağlamına taşındığı için buna, fel-
sefede, disiplin olarak, “Ahlâk Felsefesi” adını veriyo-
ruz. Ahlâk felsefesinin, ahlâktan farkı var; bilgi felse-
fesinin, bilgiden farkı olduğu gibi. Bilgi felsefesinde, 
bilgiden farklı olarak, bilginin üzerine düşünüyoruz; 
bilginin ne’liğini, niteliğini, ortaya çıkışını, süreçleri-

ni, kullanılışını, hepsini sorguluyoruz. 

Bilginin, kendini alıp kullanmak ya da edinip kul-
lanmak, bu yaşamın içinde, neredeyse otomatikleşen, 
kendiliğindenmiş gibi bir duruma bürünen bir alış-
kanlık işi olarak karşımıza çıkıyor, ama üzerine dü-
şündüğümüzde, felsefî bir nitelik kazanıyor demiş-
tik; ahlâk da böyle. Ahlâk, davranışlarımızın üzerine 
düşünmediğimizde, yaptığımız, ettiğimiz herşeyi 
içeren bir çerçeve çizmez bize. Ahlâk, ancak ötekiyle 
olan ilişkimizde, ötekinin itirazlarıyla ve tepkileriyle 
ilgili bir zorlama ya da istek karşısında, kendi üze-

rimize dönüp düşünmeye başladığımız bir biçim-
de, davranışlarımızı sorgulamaya başladığımız bir 
biçimde ortaya çıkar ve o zaman ahlâkı sorgularız. 
“Niye böyle yaptım, yaptığım iyi miydi, kötü müydü, 
insanlar bunu niye beğenmiyorlar?” Bunun üzerine 
düşünmek ya da bunu dikkate alarak yaşamaya baş-
lamak, bir ahlâkî kişiliği ya da ahlâkî bilinci oluştu-
rur ama bu, ahlâk felsefesi değildir. 

Ahlâk felsefesi, yapıp ettiklerimizin neden beğenil-
mediği ya da kabul edilip edilmediği ile ilgili değil-
dir; neyin, hangi kritere göre iyi ya da kötü olduğu-
nun üzerine düşünmektir. Bunun için evrensel birta-
kım kriterler var mıdır yoksa bu yerel, yöresel, törel, 
belirli toplum ve topluluklara ait kabullerle ilgili bir 
sorun mudur? Bunun dünyadaki çeşitli yaşam bi-
çimlerinde ortaya çıkışı, coğrafî koşullar ya da tarih-
sel süreçlerdeki olaylar içinde bir bütünlük sunar mı, 
yoksa tüm bunların içinde, insanın idealize edebile-
ceği birtakım temel kriterler var mıdır?

Bu idealize etme ve temel kriter arama kaygısı, in-

sanın bulunduğu ortamla ve kendiyle ilgili olan, 
yakın gruplar ve yakın topluluklar içinde doğrudan 
gerçekleştirilen davranışların içindeki sorgulamadan 
çok, ötekinin, uzakta oluşuyla ilgilidir. Daha çok, 
tanımadığı kültürlerde daha sonra tanıştığı zaman 
anlayabileceği ya da onlarla paylaşabileceği birtakım 
değerler olup olmadığı sorunudur. O zaman, ahlâk 
felsefesi giderek kendi üzerine düşünme ve sorgu-
lamadan bir sonuç çıkarırsa, ki, tarihte böyle oldu, 
buna, “etik” adını veriyoruz; yani, ahlâk değil, ahlâk 
felsefesi olarak etik. 

“Ne ümit edebiliriz?” Bu, yaşamın içinde hazır bul-
duklarımızı, ilişkilerde gerçekleşenlerin değerlendi-
rilmesinden sonra bunların değiştirilmesini, bunla-
rın bir hedefe doğru yöneltilmesini ya da hayatta bu 
gerçeklikleri değiştirerek ulaşılacak başka bir gerçek-
liğin tasarımı, önceden tasarlama olmadan bilmeyi 
kapsayan bir sorundur. O zaman, “ne ümit edebili-
riz?” Burada, “ümit” kavramı, temeldir. Onun, disip-
line edilmesi, üzerine düşünülmesiyle üretilen bilgi 
topluluğuna da “din felsefesi” diyebiliriz. Din felsefe-
si, daha çok, mevcut dinlerin üzerine araştırma yap-
mak gibi düşünülüyor. Hâlbuki burada, Aristoteles,  
onu çok daha temel bir noktaya oturtuyor; dinin de 
kaynak aldığı, dinin de neşet ettiği, içinden çıktığı 
bir temele götürüyor. “Ne ümit edebiliriz?” Temel 
soru bu. 

Bu, davranışlarımızın değerlendirilmesinin, evren-
sel kılınma çabasının ve insanın kendi duyuncunda 
doyum aramasının bir biçimi olarak da karşımıza 
çıkabilir. Ümit etme, ahlâk felsefesi değil ama ah-
lâkı da kapsayan ve bilgiyi de kapsayan bir noktaya 
taşınabilir, çünkü ümit etme, sadece din felsefesiyle 
sonuçlanmaz. Din felsefesi, onun sonuçlarından biri 
olarak karşımıza çıkar. “Ne ümit edebiliriz?” sorusu-
nun karşılığını, insanoğlu, “ideoloji” olarak da ürete-
bilir ve nitekim üretmiştir; tarihte karşımıza çıkıyor. 

İnsanın, “Ne ümit edebiliriz ya da içine kendi yapma 
olanaklarını, üretme olanaklarını da katarak ne ümit 
edebiliriz?” sorusunu düzenleyip gerçekleştirmeye 
yönelik bir proje durumuna getirmesi de bir ideoloji 
olarak değerlendirilebilir. “Felsefeyi aşan” demeye-
ceğim, “felsefeden beslenen” ama “felsefî olma nok-
tasında durmayan” bir proje olup yaşamda gerçek-
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leştirmeye yöneltilen bir biçim alabilir, yani ideoloji 
olabilir. 

Felsefe ile ideolojinin en temel ayrımı şudur: Felsefe, 
bir değerlendirme, bir anlamlandırma işi olma yanı-
sıra gerçekleştirmeye yönelik örgütlü bir çabayı içer-
mez. İdeoloji ise felsefî anlamlandırmadan hareket 
ederek bir dünya görüşü oluşturur, bunu, projelen-
dirip yaşama sokar ve yaşamda onu gerçekleştirmek 
ister. Dolayısıyla, bu noktada, “Ne ümit edebiliriz?” 
sorusunun yansıtmalarında, din felsefesiyle ideolo-
ji, birbirine yakın düşüyor fakat felsefî olarak değil 
din edimi olarak; yani din edimiyle ideoloji birbirine 
yakın düşüyor. Felsefe, her ikisinde de besleyici bir 
kaynak biçiminde, anlamlandırma işi biçiminde kar-
şımıza çıkabiliyor. 

Soru: Bunun tam bir ayırdını koyarsak, birinde, inan-
canın baskın olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Din deyince, zihnimize, inanca gelmesinden dola-
yı, bu noktada ayrım var tabii. Din ile ideolojiyi ya 
da felsefeyi ayırt etmek istediğimiz zaman bu ayrım 
var. Ama burada vurgulamak istediğimiz şey, daha 
çok, “ümit” temelinde. İnsanın yaşamdaki bilgisi, 
becerisi, edimleri, ilişkileri içinde kendini doyumlu 
bulmadığı ve kendine, olması gerekenlerin bilinciyle 
bir tasarım yarattığı düşünülürse, bu, onun için bir 
ümit. “Bu ümidi nasıl gerçekleştirebilirim?” dediğin-
de, bu, dinsel bir platformda da ele alınabilir belki; 
hatta orada aşkın bir durum olabilir, gerçekliği aşan 
bir tasarım biçiminde karşımıza çıkabilir ama bu, 
ideolojilerde öyledir. 

İdeoloji varolan gerçekliği kabul etmez; varolan ger-
çekten hareket eder, ama varolan gerçekliği değişti-
rip insanî kılmayı, insanın isteklerini ortak bilinçte 
doyurabilmeyi amaçlayan birtakım projeler yapar. 
Ama bu projeler, insanlarca ortaklaşa düşünüldüğü 
halde, herkesin katılımını sağlamayabilir. Bazen bu 
noktada –işte önemli bir noktadır burası– “Halka 
karşın halk için” diye de bir terim üretilmiştir; yani 
insanlar bunu anlamasa, kendi yararına olduğunu 
fark etmeseler de, aslında gerçekten onların yararı-
nadır diyebilen bir “elit” oluşabilir ve bu elit, bu pro-
jeyi, önce, eğiterek halka, insanlara, hepsinin ortak 

bilincine sunar ve orada başarılı olabilmeyi umar. 
Bu bir “Eğitim ve aydınlanma sorunu” olarak tarihte 
karşımıza çıkıyor. Daha sonra da ortaklaşa bir daya-
nışmayla, bir güç birliği yaparak bu projeyi hayata 
geçirmek ister; ideolojinin böyle bir yönü vardır. 

Din tavrı içinde bakarsak, din de birtakım mevcut 
gerçeklikleri kabul etmemekten hareket eder. Bir 
ümit olarak ortaya çıkar ve bu ümidi gerçekleştirmek 
için yine sonuç itibariyle bir bilinç tipi yaratmaya 
çalışır. Temelinde, aydınlanma değil daha çok inan-
maya yöneliktir; insanların kendileri için neyin iyi 
olacağını tahmin etmelerini, ümit etmelerini, hatta 
ona bağlanmalarını bekleyen bir projedir. Yani ide-
olojide, aydınlanma, hizmet, bunları insanın ortak 
bilincine sunma olasılığı var; dinde ise insanların ka-
bul etmesini, inanmasını sağlayıcı bir etki, bir hizmet 
söz konusu olabilir ya da tarihte kendini öyle gös-
teriyor. Ama sonuç itibariyle tüm bunlar, “Ne ümit 
edebiliriz?” temelinden hareket edince, bu ümit etme 
işinin projesi, planı, bilince nasıl yansıyor? Nereden 
alıyor insan bu bilinç tipini, nereden üretiyor? Böyle 
bir soru çıkıyor karşımıza. 

En başa dönersek, “Ne bilebiliriz?” sorusu, bilgi fel-
sefesi olarak sonuçlanacak olan, disipline edilecek 
olan bir sorudur. Yaşamda, nesne ile öznenin karşı 
karşıya geldiği ya da özneler arası ilişkide birtakım 
bilgilerin kendiliğinden üretildiğini, tarih sürecinde 
bunun giderek geliştiğini gözleyebilirsiniz. Ancak, 
bunun sorgulanmasında, “Neyi bilebiliriz, bilgimizin 
sınırları ne kadardır?” gibi bir soru sorduğunuzda, 
bu bir felsefî disiplin hâline gelebilecektir. Ama illâ 
felsefî disiplin yaratmak, üretmek amacıyla yapılan, 
yaşamda ortaya çıkan bir olgu değildir bu. Yaşam-
da, “ne”yi bilebilmenin, sorgulamanın arkasında bir 
gereksinim doyurulması vardır; insan, kendi gerek-
sinimlerini doyurmayı istediğinden, “Neyi bilebi-
lirim?” ve “Bunu, daha sonra nasıl kullanabilirim?” 
yani “Ne yapabilirim?” üzerine düşünür. 

O zaman, en temel noktayı ve daha sonra ümit et-
meyi de içine katarak en temel noktayı insan ge-
reksinimlerinde aramak gerekir. Yaşamda, insan 
gereksinimleri nelerdir ki bu gereksinimler doyurul-
maya kalktığında, önce bilgi edinmek, sonra bilgiyi 
kullanmak, sonra proje üretip geleceğe yönelik bilgi 

üretmek ve onun araçlarını gereçlerini üretip onu 
gerçekleştirmeye yönelmek gelsin? Eğer sonsal sınıf-
lamaya sokulmuş bu soruların hepsini toplu olarak 
ele alırsak, bu değerlerle ilgili üç temel noktanın “bil-
mek”, “yapabilmek” ve “ümit edebilmek” noktasında 
sonsal sınıflamaya sokulduğunu görürüz. 

Aristoteles’ten derlerken, bunlara, aynı zamanda, 
“estetik”i de eklemeli; bilgi felsefesi, ahlâk felsefesi, 
din felsefesi biçimindeki bu sonsal sınıflama(kate-
gorizasyon) ile sınırlı kalınmasın diye onun üzerine 
odaklanacağım. İnsan, “Estetik yani sanat felsefesi 
olarak da yaptığım, ürettiğim şeyden estetik doyum, 
bir anlamda duygusal bir doyum nasıl sağlayabilirim? 
Estetik hazların doyumuna yönelik bir gereksinme 
insanın temelinde var mı, kendisinde böyle bir şeyi 
ümit edebilir mi?” gibi bir soruyu da estetiğe katabilir 
tabii. İnsanlar, bunları ortaklaşa düşünmeye başla-
dıklarında, çeşitli farklı görüşler ortaya sürmekteler. 
Bilgiyi nasıl elde edeceklerine yönelik farklı görüşleri 
ve ne ümit edeceklerine yönelik farklı görüşleri ileri 
sürdüklerinde, genel olarak iki biçim söz konusudur. 
Kategorik düşünme kolay olsun diye böyle söylüyo-
rum; aslında binlerce biçim içinde, indirgenmiş bir 
biçim gibi düşünebiliriz. Bu iki biçimden bir tanesi 
dışlayıcı, diğeri ilişkilendiricidir. 

Dışlayıcı biçimler, genellikle o değerlerin anlaşılma-
ması ya da kendi gereksinimleriyle uygun düşmeme-
siyle ilgili olduğu zaman birbirini dışlayıcı, birbirin-
den uzaklaşıcı bir tutumla karşımıza çıkıyor. İkincisi, 
aynı sorunla ilgili ortaklaşa bilgi üretmek ve onu pay-
laşmakla ilgili olan paylaşıcı ya da ilişkilendirici bir 
biçim. Bu biçim, giderek aynı ortamda beslenirse ve 
süreklilik kazanırsa bir “okullaşma” olarak karşımıza 
çıkar. “Okullaşma”dan kasıt, bu üretilenler, üretilmiş 
çeşitli görüşler derlenip toparlanır, sonra bu hazır 
bilgiler yeni katılımcılara daha öncekilerin bu konu-
da düşündükleri ve yöntemleri şeklinde öğretilmeye 
başlanırsa, bu bir okullaşma olur. Sonra okullaşma 
içinde büyüyüp gelişen aynı yöndeki farklı görüşler, 
giderek, sivri taraflarını törpülerler, belirli ayrımları 
olmakla birlikte –renk ayrımları gibi– belki bir yöne 
doğru bir araya gelip birleşebilirler. Bu uzun soluklu, 
yani nesilden nesile bir çalışmayı da içeriyor olabilir, 
çünkü tarihte karşımıza çıkıyor bu. Buna da “ekol-
leşme” diyoruz; okullaşmayla varolan birikimler, tar-

tışmalar aktarılıyor ve bunlar benimsenip kuşaktan 
kuşağa gidiyor ve sürdürülüyor yani yaşam buluyor 
ise, o zaman da ekolleşme olarak karşımıza çıkıyor. 
Ekoller, tarihte çok belirleyici bu üç alanda; bilgi fel-
sefesi, ahlâk felsefesi, din felsefesi, kezâ estetikte yani 
sanat felsefesinde de karşımıza çıkıyor. 

Bir okullaşma daha sonra da ikinci aşama olarak 
ekolleşme olabilmesi için –böyle algı düzeneksel bir 
incelemeyle, teknik bir incelemeyle olaya bakarsak– 
belirli bir konuya, aynı doğrultudaki insanların deği-
şik açılardan bakabilmeleri ve bu insanların, birlikte 
çalışabilmeleri gerekir. Yani hem farklı bakacaklar, 
hem birlikte çalışabilecekler. Birlikte çalışabilmeleri 
gerekir ki, insanlar, o ortamın içinde bireyleşebilsin-
ler. Burada, bir birey sorunu çıktı karşımıza. Birey-
leşebilmek, yani ötekilerden ayırt edebilmek, özgün 
nitelikte olma ve kendini ötekilere karşın ama onlar-
la birlikte üretebilme olasılığı yaratmaktır. 

Aynı konuda, aynı doğrultuda fakat farklı yaklaşım-
larla, eleştirel bir biçimde aynı olguya katkı sağlayıp 
onu geliştirme yönünde bir ilişki birliği olabiliyorsa, 
oradaki, o ortamdaki insan, bireyselleşme yönünde 
bir gelişim ortamı bulur. Aynı zamanda, ötekilerle 
bunu paylaşabildiği için de toplumsallaşma sürecin-
den kopmaz. Buna, birlikte çalışma diyebiliriz. Birlik-
te çalışmayı, düşünce alışverişini yapamıyorsak; aynı 
şey üzerinde farklı farklı düşünceler ileri sürüyor, ama 
düşünce alışverişini, anlamlandırmayı başaramıyor-
sak, orada, okullaşma olamaz. Çünkü, kopma, birbi-
rinden uzaklaşma, birbirini dışlama gerçekleşir. Eğer 
birlikte yürüyebiliyorsak, bu, okullaşmaya dönüşür.

Tarihte, uygarlıklara dönüp baktığımızda, okullaş-
mayı ve giderek de ekolleşmeyi başaran ve bu ayrımı 
artık okullar ve daha sonra da ekoller düzeyinde ay-
rım noktasında başarabilen toplumların daha hızlı, 
daha yüksek uygarlık düzeylerine yürüdüklerini gör-
me olasılığımız var. Bu bir saptama olarak ele alınır-
sa, o zaman bir yöntem de çıkarılabilir bundan. Bir 
okul ortamında ya da bir bilgi topluluğu ortamında 
ne kadar farklı fikir, ne kadar farklı yaklaşım –ama 
lâf olsun diye değil, farklı olsun diye değil– farklılığı 
gösterebilecek bir düzeyde farklı yaklaşım yapılabili-
yorsa ve bu paylaşım sürdürülüyorsa, birlikte bu ne 
kadar başarılabiliyorsa, o zaman bir gelişmeden söz 
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etme olanağını bulabiliriz. Ancak, belirli bir konu 
üzerinde çalışıyorken, aynılık ve olası aynı fikirler 
ortamında bir ilerleme olmayacağını, bir çöküş ola-
cağını, bir uyku hâli olacağını, bir farkındalıksız hâ-
lin olacağını söyleyebiliriz. Farklı yaklaşım yapılmaz, 
iletişim olmaz, karşılıklı bilgi alışverişi anlamsızla-
şırsa, kopma, ayrılma olur, uzaklaşmaya yönelinir. 

Temelini, insanın varoluş yapısında bulan inanma, 
ümit etmeyi olanaklı kılar. Aristoteles’in, “Ne ümit 
edebiliriz?” ve belirli bir biçim aldığı zaman da “Neyi 
ümit edebiliriz?” diye sorduğu sorunun karşılığı ola-
rak bir düşünce hareketiyle aradığımız da din felsefe-
sidir. Düşünceyle çözümleyerek, bilgisini, bilincimi-
ze taşımadan bağlanıp, örgütlenip, onu paylaşmak, 
yani din biçimi bunun dışında kalır. Burada, din 
felsefesi, illâ belirli bir dini, objektif bir dini içeriyor 
olmayabilir, sadece, bireysel kanıları da içeriyor ola-
bilir. Bu, yaygın duruma gelip belirli bir ad altında, 
belirli bir sıradüzeni(hiyerarşiyi), belirli bir davranış 
bütünlüğünü de kazanmıyor olabilir. Bireysel kanıla-
rımızı paylaşmaya başladığımızda, bunda bir inan-
ma arayışı yoktur; bu inanma ümit ettiğine bağlan-
madır. Burada, inanmayı tanımlarsak, “Ümit ettiğine 
bağlanma”dır. Bu, dinsel bir inanmayı değil felsefî bir 
inanmayı bir bakıma içeriyor da olabilir. 

İnsan, varolan gerçekliği yadsıyorsa, bu gerçekliği 
aşma yönünde düşünceleri, planları, projeleri varsa 
ve bunların gerçekleşeceğine bir bağlılık ve bir çalış-
mayı sürdürecek kadar kanaat, kendinde uyanıyorsa, 
o zaman, bu, “Ümide bağlanmak”tır. Bu, varolan ger-
çekliğe değil ümide bağlanmaktır. Ki, giderek ideolo-
jilerde “ütopya” olarak, dinsel söylemlerin içinde de 
“cennet” olarak karşımıza çıkar. Daha olumlu, daha 
zevkli, daha estetik, daha bilgili, daha anlayışlı – tüm 
bu “daha”lar varolan gerçekliğin yadsınması anlamı-
na geliyor, yani daha iyisini istemek. Hayır, bu bana 
yetmiyor. Varolan bilgi var, bu bana yetmiyor; daha 
çok bilgi, daha nitelikli bilgi istiyorum. İşte bunlar, 
kişilerin, birbirleriyle olan ilişkilerindeki belirli kri-
terlere bağlı davranışlar. Bu “daha”lar ümit; bu ümit 
etmeye de bağlanmak, ümit etmeyi istemek –geçici 
olmasından çok, ona bağlı kalmayı kastederek söylü-
yorum– inanmayı getiriyor. Bu, insanın varlık yapı-
sında olabilir mi? Varlığıyla ilgili olabilir mi? Onto-
lojik bir soru olabilir mi? İnanma, kişilerin, varoluş-

sal temelde, yani varoluş yapısında taşıdığı bir olgu 
mudur, yoksa olmayabilir mi? Tartışmaya, buradan 
başlarsak –daha sonra onu besleyecek şeyler var ama 
buradan başlarsak– “Neyi bilebiliriz, neyi yapabili-
riz, neyi ümit edebiliriz?”den değerler sorgulamasına 
gidebiliriz ve bugünkü noktadaki karşıtlıkları da de-
ğerlendirebiliriz diye düşünüyorum. 

S: Gelecek bilinci olduğu sürece, insanda, inanç, ka-
çınılmaz gibi görünüyor. Çünkü, inanç, bir noktada, 
gelecekle bağlantılıdır. Bilincin varoluşu, yani insa-
nın kendini fark edişi ve bir geleceğin olması umudu, 
inancı ne olursa olsun, en inançsızın bile mutlak şekil-
de inandığı bir şey var. Dolayısıyla, gelecek diye bir şey 
var, inanç var ve inanca bağlı olarak da insanın mistik 
ve dinsel eğilimleri var diye düşünüyorum.

Burada, bir şey daha katılmış oldu. Yani, gelecek 
hakkındaki ümidimize bağlanmanın –inanç, eğer 
böyle tanımlanırsa, inanmayı böyle tanımlıyorsak– 
bunun mistik bir yönü de vardır. Nasıl inanma varsa, 
bunu da onun bir biçimi olarak korur; beslenmiş ya 
da beslenmemiş, kısır kalmış da olabilir. O zaman, 
ümidin, bu inan bağlamını biraz daha sorgulayabi-

lir miyiz? İnanmayı başka bir biçimde de ele alabilir 
miyiz? Ümit ve inanma, hep geleceğe yönelik midir? 
Başka bir şey söylemek olanaklı mıdır bu konuda? 

S: Kişinin, hayatını sürdürme isteğini de perçinliyor ya 
da kamçılıyor olabilir. Henüz gerçekleşmemiş olan bir 
şeyi, gerçekleşecekmiş gibi düşünmek, insanın varo-
luşunda varsa… Ölüm korkusu demek istemiyorum, 
ama varoluşunu sürdürme isteği olabilir. 

Yani, yine ümit, geleceğe yönelik bir ümit biçiminde 
karşımıza çıkıyor. 

Soru: Gerçekleşmiş olan bir şey yok, somut bir şey de-
ğil...

İnanma da, ümit de geleceğe yönelikse gerçekleşmiş 
bir şey yok, hatta gerçeği yadsıma var. Karl Marks 
diyor ki: “Din, toplumları uyutan bir afyondur.” İki 
söz söylüyor en temelde, ayrım için. Din diye içine 
atladık işin ama “inanmayı, ümit etmeyi, yani ümi-
de bağlanmayı söz konusu ettiğimizde, bu bir ideo-
loji olarak da karşımıza çıkabilir” dedim. Büyük bir  
ideolog Karl Marks. Din ile ideoloji arasındaki bu 
ayrımı, belki kendi de netleştirmek için böyle öner-
melerde bulunuyor: “Din, kalpsiz dünyanın kalbidir.” 
Bu, varolan gerçekliği yadsıyor ve varolan gerçekli-
ğin yadsınmasında ümidi taşıyan bir sistem bakıyor, 
arıyor, dinde görüyor. Din, mevcut gerçekliği yad-
sıyor ve ümit olarak insanlara daha iyi bir gelecek, 
daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Ama bunu doğru bul-
muyor Marks, diyor ki: “Ümit, boş bir inan, gerçekle-
şemeyecek bir ümittir” –öyle anlıyor– eğer öyleyse o 
zaman, ümidi gerçekleştirebilecek, insanların o ümi-
di besleyeceği ve başarabileceği bir proje durumuna 
dönüştürülmek istendiğinde, akıl alır, anlaşılır, yani 
“olmadan önce, anlamı kendinde uyanabilir bir iş ol-
malıdır“ diye düşünüyor ve ideolojisini kuruyor. 

İdeolojiden kastımız, anlaşılabilir bir şey. İnsan, 
ideolojinin içinde kendi geleceğini kurabileceği ola-
nakları ya da ne kurabileceği, nasıl olacağı, önceden, 
bunların tasarımını yapma işini başarabiliyor ise o 
zaman, ideoloji yok, sadece bir umut var. Daha iyi ol-
malı, daha iyi olabilmeyi beklemek –buradaki ayrım, 
belki başka biçimde bir ayrım. Birçok ayrım olabilir 
ama benim gördüğüm bir ayrım şu: Birinde, çocuk-

suluk var, yani daha iyi koşullar istiyorsunuz; daha 
fazla iyilik, güzellik istiyorsunuz ama bunu, kendi-
nizin yapabileceğine inanmıyorsunuz; bunun birileri 
tarafından yapılmasını bekliyorsunuz. Bu, bir güçte, 
belirli bir idealize edilmiş güçte de odaklanabilir ve 
Tanrı adını taşıyabilir ya da daha ilksel dönemlerde 
birçok kişi yapabilir, birçok tanrı yapabilir. Onda da 
güzel bir rekabet var; Zeus yapmıyorsa Adonis yap-
sın, Afrodit yapsın gibi. Alternatif tanrılar ama ço-
cuksu; kendi gücüne, kendi geleceğini, kendinin ya-
ratacağına, kendi ümitlerini kendinin doyuracağına 
inancı yok. 

Burada çok ilgi çekici bir şeyle karşılaşıyoruz: Din, 
ümit besliyor, ümide bağlanıp kalma, inanma ama 
aynı zamanda onu gerçekleştirebilmeye inanılma-
dığından, inançsızlığı da barındırıyor. Aynı oranda 
ve aynı güçte, hatta baskın olarak belki inanmamak 
–dinde karşımıza çıkıyor bu ve çocuksu–. İdeoloji 
olduğu zaman ise, bunu ben yapacağım, ben yapma-
lıyım, bu sorumluluk bana ait, bunu kimseden bek-
lemiyorum, bunu yapabilmek için çabalarım şunlar, 
yöntemlerim şunlar; yapabileceğim işler, ilişkilendir-
meler, paylaşımlar belirli, önceden anlamlandırılmış 
olacak. İçinde anlamsız kalan bir yer varsa ideoloji, 
kendini bütünlememiştir. Orada hâlâ boşluklar var-
dır, çocuksuluk vardır; hâlâ kendi sorununu, kendi 
bilincini taşıyor olmaktan uzaktır diye düşünülebilir. 

Burada, bir de felsefeyi, yani sorgulamayı, yine ortak 
noktada söz konusu edersek, “Dinde sorgulama ol-
maz mı? Din içindeki ilişkiler hep çocuksu mu kalır? 
Dinî bir bilinç tipi büyüyemez mi? Kendi yetkinliğine 
doğru gitmez mi?” diye düşünebiliriz. Bu, tarihte de 
karşımıza çıkıyor. Dinlerin doğuşunu, gelişme sü-
recini izlediğimiz zaman, hakikaten, felsefî nitelikte 
baktığımızda, öyle bir gelişmeyi görüyoruz. Dinsel 
bilinçte, o çocuksu dönemden, giderek kendi bilin-
cine sahip çıkma dönemlerine ve objektif dinlerin 
içinde –objektiften kastım, toplumsallaşmış, kurum-
sallaşmış ve kuşaktan kuşağa kendi varoluşunu sür-
dürmeyi başaran dinlerin içinde– bu tür sivrilmeler, 
ileri çıkışlar görüyoruz. Nedir bunlar? O dinlerin, 
gnostik yanları. “Gnostik” yani hikmet arayışı yanları 
ya da bizim geleneksel bakış açısı adıyla “Tasavvuf”, 
felsefî söylemle “Theosophia”. 
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Tanrısal hikmet bağlamına dönüp baktığımızda, 
burada ilgi çekici bir şey görüyoruz: Dindeki ço-
cuksuluk, çocuksu ümit ve inan, yerini, ideolojideki 
sağlam ümide, sağlam inana dönüştürmüş; başka bir 
deyişle, dinin kendini, ideoloji biçiminde, yeniden 
üretmiş. Dinler içinde, bazı tasavvuf akımları karşı-
mıza çıkıyor. Bunların iki yönü var: biri seküler bir 
yön, dünyevî yön: Dinin umutlarını, dünyada ger-
çekleştirmek; dinsel beklentileri, dinsel umutları, 
dünyada gerçekleştirmek. Buradaki “dünya”, yerküre 
anlamında da olmayabilir; insan dünyası, insanın, 
kendini değerlendirdiği, algılarında, bilgilerinde de-
ğerlendirdiği bir atmosfer, böyle bir dünya… Neden 
böyle nitelendiriyoruz? Dünya, toplumsal olmayabi-
lir, fantastik olabilir; psişik süreçlerde böyle bir ger-
çekleştirmeyi deneyebilir ya da orada doyum bula-
bilir. 

Bu, bir yanılsama mıdır, o ayrı bir konu. Ama sonuç 
itibariyle ümidin güçlü bir şekilde kendi sorumlu-
luğuna alınmasını, ideolojiye benzer bir biçimde ya 
da ideolojik nitelik kazanmış bir biçimde yeniden 
üretilmesini söz konusu ediyorsak, burada bir baş-
kasının yapacağını, kendi dışındaki başka her ne ise 
onun yapacağını beklemek yerine kendinin yapması 
yolunu denemek ve bunu psişik süreçte, toplumsal 
süreçte, fantastik düzeyde, aşkınsal düzeyde, sezgisel 
düzeyde –hangi düzeyde olursa olsun– kendi sorum-
luluğunda bilmek, din içinde, dinin ideolojik olarak 
üretilmesi adına söyleyeceğimiz, tasavvuf ya da hik-
met olarak da söyleyebileceğimiz bir alanı kapsıyor; 
yani dinî ümidin, dinsel inanın, büyümüş, kendine 
sahip çıkmış durumu. 

Bunu biraz işleyelim. Günümüzde, bunlar çok tar-
tışılacak. Son krizden sonra dünyada, artık, dinler, 
bu biçimde sorgulanmaya başlayacak. Önümüzde 
bunu göreceğiz, çünkü varolan yorumların, varolan 
algılamaların ve dinsel algılamaların, dünyada, çeşit-
li yargılara neden olduğu ve bunlar üzerinde ciddi 
şekilde yıkılma ve bozulma haberlerini görüyoruz. 
Bu çıkarlar üzerine yapılan çatışmalara da âlet edi-
len ya da çıkarlara âlet edilerek kullanılan insanların, 
yeniden, şöyle bir kafalarını kaldırıp bu değerleri, 
“Nedir bunlar gerçekten, neydiler, bunların halen 
gücünü sürdürebilmesinin, yani dünyada gücünün 
halen var olabilmesinin nedeni nedir?” diye sorgu-

lamaya başladıklarını ve bunun gerçekten felsefî bir 
sorgulama olarak, derin nitelikteki bir sorgulama 
olarak karşımıza çıktığını göreceksiniz. Biz biraz er-
ken davranalım dedim; girdiğimiz alanı önümüzde-
ki günlerde göreceksiniz. Dünya platformunda genel 
olarak en çok tartışılacak konulardan biri bu olacak:  
Modernizm döneminde, değersizleştirilmiş, hiçleşti-
rilmiş(nihilize edilmiş) değerler, yaşamın dışına itil-
miş değerler, böyle bir kriz noktasında nasıl oluyor 
da bu modern dünyada, modern insanlarda yeniden 
diriliyor ve yaşamlarında birincil oluyor? 

Terör diye nitelendirilen ortamdaki insanların, dinî 
inancası olarak ele alındığında, bu, anlaşılabilir bir 
şey olabilir. Orada fakirlik vardır, yaşamda, umut-
lar neredeyse sönmektedir, o umutsuzlukları umu-
da çevirecek bir beklentinin kızgınlığına, kaygısına, 
kavgasına dönüştüğünde, bir dine yaslanma, dinden 
bir güç alma, dinî beklentinin yani dinî inancın güç 
vermesi biçiminde ortaya çıkabilir. Buna tüm psiko-
loglar, sosyologlar, “Tamam, öyle olurdu,” diyebilirler 
ama karşısındaki modern dünyanın, dine gereksinimi 
olmayan, cennetini kendi yaşamında kurmuş olan 
dünyanın cennetine, birdenbire düşen bir ateşten son-
ra, bu cennet, cennet değil. Niye? Cennette paranoya 
yoktu, şimdi var. “Acaba, içtiğim suda zehir var mı? 
Acaba, bugün bomba düşecek mi? Acaba, bugün beni 
öldürecekler mi?” Cennet, birden kayboldu, cennet 
kaybolunca, beklerdik ki, modern dünya, akılla, kendi 
buna başka bir çözüm üretsin. Ama gördük ki, mo-
dern dünya, ilk tepkisini, aynı biçimde, kısasa kısas, 
yani şeriat noktasında verebilir; kendine yapılan sal-
dırı karşısında, “Ben de saldırırım, siz bana atarsanız 
terördür, ben size atarsam savaştır ve haklıdır,” diye-
bilir ve yapıyor da. Bunun değerlendirilmesi ayrı bir 
konu… 

Bu durumda, böyle bir ümidin tekrar ortaya çıkma-
sı, “Acaba, ne tip bir şey yapıyor?” Sorgulamamız 
gereken yer orası. İnsan şuuru zedelendiğinde, yö-
nelimini(oryantasyonunu) yitirdiğinde, çeşitli inan 
yönelimlerini yitirdiğinde bir geri dönüş(regresyon) 
mü yaşıyor? Bu geri dönüşünde, insan, tekrar o ye-
tişkin şuurundan çocuksu şuuruna mı geri dönüyor? 
Niye bunu soruyorum? Çünkü, davranış biçimi eğer 
doğruysa, başta koyduğumuz “Dinsel inan, çocuksu-
luktur,” dinsel ümit, beklenti, çocuksuluktur; bura-

da, kastım, zayıflıktır –aşağı bir şey, kötü bir şey de-
ğil– çocuksuluktan kastım, başka bir güç tarafından 
iyilikler gelecek, ben yapamam anlayışı. Dolayısıyla, 
bir anne-babaya gereksinim duymak, bir çocuğun, 
kendi anne-babasından umut beklemesi, hayatın 
iyileştirilmesini onlardan beklemesi bağlamında 
çocuksuluktur diyorum. Saflıktır, aynı zamanda, ço-
cuksu ve safça bir şey, temiz bir şey hatta. Ama bu 
yetkin “Ben yapacağım, ben gerçekleştireceğim”den, 
birdenbire buna geri dönüş, o alandaki başarısızlık, 
şuurun, o alandaki çözülmesi, böyle bir geri dönüşe 
neden oluyor ve tekrar bu biçimde ortaya çıkıyor ise 
–illâ Hıristiyanlık olarak çıkmayabilir, her toplumda 
kendi dini olarak, kendi dinî görüngüleri(fenomenle-
ri) olarak ortaya çıkacaktır kuşkusuz– hangi biçim-
lerle süslenirse süslensin, temelinde yatan çocuksu 
inandır; yani “Ben yapamıyorum, daha güçlü bir 
varlık yapsın.” 

Bu çocuksuluk, bana şunu söylüyor: O zaman, 
“inan”, insan varolanıyla ilgili bir sorundur. Kültürel 
değildir, ontolojiktir; insanlık, var olduğu sürece var 
olabilecek bir şeydir bu bağlamda. Öyle anlıyorsak, 
onun kültürel biçimleri değişebilir, başkalaşabilir, 
başka başka biçimler alabilir, ama her zaman kendi 
yaşam gücünü zayıf bulduğu, çözülmüş bulduğu yer-

de kendi çocuksuluğuna geri döner. Eğer ileride, in-
sanlar, birdenbire on sekiz yaşında doğmayacaklarsa, 
hep çocuk yani bebek olup büyüdüklerini varsayar-
sak, o çocukluk sürecini hep yaşayacak olurlarsa, her 
çözülmede, bu geri dönüş de yaşanacaksa ve o za-
man da o ümidi taşıyacaksa,  “din”, varoluşsal bir so-
run olarak, insanın yaşamında vardır. Şu din, bu din 
değil; din olgusu ya da onun en temeli “ümit”, ümide 
bağlanmak, inanmak. Eğer böyleyse, bu doğruysa, 
bunun yerine başka bir şey koyamıyorsak –eğer ko-
yuyorsak kaldırırız, doğru değildir o zaman, seçe-
neğini koyduk mu tamam– yetişkinin, ileriye bağlı 
ümidi ve onun projesinin ideoloji olmasının yerine 
de başka bir şey koyuyorsak, onu da kaldırırız. 

İdeolojilerin, kültürel biçimleri, çağa uygun biçim-
leri, toplumsal ilişki biçimleri değişebilir; ama ide-
olojiyi biz en temelde bir ümit, varolan gerçekliğin 
yadsınması ve gelecekte yeniden kurulma projesinin 
üstlenilmesi, sorumluluğun kendine alınması olarak 
anlıyorsak ve ona bağlanmaya bir ideolojik inanma, 
bir “inan” olarak yaklaşıyorsak, bunun da varoluşsal, 
insanın varoluşunda, zorunlu ve her dönemde ken-
dinde bulacağı ve bunun için çabalayacağı bir değer 
ya da değerler temeli, değerler kaynağı olarak karşı-
mıza çıkacağını düşünüyorum. 

Yaprak Çika
Hayale, 2017

Sagar pişirimli stoneware
110 x 50 x 10 cm.
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Hakeza, “Neyi bilebiliriz?” sorusu daha ilkel, daha ilk-
sel bir soruymuş gibi. Neyi bilebileceğimiz, bilginin ne 
olduğu sorusu belki daha yalın bir soru, ama kendin-
den sonraki gelişmiş süreçleri kapsayan bir soru. Bilgi, 
bilginin yöntemi, bilgibilim(epistemoloji) noktasına 
taşındığında, bilmenin yöntemlerinin sorgulandığı 
noktaya taşındığında, her ideolojinin kurgulanması ve 
ona beslenecek olan bağlılık, ümit, o bilginin niteliği 
ile ilgili olacaktır. Ne nitelikte bilgi üretebiliyorsak, o 
nitelikte ümidimiz, o ümide bağlanmamız söz konusu 
olacaktır. O zaman, tüm bu beklentilerimizi, belirleyi-
ci olarak da bilgi üzerinde sorgulayabiliriz. Eğer ölçüt 
olarak bilgiyi ve bilgibilimi söz konusu edersek, o za-
man, çocuksu inan ile ideolojik inan, yani dinsel inan 
ile ideolojik inan arasında yeni bir ölçüt bulur ve onun 
üzerine bir sorgulamada bulunabiliriz. “Bilgi” ya da 
“Bilgibilim” ne demektir? 

Dinsel inandaki çocuksuluk, bilginin yeterli düzeyde 
üretilememesi, bilginin kendinde, kendini yönetebi-
lecek düzeyde, nitelikli bir biçimde üretilememesiyle 
de ilgilidir aynı zamanda. Eğer, insanlar, kendilerini 
yönetme bilgisine ulaşmamışlarsa, çocuksu umu-
du ve inanı taşımak, onları, ancak dengeli kılabilir, 
yoksa yaşamlarına son verirler; yaşamlarını besleye-
cek başka bir güçleri olmaz. Nitelikli bilgi ise onları 
ideolojiye, yapılacak olanın sorumluluğunu üstüne 
almaya taşıyacaktır. O zaman, bilgi ölçütü –eğer söz 
konusu olabilirse– bilgibilimin, yöntemli bilimin, 
bilimsel bilgi niteliğinde, sanatsal bilgi niteliğinde, 
öteki nitelikli bilgiler düzeyinde üretilmesi, kişileri, 
bu çocuksuluktan, kendi yaşamlarını, sorumluluğun 
bilincinde, ödev bilincinde, kendilerinin gerçekleşti-
rebileceği bilincine taşıyacak bir öğe, bir nitelik ola-
rak karşımıza çıkar. 

O zaman, sorgulama burada şöyle bir yere gelebilir: 
Bilgibilim yoksa bilgilerimiz var ama onları sorgu-
layamıyorsak, onları değiştirme, dönüştürme, geliş-
tirme gibi bir bilinç, yani yöntemli bilinç ya da yön-
temli bilgi bilinci elimizde değilse, o zaman, çocuksu 
umuttan ve inandan kurtulma olasılığımız yok. Bu 
ilgi çekici bir sorgulama yeridir; böyle kolayca söy-
lüyorum ama sorgulamayı toplumsal düzeyi yuka-
rıda olan bir noktada yaparsak, örneğin, akademik 
bir çevreyi düşünelim: Bilimsel bilgi var; birikmiş, 
paylaşılmakta ve aktarılmakta ama bu bilimsel bil-

gi edinilirken, çocuksuluğumuza mı ulaşıyor yoksa 
ideolojik benliğimize mi ulaşıyor noktasında sorgu-
lanabilir. Çok bilgili olup çocuksu olabiliriz. Nasıl 
yani? Örneğin, “AIDS” bir hastalık –çok da hoş bir 
adı var, aid dediğiniz zaman, yardım demek– yar-
dım diliyoruz, bilmiyoruz ki nasıl yapılacak, daha 
önce hiç öyle bir şey yapmadık ki, laboratuvarları-
mız yok o konuda, sanayimiz yok, yapma bilgimiz(k-
now-how’ımız) yok. Neyimiz var? Üniversitelerimiz 
var. Peki, ne öğreniyoruz orada? Bilgi öğreniyoruz. 
Bilgiyi biz mi üretiyorduk? Hayır, başkaları. İşte, bu 
“başkaları”, çocuksuluktaki anne-babalardır, dindeki 
Tanrı’dır, meleklerdir, cinlerdir, çünkü biz değiliz. O 
zaman, bekleyeceğiz. 

Burada anlatmak istediğim bu çocuksuluk; safça on-
dan kurtulmayı ümit ediyorsunuz ama yapabileceği-
nize yönelik bir özgüveniniz yok, yine de istiyorsu-
nuz. Bunu anlatırken, bu düzey, genellikle sokaktaki 
kişilere söyleniyormuş gibi gelir, genellikle çocuklar 
böyle düşünür. Hayır, yetkin biliminsanları da olabi-
lirler; makaleleri de yayımlanmış olabilir bu kişile-
rin, kendi disiplinlerinde çok başarılı da olabilirler. 
Ama öyle bir noktada, kendi toplumsal yapısında, 
yani gerleştireceği alanlarda kendinde böyle olanak-
lar yoksa, buradaki ümit, o ümide bağlanma, kendi 
dışındadır, kendi dışındaki güçlerdedir, o zaman, ço-
cuksudur. 

Bu nitelikte dönüp baktığımızda, bilimsel bilginin, 
felsefenin, sanatın, din felsefesinin, etik felsefenin, 
ahlâk felsefelerinin, bilim felsefesinin içinde ne ka-
dar rol aldığımıza bakalım. İçinde ne kadar rol ala-
biliyorsak o kadar ideolojimiz olabilir; olmadığımız 
ölçüde de o kadar çocuksu ümidimiz. O zaman, böy-
le bir bilinç tipi, illâki bizim toplumumuzda yaygın 
ya da Doğu toplumlarında çok yaygın, Batı’da yok 
demek istemiyorum. Aksine Batı’da, az önce söyledi-
ğim gibi, o modernist yapı içinde, birdenbire çocuk-
su inana, birdenbire ümide dönüp bağlanmak, kendi 
toplumlarındaki bilimsel üretimin, teknik üretimin 
siyasal güçteki kullanımına güvensizlik, yani iman-
sızlık olduğunda başka bir iman arıyor, başka bir 
ümit arıyor, ama o da çocuksu; çocuksu olunca da 
adına, din diyoruz. 

Bizdeki biçimi, bilinçsiz çocuk; oradaki biçimi, bilinç-
li çocuk. Niye? Çünkü, oradaki biçiminde, böyle bir 

çocuksu umut, kendi toplumundaki güçlerin; siyasi, 
ekonomik, bilimsel güçlerin bunu başarabilecekleri-
ne imanıdır. Neden? Daha önceki tehlikelerin farkın-
dadır, kendi tarihine baktığında, daha öncekilerin, 
bunları başarıp başarmadıkları ile ilgili bir güvencesi 
vardır, “Bunun da hakkından geliriz” der. Bilime, bili-
min teknik yapısına ve onun kullanımına katılmamış, 
edilgin bilgi işleyen, bilgiyi, sadece kitaplarda gören 
ve bunu kendi üniversitelerinde paylaşan toplumlara 
dönüp baktığımızda, bunlar, kendi dışında üretilen 
bir bilginin, kendi dışında üretilen bir aklın edilgin 
talipleri olunca –talebeler, yani kendi üretmedikle-
ri bir bilgiyi alanlar– kendi dışlarındaki güçlerden, 
kendilerini korumasını beklemek zorundalardır. Ya 
da ontolojik bir şeyse bu, –ki öyle görüyorum ben– o 
zaman, başka türlü işin içinden çıkamayacağını dü-
şünerek, yaşamını doğrudan doğruya ortaya koyabi-
leceği bir tepki vermek zorunda kalır. 

Bu söylediğim, nesnel bilgi ortamı, paylaşımın da yet-
mezliğinden sonraki bir aşama –yani bu, baştaki bir 
öznellik değil– bu, nesnel süreçlerden geçen bir bilgi 
aşamasının tekrar kendi üzerine döndükten sonraki 
sorgulanmasına götürebilir bizi; tam böyle bir nokta. 
İkinci öznellik aşaması diyorum buna, yani bireyin 
üretildiği öznellik. Şöyle ele alabiliriz: Birinci öznel-
lik süreci, çocuksu öznellik sürecidir; kendi dışında 
bilgiler vardır, ona ulaşacaktır, onları öğrenecektir ve 
tasarımlarını, beklentilerini yaşamda gerçekleştire-
cektir. Umudu, buraya da taşıyabiliriz; bunları yapar 
ama tüm bunlar gerçekleşme noktasına geldiğinde 
başka bir sorgulama başlar. İkinci öznellik dönemi 
başlar; çocuksu değildir bu, deneyimden geçmiş, 
nesnel süreçleri yaşamış olarak, kendi üzerine dönüp 
doyum bulup bulmadığına ve kendini o durumda 
anlamlandırıp, anlamlandırma çabasında anlamlı 
bulup bulmadığına bağlı bir sorundur. Ki, o noktaya, 
yine belirli bir biçimde, sonsal sınıflandırma olarak 
iki biçimde yaklaşıyorum.

Böyle bir süreçte, bazı bilinçler doyum bulabiliyor, 
bununla yetinebiliyor, kanaat sahibi olabiliyor. Geç-
mişine dönüp bakıyor; daha kötü durumdaydım, 
daha iyi duruma geldim, daha ne olsun, şükür ham-
dolsun diyor. Ya da çevresine bakıyor; çoğu da üç 
aşağı beş yukarı; “Kader, yaşam bu işte“ diyor. Bu 
çok dalgalı bir şey, bazen topluma egemen olur, bazı 

noktalarda bizi sarsar, “Yok! Böyle olmamalı!” deriz, 
sonra yine edilgin kalabiliriz. Fakat bilinç, o noktada, 
–ikinci aşamada, ikinci boyutta– doyum bulmuyor-
sa ikiye ayrılır: Biri hastalıksaldır(patolojiktir), artık 
o, yaşamı anlamsız bulmaktadır. Yaşamı anlamsız 
bulduğundan, onu anlamlandıracak heyecanlara yö-
nelecektir. Bu heyecanlar, kendi zihinsel düşlemleri 
olabilir, oraya kaçabilir; çeşitli kendini unutma yön-
temleri olabilir: alkol, uyuşturucular, seks, şiddet, 
hızlı araba kullanımaları, dağa tırmanışlar, deniz di-
bine dalışlar... Heyecan var, kendini anlamlandıracak 
en temeldeki bir şeye başvuruyor. Heyecan niye? Bu 
çok hoş bir sözcüktür, hay-e-can; “hay” dirimsellik, 
diri olmak. Canın diriliğini fark etmek, varoluşsal bir 
şeydir; öyle bir şey yapacak ki yaşamını duyumsaya-
cak, “Yaşıyorum ben” diyebilecek. 

Yaşam noktasındaki diriliği tattığı zaman, insan için 
yeni bir yaşam vardır; yaşamdaki yitmiş umutların 
hepsi gider, yeniden yaşamdan tat aldığı bir duruma 
gelir kişi. Bunlar, çeşitli maddî araçlarla da yapıla-
bilir; onlara, hastalık(patoloji) diyorum ama hasta-
lıksal ortamda, insanlık, çok ilerleme kaydedebilir, 
yani birileri, kendini böyle tüketir. Örneğin, bazı 
sanatçılar vardır –aşağı yukarı sanatın her alanında 
gözlemleyebiliriz– bu kişilerin yaşamlarını büyüteç 
altına aldığımızda görürüz ki, hastalıksal görünüş-
lerdir; geçimsiz, kavgacı, tutarsız... Tüm bu araçları, 
bazen kullanır ama ürettiklerine bakarsın, toplumla-
rı devindirir. Kendilerinden vazgeçmiş, kendi buna-
lımlarını yaşamışlardır. Onun içinden çıkma gayreti 
ile yaptıkları ürünler, kişilere yeteri kadar doyurucu 
malzeme sağlamış olabilir. Hastalıksal dediğim, dış-
lanan hastalık değil, böylesi bir hastalık bu; başka bir 
ad da verebiliriz. 

Bir de ikinci ve hastalıklı olmayan bir durum vardır; 
bu da ikinci öznel durumda ya da o çocuksuluktan 
çıkmış, nesnel süreçleri yaşamış ve doyumsuzluk 
içinde olan bireyin, yaşamı anlamlandırmak üze-
re, daha derin sorgulamalara yönelmesidir. Burada 
anlamlandırma ve anlam sorunu vardır; bazı akım-
larda, bazı dinler ve tasavvuf akımlarında da bu çok 
kullanılır, bazı içrek(ezoterik) okullarda da kullanılır. 
En eskisinden başlayarak söyleyeyim: Gnostisizm, 
Hermetiktir, ta Hermes’ten beri. Eğer Antik Mısır’da 
gerçek tarihe bakarsak beşbin yıl önce görünüyor; 
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bazı söylencelerden hareket ederek çeşitli öngörü-
ler var, sekizbin yıl önce gibi. Bence, üçbinle beşbin 
arasında o kadar büyük fark yok, çünkü uzun yıllar, 
büyük bir gelişme olmamış bir dönem. Hangi eski-
likte olursa olsun, Hermetik döneme baktığımızda, 
oradaki söylemin içinde ilginç bir kavram var: lapi-
dem; felsefe taşı. Bu lapidem’le ilgili bir formülasyon 
da var: V.I.T.R.I.O.L. 

“Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies 
Occultum Lapidem.” 

Visita: Bu, bildiğimiz “vizite”; doktorların çıktığı 
sabah vizitesi gibi. Nedir o? Gezi. Vize kartları da 
oradan geliyor. 

Interiora: İnteriör, içedönük, içe yöneliş. 

Terrae: Toprak. 

Visita Interiora Terrae: Toprağın içine kıvrıl, içine 
seyahat et.

Rectificando: Onu rafine et, yüksek ısılarda kaynat. 

Altını rektifiye ederler ya; yani ayrıştır. Onun 
içindeki öteki malzemeleri ayrıştır. 

Invenies: Bulmak. Onu bul. 

Occultum: Okült, büyü demek biliyorsunuz; 
günümüzde büyücülük gibi, ama o dönemde gizem, 
yani gizemli. 

Lapidem: Taş, ama felsefe taşı. 

Invenies Occultum Lapidem: O gizemli taşı bul. 

“Toprakta, içe dönerek gizemli taşı bul, onu 
rektifiye et; arındır.” 

Aranan sır buydu. Altındır dediler; tabii canım, olsa 
olsa toprağı rektifiye ettikten sonra kıymetli olarak 
ortaya çıkan şey altındır! Doğru, altınla simgelen-
miş. Hermetik simya bilimi buna altın demiş; felsefe 
taşı altın. O zaman, nerede yapacağız bunu? Toprağı 
eritip yapacağız. Bakırla karışıktır, bakırı eritiyor-
lar, altın yapacaklar; derken daha sonra yok dedi-
ler, böyle değil. Kurşunu öyle bir rektifiye edeceksin 

ki, altın olacak. Arada ne gerek? Ona, cıva katmak 
gerek diyor, işin içine Merkür giriyor –onlara gir-
meyeyim şimdi. Burada, Hermetik dönemde, daha 
sonra tüm gnostik öğretilerde ve günümüzdeki tüm  
içrek(ezoterik) öğretilerde, V.I.T.R.I.O.L. kavramı 
kullanılıyor. Bir ilginç yanı var: Varolanların kendi 
içindeki bir şeyi bulup çıkarmaktan söz ediyor, ol-
mayan bir şey için “Yap!” demiyor, “icat et!” demiyor 
bu öneri. Kendi toprağında –varolanda– öyle bir şey 
var ki, onu bulup ortaya çıkardığında, tamam işte bu 
o! Aranan o!

Bazı içrek(ezoterik) okullar, “Kaybolmuş sözcüğü bul!” 
diyorlar. Bakıyorsun, V.I.T.R.I.O.L. içinde kaybolmuş 
sözcük hangisi? Taştı. Kaybolmuş sözcüğü bulduk, 
lapidem’miş. Ne yapacağım onu? Ham bir taş bu, top-
rağın içinde ham durumda. Al onu. Mermer parçası 
örneğin; al ve onu rektifiye et. Mermeri, öteki parça-
lardan ayır, saf mermer durumuna getir. Getirdim, 
tamam mı? Hayır. Kaybolmuş sözcük bunun içinde. 
“- Bul! - Nasıl bulacağım?” Mermeri bulduk, saflaştır-
dık. Gizli diyordu; okült. Bu, o kadar gizli değil, bildi-

ğin taş bu. O zaman, bu taşın olanaklarını bul, çıkar. 
Gizli olan bu. Bu mermer, nelere olanaklıdır? Kolay-
laştırıcı bir örnekle anlatayım: Örneğin, bir piyano. 
Bir piyano koyuyorlar önümüze; mermer yerine pi-
yano. Diyorlar ki: “Bu piyanonun içindeki gizemi bul, 
çıkar!” Başlıyor sanatçılarımız. Bu fenâ değil galiba; 
koyuyor bir yana, bir beste. Yine arıyor, arıyor, arıyor. 
“Bu daha iyi galiba!” Eğer oysa yapmaz bir daha, ha-
bire arıyor. Çıkarıp bir daha yapıyor, çıkarıp bir daha 
yapıyor, habire piyanonun içindeki olanakları çıkarı-
yor, koyuyor, “Bu muydu acaba?” diye. Fenâ da değil 
ama “Hayır!” Bir daha arıyor, sürekli arıyor... 

Bunu, en iyi, cazcılarda görürüz. Cazcılar, orada hoş-
lanılacak şeyi aramak yerine, onun kendini keşfet-
meyi isterler. İşte, mermerin içindeki tüm olanakları 
çıkarmak da heykeltıraşın işidir. Dolayısıyla, bitme-
yen bir arayıştan söz ediyoruz. Kaybolmuş sözcük, 
sürekli aranıyor ama hiç bulunamıyor. Hiç buluna-
madığından, bu arayış, sürekli üretim, sürekli geli-
şim, sürekli, insanın olanaklarının buluşu demek. 
Dışarıda, bu, piyano da olabilir, resim de olabilir, 
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heykel de olabilir. Yaptığımız tüm bu üretim arasın-
da kendi olanaklarımızı, bu taşın yani kendimizin 
olanaklarını deniyoruz. Bunda ne var, ne yapabilir? 
Tüm tarihe baktığımızda şaşırtıcı şeyler yapmış, bit-
miyor, daha neler var interiora terrae? Bu rectifican-
do, bitmez bir senfoni!

“Kaybolmuş olanı bul!” Bu kaybolma sözü, –yaşamı 
anlamlandırma noktasında sorgulayacağımızdan– 
ikinci nesnel süreçleri de tükettikten sonra anlam-
sızlığa bir çözüm arayışı, yani anlam arayışı: Yaşama, 
Anlam Arayışı. Yaşama anlam arayışı, eğer varoluşsal 
düzeyde, varlık düzeyinde insanı doyurmuyorsa, o, 
anlam değildir. Yaşam için konuşuyoruz tabii. Pla-
ton, Hermetik gelenekteki bu V.I.T.R.I.O.L.’ü, fel-
sefî bir düzeyde söyledi; Anomi dedi Platon. Anomi, 
yani anlam yitimi. Anlam yitmiş, sözcük kaybolmuş. 
Neydi o sözcük? “Anlam” yani yaşamın anlamı. Peki, 
bunu nasıl yerine getireceğiz? Tüm gerçekleştirme-
ler, bunu yapamıyorsa böyle bir şey var mı? Bir olası-
lık olarak mı hep önümüzde durmakta ve acaba, ara-
mak mıdır kârımız? İnsan, sürekli bir arayış içinde 
olduğu sürece bir anlam arayışına bağlanıp kalmak-
tır ümidi. Böyle bir inan da var mı, böyle bir noktaya 
taşıyabilir miyiz? Çocuksu inan, ideolojik inan, bir 
de yaşamı anlamlandırma sürecine bağlanıp kalma 
inanı, yani felsefî inan. 

Bunu, psikoloji yapabilir diye düşünüyor çoğu kişi ve 
bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar var. Ülkemizde 
de çok ciddi çalışmalar var; psikolojinin, yaşamı an-
lamlandırması ile ilgili çalışmalar. Göreceksiniz, in-
celediğinizde, psikoloji, yaşamı anlamlandıramıyor. 
Psikoloji, yaşamdaki gerçekliğe uyumu sorguluyor ve 
o uyum bozukluklarını gidermeye yöneliyor ama ya-
şamı anlamlandıramıyor. Bilim, bilimin psişik süreç-
leri ve sosyolojik süreçleri ile ilgili tüm alanları, ya-
şamı anlamlı kılamıyor. Yaşamı, daha nitelikli, daha 
gereksinimlere uygun üretimlerle besliyor ama an-
lamlı kılamıyor. Kim için? Biraz önce konuştuğumuz, 
nesnel süreçleri yaşadığı halde –hastalıksal noktalar 
dışında– yaşamda anlam bulamayanlar için. Bunlar 
kimler? Böyle kişiler var mı? Var. Niye herkes öyle 
değil? Herkes birazcık öyle ama bir de bunun derdine 
düşenler var, bunu dert edinenler var; bu da bir “has-
talık”. Filozoflar; işte filozoflar bunlar. 

Filozoflar, inanılmaz bir biçimde, yaşamda anlam arı-
yorlar ve bunu ontolojik düzeyde üretmedikçe, üre-
temedikçe, doyum bulamıyorlar. Peki, bu filozofların 
içine illâ ki, Batı’daki felsefî disiplinler ve düşünce ta-
rihi içindeki insanlar mı girer? Dar anlamda, “Evet”, 
geniş anlamda ise felsefe edimi, yani yaşam üzerine 
düşünmek, estetik üzerine düşünmek, bilgi üzerine 
düşünmek, ahlâk üzerine düşünmek, yani “üzerine 
düşünmek”. Düşünme üzerine düşünmek. Nerede 
varsa; bu okul yapısına gelmemiş olabilir, akım(ekol) 
durumuna gelmemiş olabilir, bazen küçük öbekler-
de olabilir, bazen tek bir bireyin kendi içinde akıyor 
olabilir ki gizemciler(mistikler) herhalde bu noktada 
sorgulanabilir. Her ne kadar gicemcilerde o kadar 
soyut olmasa da onların da ortamları var; onların 
da paylaştıkları şeyler, çok soyutlandıkları zamanlar 
var –peygamberlerde olduğu gibi. Örneğin, Hz. Îsâ 
kırk gün çöle gider. Tek başına kalır orada; aç, susuz, 
düşünmede. Çeşitli görüşler(vizyonlar) yaşar, düşler 
görür ve tekrar döndüğünde, kendinde bir değişim 
yaşar. Dıştan anlatımı böyle, ama biraz daha derin-
den incelediklerinde, Esseniler ile birlikteydi. Esse-
niler, gizemci bir öbekti; onlarla birlikte uzun seneler 
iç deneyimler yaşamış, felsefî çalışmalar yapmış. Ya 
da Güzel Muhammed’e baktığımızda, Hira dağına 
çekiliyor. Yedi yıl, bir mağarada, içsel düşünüşler, 
deneyimler, birtakım yöntemler uyguluyor ve ondan 
sonra çıkıyor, diyor ki: “Ben buldum o varoluşsal 
doyumu. “İşte! Yaşamın anlamı şu!” diye ortaya çı-
kıyorlar. 

Filozoflar, açık seçik, bilince kazanılmış, yani anla-
şılmayacak bir şeyin olmadığı, bilinci o terminoloji 
ve o eğitim ile donattığınız zaman anlamayacağı bir 
şeyin olmadığı açık seçik bir bilinç biçimi ile yaşamı 
anlamlandırma biçimini sunuyorlar. Gizemci bo-
yutta değerlendirdiğimiz ya da dinsel boyutun içine 
soktuğumuz ama yine de yaşama anlam arayan öteki 
öbeğe baktığımızda, o çocuksuluk, hâlâ var. Yaşam-
larına, kendilerinin anlam bulmalarından değil ken-
dilerinin yaşamına anlam katacak bir şey  bulmak-
tan söz ediyorlar: Tanrı. Varoluşsal düzeyde bir şey 
buluyorlar, bu çok önemli. İnsanın, en temel varo-
luşsal sorusunu ve sorununu öne çıkaracak bir ilişki, 
bir kaynak olarak, O’nu gösteriyorlar. Yine, dediğim 
gibi, çocuksu. Neden? Ümidi, o bulduğu gücün, bu 

anlamı, kendine katacağının beklentisi. Bunların içi-
ne, saydığım adlar da katılır. 

Tasavvuf dediğimiz, hikmet(gnostik) öğretilerinin 
içinde derler ki, gizemciler, yaşamda böyle bir iki-
lem içinde, kendilerinin yaşamına anlam katacak bir 
Tanrı’yı bulmakla yetinmediler; o noktada kalmadı-
lar, aksine, kendileri, kendilerini varoluşsal düzeyde 
keşfettiler, yani lapidem’i buldular. Bunu dile getirir-
ken, ötekilere iletirken, zorunlu olarak, onların ken-
dilerinde gerçekleştirmedikleri bir bilgiyi sunduk-
larında, bu, onlar için bir umut oldu –ötekiler için 
çocuksu bir umut ama kendileri için ideolojik bir 
umut. Hatta umudun da ortadan kalktığı bir gerçek-
leştirme olduğunu söylüyorlar. 

Burası, çok duyarlı bir nokta; değerler noktasının en 
çok sorgulandığı, en derin sorgulandığı nokta. İnsa-
nın yaşamına bir anlam verme, en derin yani varlık 
düzeyine de “Niye varım, neyim, kimim?” soruları-
nın yanıtını bulma açısından en derin biçimde bir 
anlam verme ya da bu anlamla en azından yetinme, 
doyma, kanaat getirme, aldanma, yanılsama, hepsini 
içeriyor olabilir; böyle bir noktada, kendini anlam-
landırma işi var. Daha önce söylediğimiz gibi, has-
talıksal olanlarda heyecan noktası var. Ama bu tür 
şeylerde, hastalıksal olmadığını ileri sürdüğümüz 
kişilerin (ki, psikologların çoğu onların da yani velî-
lerin, peygamberlerin o durumlarının da patolojik 
olduğunu söylüyorlar), bu, anlamlandırma işinde, 
duygusal, lezzet ya da haz yönünden yaklaştığımızda 
bir yanıtları var mı? Var. Onlar da ötekilere hastalıklı 
gözüyle bakıyorlar ve diyorlar ki, sizin, yaşamda bul-
duğunuz basit coşkular geçicidir; yaşamınıza, varo-
luşsal bir anlam katmaz, çünkü geçicidir. 

Temel ciddi nokta, “geçicilik”; “Kalıcılık(bekâ) yok 
bunda” diyorlar. Evet, kendini o coşku düzeyinde al-
gıladın; örneğin, orgazm –insanın varlık düzeyinde 
kendini lezzetli olarak algıladığı, en yüksek deneyim 
biçimi– ya da bazı alkaloidler, insanın, kendini va-
roluş düzeyinde algılayabileceği, görünüşlere kapıl-
maya neden olan bazı tatlar ya da adrenalin üreten 
coşkular. Tüm bunlar diyorlar, bu kalıcılık iddiasın-
da olanlar, birincil(aslî) değildir, varoluşsal değildir. 
Bunlar, zihinseldir yani geçicidir. Evet, kendinizi o 
düzeyde algılıyorsunuz fakat geçici. O durumda, bu 

değil. Peki ne? “Öyle olmalı ki, hiç geçmesin.” diyor-
lar. Vay canına, var mı böylesi?

Bu ilginç hakikaten; diyorlar ki: “Var ve adı ‘aşk’”. 
“Ben de bir kızı sevmiştim” gibi mi? “O, geçici. O de-
ğil!” diyorlar. Varoluşsal düzeyde bir aşk deneyimi-
nin var olduğunu, bunun nesnesinin Tanrı olduğunu 
söylüyorlar; yani “Tanrı’yı keşfetmenin kanıtı aşktır” 
diyorlar. Aşk ki, seni bir daha terk etmez; ontolojik 
bir iç algılamadır. Bununla yaşam da anlamlanmış, 
kaybolmuş olan taş bulunmuştur, ama “taş” değil 
“ateş” çıktı. Bu ateşle rektifiye olacak taş sensin; yani 
“benliğin(ego)” “taş”mış diyor. “Nefs” diyorlar buna 
Doğu’da. Taş olan benlik, rectificando olacaktı, onu 
rektifiye edecektin, onu, potada eritecektin; ateş po-
tasında. İşte o “aşk”tır diyor; kaybolmuş olan buydu, 
senin varoluşundu, çünkü kaybolmuş olmak, örtülü 
olmaktır. Kaybolmuş, gizlenmiş daha doğrusu. Kay-
bolmuş sözcüğü, daha sonra, kültürel olarak girmiş-
tir. “Okült” diyor, yani gizli. Gizli olan ne? Var ama 
gizlenmiş. Diyor ki: “Sen, kendi varlığını, varoluşunla 
örttün.”

Tam bu noktada, Doğu gizeminde, hac ritüeliyle ilgi-
li küçük bir değerlendirme ile bir yaklaşım getirelim. 
Sûfî, diyor ki: “Elbise, bir kandırmacadır, gizlemedir, 
yani “küfr”dür. Küfr, elbiseymiş; elbise bir göster-
gedir, hicaptır, işarettir, simgedir. Hangi elbiseden 
bahsediyor, “ten”den mi? Bu sözcükler hoştur sûfî 
terminolojisinde. Elbise, giydiğimiz şeylere denir, 
değil mi? Ama varolanı örtüyorsa, varolanın üzeri-
ne giyiliyorsa “varoluş elbisesi”dir. Elbise, libas – biz  
Türkçe’de bunları kullanıyoruz. Bir de eblese var, iblis 
–onu da kullanıyoruz. Aynı kökten türetiliyor bunlar; 
“eblese” de ikircimlik demek. Elbise, bizi, “eblese”-
ye götürüyor; yani libas, bizi ikircimliğe götürüyor. 
“Ben şuyum” dediğimizde, “ben şuyum” dediğimiz 
elbise, bir örtü, bir küfr, kâfir. Sûfî de çok ilginç bir 
şey söylüyor: “Ötekine kefere diyen, yani ötekine kâ-
fir diyen, kendi örtüsünden dolayıdır. Kendi aklının, 
kendi gözünün perdesini gördü, onu göremez diyor. 
Ötekini göremediği için örtülüdür.” diyor ona; kendi 
örtüsünü gördü. “Küfr” çok ilginç bir sözcük. Küfr, 
örtmekten geliyor ama kâfir, daha ilginç bir sözcük. 
“Örtülü” anlamına gelmesine karşın, Arapça’daki fiil 
karşılığı, “örten” demek. Örten, yani çiftçi; Arapça’da, 
çiftçiye “kâfir” derler. “Neyi örtüyor?” dedim ilk duy-
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duğumda. Hakikati örtüyormuş; yani tohumu. 

Saban, toprağı yarıyor (visita terrae); okült, lapidem’i 
–tohumu– içine atıyor, örtüyor kâfir; bu da simge. 
“Allah Allah, simgeden, simgeye geçtik”. Bu da sim-
ge, yani Âdem ile Havva, Havva toprağı... Naturaya 
baktığımız zaman, naturada, okült lapidem’i, topra-
ğın derinliklerinde, rahmin içine emanet ediyor, ora-
ya koyuyor. Asıl gizlenen bu. Vay canına! Hepimiz, 
orada gizlenmişiz, sonra oradan çıktık geldik. O za-
man da diyor ki bir Sûfî: 

“Küfr içinden seyrederim, 
İman benim, kime ne!” 

“Küfr içinden seyrederim.” Burada, küfr, bir örtü, 
gizleme örtüsü, yani varoluşun kendi; natura, do-
ğanın kendi. Doğa, küfr; kâfir olan o. Örttü. Neyi? 
Varlığı. Varoluş, Varlık’ı örttü. Bu, varoluştaki şuur, 
kendi Varlık kaynağına döndüğü zaman; ona temas 
ettiği, ona dokunduğu zaman, bir akıma tutulmuş 
gibi; öyle bir yere dokunuyor ki “vecd”. Şuur öyle 
bir kaynağına döner, öyle bir noktasına kendinde 
dokunur ki, “Yandım Allah; bir ateş dünyası; ‘aşk’”. 
İşte “Yunus Emre”lerin, “Mevlânâ”ların ve benzeri 
sûfîlerin bahsettiği aşk, kendi varlığına tanık olmak, 
örtüyü kaldırmak, başka bir şey değil. Böyle olduğu 
zaman, tüm bu anlatılan çocuksu din öğretilerinin 
içine simgesellikle saklanmış olan, çocuksu bir umut 
değil; çocuksu umutlara örtülü olan bir biçim çıkıyor 
karşımıza sûfîlerin söylemlerinde; yani kâfir olan, 
sûfînin kendi. Başka bir deyişle, kâfir olan, dinin 
kendi. Neyi örtüyor? Hakikati. Ne ile örtüyor? Sim-
gelerle. Birçok simgeyle örtmüş. İnsanlar bakıyor, 
“Bu ne?” Bilmiyor, bulamıyor. Peki, ondan çıkardı-
ğı sonuç ne? Kendilerinin, kendi çocuksu tasarım-
larının, umutlarının, beklentilerinin ideolojik yan-
sımaları. Bu örtü, aynı zamanda bilgisizlik(cehâlet) 
örtüsüdür. Küfr, kâfirlik bir yanda, –doğanın kendi 
yapısının tohumu örtme olgusu. Tasavvuf şiirlerine 
dikkat edersek, çoğunda, kadına, kâfir denir ama 
bu kâfir, hakaret kâfiri değildir. Sevgiliye, kâfir de-
nir, tohumu örttü çünkü. “Eblese” –yani ikircimlik, 
ikilem–, insanın, doğası ile kendi varlığı arasındaki 
bu ikircimlik önkabullerle söylenmiş bir şey şu anda. 
Niye? Varlığı var diyorum; varlığı ile deney yaptı di-
yorum. Varoluştaki şuuruyla mı acaba? Bunu nasıl 
söylüyoruz? Deneyenler varmış, ondan söylüyoruz. 

Ben anlamıyorum; anlamalıyım ya da denemeliyim. 
O zaman, bu sorgulamaya döndüğümde, yani üze-
rine “yansıma(refleksiyon)” yaptığımda, karşıma, ilk 
sorun olarak “epistemoloji” çıkıyor – bilginin bilimi. 
Bilgi, hangi yollarla elde ediliyor? Ne kadar sağlıklı-
dır? Yanılsamalarını ne kadar rektifiye edebiliyorum 
da oradan hakikaten bilgi diyebileceğim bilgiyi üre-
tebiliyorum? 

Tohum olan, bilinç içinde bilgi ise o zaman, kâfir 
olan beynim ya da kâfir olan aklım; bilgiyi örten 
aklım; kendi rektifiyelerini yaptıktan sonra bilgiyi 
üretecek, o tohumu ortaya çıkaracak, onu doğuracak 
olan aklım, ikinci rahim olmasın? O zaman, benim 
aklım kendine küfr, örtü olmasın? 

Sûfîlik bir de böyle bir boyut açıyor. O zaman, diyor 
ki: “Varlığın anlamının bilgisinin bilimi, yani episte-
moloji, varoluşsal düzeyde üretilirse, varlık deneyimi 
düzeyinde üretilebilirse (varoluş değil, tek tek nes-
nelerin deneyimi değil), bütünsel(holistik) bir varlık 
deneyiminin bilgisi olarak çıkarsa, yaşam, ancak o 
zaman anlamlı olur.” Nereden anlayacağım? Belirtisi, 
aşk. Ona-şuna, aşk mı? Bitmeyen, kalıcı olan aşk ise 
o zaman, onun nesnesi Tanrı’dır. Peki, Tanrı orada, 
şurada, burada mı? Sûfî diyor ki, “Hayır!” O, senin 
Varlığın; sen, sana örtüsün. Kendi Varlığına âşık olu-
yorsun.” Nesnesi ile öznesi aynı. O zaman, şöyle bir 
söz söylüyor Sûfî: 

“Âşık benim ma’şuk benim, 
Ara yerde nâr benim.” 

Âşık? Benim. Ma’şuk? Benim. Ara yerde nâr? Benim. 
İşte tevhid, yani bütünsellik; Varlık bütünselliğinde, 
kendini doyuma ulaştırma noktası. 

Böyle bir şeyin örtüsü bilgisizlik örtüsü; burada da 
küfr cehâlet. O zaman, dikkat ederseniz eğer, ilginç 
şeyler vardır; siz de düşünün, bunları bulursunuz. 
Bir iki örnek vereyim: karşıtlıklar sorunu, yani coin-
cidencia oppositorum –karşıtların birliği kavramını 
anlayabilmek için, her alanda, V.I.T.R.I.O.L.’ü ger-
çekleştirmek adına. 

Hz. Musâ’nın karşıtı Firavun’dur. Firavun, ne yap-
tı? Musâ’yı, öldürmeye kalktı. Yani ne yaptı? Tüm 
“Musa” olasılıklarını ortadan kaldırmaya yeltendi, 
değil mi? Öykü, böyle değil mi; mit, böyle değil mi? 

Doğan çocukların hepsini öldürdü, biri kaçtı. Ken-
di kaçmadı, annesi kaçırdı. Peki, nereye koydu? Se-
pete koydu. Nerede? Nil nehrinde. Kim buldu? Fi-
ravun’un karısı. Sonra, Firavun büyüttü onu. “Allah 
Allah, ne karışık iş.” Yok canım, meğer Firavun’la 
karısının birlikteliklerinin ardından, Nil nehrinden 
sepete yani ovülün içine binen “Musâ” kurtulmuş, 
öteki spermatozoitler, yani “Musâ” adaylarının hepsi 
öldürülmüş. Her an öyle olmaktaymış meğer. Bakın, 
arketipal, mitsel bir öykü. Peki, oradan geldik, Hz. 
Îsâ’ya. Hz. Musâ’nın karşıtı Firavun; Hz. Îsâ’nın kar-
şıtı kim? 

S: Yudas mı? 

Hayır. Yudas, onun sevgili öğrencisi. Yudas, ona o 
kadar âşık ki, Hz. Îsâ, onun mutlaka gidip oradaki-
lerin hakkından geleceğini biliyor; hatta Hz. Îsâ’nın 
emriyle kalkıp gitmiş kendi. Derler ki, Hz. Musâ, 
şeriatı temsil eder, yani yasaları. “Şeriat”, yasalar 
demektir biliyorsunuz. Arapça söyleyince, bizde de 
şeriat başka türlü anlaşılınca, şeriat denince, “ay!” 
diyoruz. Şerait, koşullar; şeriat, yasalar demek Arap-
ça’da. Âdetu’llâh dedikleri, Allah’ın âdeti olan da şe-
riattır. Ona da Kur’ân’da diyor ki: “Allah’ın âdeti, yani 
değişmez yasaları vardır.” Nasıl olur, değişmez yasa 
olur mu? Çok açık ve seçik bir şey var: Doğa yasaları. 
Allah’ın âdeti, doğa yasalarıdır, değişmez. Doğanın 
kendi, olguları değişir; yasaları değişmez; o yasalara 
bağlı olarak devinir. 

Bizim küfrümüz, örtümüz de bizi örtüyor.  
Şeriatta, yani bir insan ekilmesi ve biçilmesi olgu-
suna –seksolojiye– baktığımız zaman, Musâ’nın, ır-
maktaki gidişi, Firavun’un onları yok edişi, karısının 
Musâ’yı kurtarışı, onu tekrar çocuk olarak kucağına 
verişi. Şeriata, yani yasalara baktığınız zaman, insa-
nın yaratılma yasaları, “seksoloji”dir. İnsanın yara-
tılma yasalarının kitabı seksoloji, Tanrı’nın yaratım 
kitabı seksoloji. Başka türlü yapmıyor; böyle yapıyor. 
Peki, Hz. Îsâ? Ruh, hakikat. “Ben Allah’ın oğluyum, 
ruhuyum,” diyor söyleminde. Demek ki, şeriatta, 
“Musâ” yoluyla gelip kurtulan, sepete binip yaka-
yı kurtaran bu “beden”. “Aklı Meryem, ruhu Îsâ’dır 
anın,” diye söylüyor sûfî. Îsâ, burada bir yerde; ruh. 
O, aşağıdaki tohum gibi burada da bir tohum var: 

Logos. Ateşli bir bilgi. Bir bilgi ama ateşi var. Bunun 
karşıtı nedir?

 
S: Madde mi? 

Fiziksel olgu olarak, gerçekten, bunu söylemek  
olanaklı. Buna, o terminolojide, “şeytân” deniyor. Bu 
kez iblis değil şeytân. İblis, öbürü idi: elbise, libas, le-
bas, eblese, bu gövde. Ötekine, şeytân deniyor: şey-
tân, şeyi ta’n etmek, yani “zan”. 

“Zahit bizi ta’n eyleme, 
Hakk ismin okur dilimiz.” 

Zahit, bizi ta’n eyleme; yani bizim aleyhimizde ko-
nuşma, bizim için zan üretme, senin zannettiğin gibi 
değiliz. Hakk ismin okur dilimiz. Buradaki şeyi, ta’n 
etmek, herhangi bir şeyin ne olduğunu bilmeden, 
onun hakkında bilgi üretmek, yani zan. O zaman, 
Hz. Îsâ’nın karşıtı zandır, şeytândır. Dikkat edelim, 
İncil’i alıp bakalım, Hz. İsa’nın karşıtı şeytândır. Çöl-
de onunla karşılaşır ve şeytân, onu sınar; oradaki 
macera, harikadır, çok güzel anlatır. Bilginin nasıl 
oluştuğunu, orada görürsünüz. Hakikî bilginin nasıl 
oluştuğunu anlatır orada, simgesel olarak. Peki, Hz. 
Muhammed’in karşıtı kim? 

S: Ebû Cehil. 

Teşekkür ediyorum. Hz. Muhammed’in karşıtı, 
Kur’an’da ve tüm İslâm literatüründe, Ebû Cehil’dir, 
yani cehâlet. Bazı sözde Müslümanlara bakınız, hep-
si Güzel Muhammed’in karşıtı. Bilinçler, Cehâlet 
perdesi ile örtülmüş. Burada büyük bir şey var, hik-
met var; çünkü Ebû Cehil’in karşıtı, Ebû Hikmet’tir. 
Cehâletin karşıtı bilgidir ama herhangi bir bilgi de-
ğil. Rafine edilmiş, hikmet olmuş; yani gerekçeleri, 
dayanakçaları, tüm nedenleri ortaya çıkarılmış bilgi. 
Bilgi olmuş. Örtüsü ne? Cehâlet. Objektif dinlerin 
“Vahiy aldım, sana dedim, sen de öğren; öğrenmez-
sen asarım, keserim” gibi bir şey olmadığını, böylesi 
bir zemini olduğunu, ontolojik bir zemini olduğunu, 
epistemolojik bir zemini olduğunu, fakat şekillenir-
ken kültürel şekillenmeler içinde çeşitli adlar aldı-
ğını, bu adlarla sosyalleştiğini ve bunların kültürel 
olgular hâline geldiğini söyleyebiliriz.
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Yeis:
“Vâdî-i ye’se düşüp hîç ü hebâ olmayasın.”

Şeyh Gâlib (1)

“Gabriel Marcel, umutsuz kişi için zamanın akmadı-
ğını düşünür. Umutsuz kişi işlerin hep böyle devam 
edeceğine, değişmeyeceğine ve düzelmeyeceğine ina-
nır. O, geleceği de sıkıcı şimdiki zamanın saf bir tekra-
rı olarak ön gören korkunç bir monotonluk âleminde 
yaşar ve umutsuzluk her şeyden önce kendisini bir 
‘kapalılık’ tecrübesi olarak gösterir.” (2) Heraklitos’tan 
beri biliriz ki aynı suda iki kere yıkanamayız ya da 
Kur’an-ı Kerim’de söylendiği gibi “O her an yeni bir 
iştedir.” (3) Ancak, umutsuz kişi için zaman akmadı-
ğından “Umudu olmayanın nasibi de kesiktir.” 

Rollo May’e göre ise “Boşluk ve hiçlik duygusu genel-
likle, insanların yaşamları veya yaşadıkları dünya için 
etkili bir şeyler yapma konusunda kendilerini güçsüz 
hissetmelerinden kaynaklanır. İç boşluk, bir kişinin 
kendi hakkındaki uzun dönemde birikmiş kanaatinin 
veya çevresindeki dünyayı istenen sonucu verecek şe-
kilde etkileyebilen bir varlık gibi davranamayacağı ka-
nısının bir sonucudur. Bu nedenle derin bir umutsuz-
luk ve boşunalık duygusuna kapılır. Ve kısa zamanda 
istediği ve hissettiği hiçbir şeyi değiştiremeyeceği için, 
istemekten ve hissetmekten vazgeçer.”(4) Toplumsal, 
siyasal, ekonomik, varoluşsal, dinsel ya da gündelik, 
hangi düzlemde olursa olsun, umutsuzluk, daha çok 
bir gelecek görememe ve kuramama ile ilgiliyken 
umut, geleceği yaratma, en azından buna cüret etme 
ya da bunu hayal etme ile ilgilidir. 

Hayal gücü ve umut:
“Hayal etme, fantezi kurma, gündüz düşleri kurma 
yeteneğini insanın bilgi kaynaklarından ve onu eyle-
me yönelten insanî donanımın aslî parçalarından biri 
sayan Ernst Bloch, Umut İlkesi isimli kitabında(5), 
daha en başından umudu bir ilke olarak koyar ve 
umudu ya da ütopyayı olanaklı kılan insan faaliyet-
lerinin başında da hayal gücünü sayar. Tanıl Bora, 
“Üretilmesi gereken, inşa edilmesi gereken, ayakta 
tutulması gereken ve insanî melekelerimize katılması 
gereken bir yetenek gibi düşünür umudu. İnsan ak-
lederek, deneyerek, yanılarak ve somut deneyimi ile 
erişir bilgiye. Ama o deneyimin henüz var etmediği 
ama var etme potansiyeli gördüğü imkân ve ihtimal-
leri gözeterek ve onları geliştirmek üzere eyleyerek de 
bir şey yapar; gerçekliği değiştirir, kendini değiştirir 
ve bilgiyi değiştirir.” (6) Hayal etme, gündüz düşleri 
kurma ya da fanteziyi gece gördüğümüz rüyalardan 
farklı bir yere koyan Bloch hayali, umudun beslendiği 
ve mayalandığı bir zemin olarak görür ve var olanın 
yadsınarak yeni bir dünyanın kurulmasının ancak 
eğitilmiş bir hayal ile mümkün olduğunu söyler. Me-
tin Bobaroğlu’na göre de “Ütopya, hayalin eğitimidir 
ve insanın kendi kendisini dönüştürme olanağının 
olduğu berzahtır, hayal.”(7) Hayal gücü ve gündüz 
düşleri, rüyalardan farklı olarak kişinin sürece etkin 
bir katılımı ile mümkündür. Şüphesiz rüyalardan, 
mitlerden ve bilinçdışından beslenir ancak daha çok 
kişinin akıl yetisinin de yardımıyla oya gibi işleyeceği 
bir olanaklılık alanıdır. Bu anlamda akıl, sadece umut 
edileni gerçekleştirmek için değil, aynı zamanda 
umut edilenin biçimlendirilmesi açısından da zorun-
ludur. 

İyimserliğin ve kötümserliğin 
ötesine umut:

“Bardağın dolu tarafını kafamdan aşağı döktüm.” 
-Yıldız Tilbe 

Umut, mevcudun/bugünün yadsınması, aşkınlığa/
geleceğe yani var olmayana bir yöneliştir. İyimserliğin 
aksine, işlerin hep iyiye gideceğine inanan bir ham 
hayal ya da pasif bir bekleyiş değildir. Biçim vermek 
için bir hayale ihtiyaç duysa da daha çok niyet, sabır 

ve iradenin eşlik ettiği kılgısal bir süreci tanımlar ve 
olmayanı kurmanın sorumluluğunu üstlenir. 

Mevcut ve umut edilen arasındaki gerilim ancak ey-
lem ile ortadan kaldırılabilir. Gerilim ne kadar bü-
yükse, gerilimin üstesinden gelmek ya da var olanın 
yadsınması için duyulan istek de o kadar büyük ol-
malıdır ve dolayısıyla daha güçlü bir irade ve eylem 
gerektirir. Mutlak iyimser ise gerilimi gidermek için 
kendini ya da gerçekliği hayaline doğru devindir-
mekle ilgilenmez, o daha ziyade kişisel gelişim kitap-
larında bolca vazedildiği üzere sorumluluğu evrene 
bırakır. Mutlak kötümser ise hiç bitmeyen bir şimdi-
ye sıkıştığından onun için gelecek de hayal de yoktur. 
Mutlak iyimserlik de mutlak kötümserlik de, kişiyi 
eylemsizliğe ittiğinden umudun karşıtıdır. Umudun, 
bardağın yarısını görmezden gelmek ile bir ilgisi yok-
tur. Aksine umut, ilerleyebilmek için sağlam bir ze-
mine yani gerçekliğe ihtiyacı olduğunu bilir. Belki de 
umut edebilmek için önce, bardağı kafamızdan aşağı 
döküp bir güzel ayılmak gerekir.

Arzuların ötesinde umut ya da ham 
hayali işlemek:

“Arzu bir eksiklik hissi etrafında dönme eğilimindey-
ken, umut iyi olana duyulan şiddetli arzudan ibaret 
değildir, ona doğru bir hareketlenmedir de. Umut 
arzuya kıyasla daha anlatısaldır; zira arzu bariz bir 
hikâye seyri olmaksızın bir nesneden diğerine öyle-
ce yer değiştirebilir. Umutta ise aksine, şimdideki bir 
dürtüyü gelecekteki bir gerçekleşimle bağlantılan-
dıran bir olay örgüsü vardır.” (8) “İnsan arzusu bir 
gelecek biçimlendirmesidir. Gelecekte olmasını um-
duklarımıza hem anıyı hem fanteziyi içeren simgesel 
süreçlerle bir şekil vermedir. Arzu kendimizi geleceğe 
yöneltmenin başlangıcıdır, geleceğin böyle olmasını 
istediğimiz itirafıdır. Öncesinde arzu yoksa irade de 
yoktur ve arzu en insani eylemdir.” (4) 

Umut arzuyu yok saymaz ya da hor görmez, onda-
ki enerjiyi ve harekete geçme isteğini görür ve onu 
emekle yontar. İçten ama bir o kadar da hayvansı 
bir itki olan arzu, hayal gücü ve irade ile biçim ve-
rildiğinde hem yok olur hem de özü yükseltgenerek 
tutkuya dönüşmüş olur. Bizi oradan oraya savuran ve 

Umudun İnşası
Bertan Başak
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yönelişsizliği ile başımızı döndüren yabani bir hayvan 
olmaktan çıkar ve kendisinin bilmediği ama aklımız 
ve hayalimizle var ettiğimiz bir ülkeye bizi taşıyan 
vefakâr bir binite dönüşür. Metin Bobaroğlu’na göre 
“Dağınıklığı birliğe getirici ilk öğe tutkudur insanda.” 
(9) Umudu var kılan ve diri tutan tek tek arzular değil 
tutkudur. Tutku umudun di-
rimliliğidir ve insanın yaşan-
tısına bir odak ve istikamet 
kazandırdığı için, insan için 
olmazsa olmazdır. Umut ki-
şinin kendisini inşa etmesini 
olanaklı kılan bir ilkedir ve 
her ilke gibi hem aşkınlıkta-
dır hem de edimseldir; insa-
nın katılımını, yorumunu ve 
eylemini gereksinir. 

Yarının da ötesinde 
umut:

“Allah’ın rahmetinden ümi-
dinizi kesmeyin.”(10)

“Gelecek mevcut/aktüel ola-
nın sonlanmamış doğasında, 
onun merkezindeki bir oyuk 
gibi fark edilebilir bir yer tu-
tar. Şimdiyi geleceğe eklem-
leyen dolayısıyla umudun 
maddi altyapısını oluşturan 
şey potansiyelliktir.” (8) Ütop-
ya sadece mevcut olmayan 
değil aynı zamanda hiç mev-
cut olmayacak olandır. Ancak 
bir yanıyla da toplumu ya da 
kişiyi sürekli kendisine doğru 
devindiren olarak onun her-
hangi bir kipi kadar hakikidir. Ütopya, toplumu ken-
dine doğru devindirirken kendisi de mevcudun de-
ğişmesi ile yeniden yorumlanır ve tanımlanır olarak 
daima ufuktadır. Yani o şehir daima yapılmaktadır 
ve o şehri inşa edenlerde onunla birlikte daima ya-
pılmaktadır. Eduardo Galeano’nun ifadesiyle “Ütop-
ya ufuktadır. Ne kadar yürürseniz yürüyün ona asla 
ulaşamazsınız. Ütopya neye yarar? İşte buna yarar: 
yürümeye.” (11)

Hayal edebiliriz, umut edebiliriz ve gereken emeği 
de ortaya koyabiliriz ama umudumuzun gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini bilemeyiz. Kişi gerçekleşece-
ğinden emin olduğu ya da gerçekleşmeyeceğinden 
emin olduğu şeyi umut etmez. Umut daima mümkü-
nün sahasındadır ve bu nedenle de korku ve ricanın 

birliğidir. Dolayısıyla umut 
insanın kendi sınırlarını ve 
sınırlılığını yani aczini bil-
mesiyle de ilgilidir. Ve tam 
da bu nedenle varlığı hayal 
gücü, tutku, sabır, akıl, ira-
de gibi pek çok yetinin var-
lığı ile mümkün olan umut, 
paradoksal olarak teslimi-
yettir de. 

Kaynakça:
1. Abdülbaki Gölpınarlı, 
Şeyh Gâlib Dîvânı’ndan Seç-
meler, Ankara, MEB Yayınları, 
2001.
2. Emel Koç, Bir Umut Me-
tafiziği Olarak Gabriel Marcel 
Felsefesi, SDÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi, Sosyal Bilimler Der-
gisi. Aralık 2008, pp. 171-195.
3. Kur’an-ı Kerim, Rahman 
Sûresi; 29. 
4. Rollo May, Aşk ve İrade, İs-
tanbul, Okuyan Us Yayınevi, 
2008.
5. Ernst Bloch, Umut İlkesi, 
İstanbul, İletişim Yayınları, 
2007.
6. Tanıl Bora, Umut İlkesi üze-
rine konuşmasından. 

7. Metin Bobaroğlu, 1.12.2008 tarihli konuşmasından. 
8. Terry Eagleton, İyimser Olmayan Umut. İstanbul : Ay-
rıntı Yayınları, 2016.
9. Metin Bobaroğlu, 3.11.2008 tarihli konuşmasından. 
10. Kur’an-ı Kerim, Zümer Sûresi; 53. 
11. Eduardo Galeano, Yürüyen Kelimeler, İstanbul, Çit-
lembik Yayınları, 2003.

üç sayıdır derginizde bana da yer verdiğiniz için 
teşekkür ederim. dergi içersindeki bilâ-istisna bütün 
yazar ve yazıların; insan düşüncesini ve dolaysıyla 
felsefeyi yücelten makaleleri arasında, yazdıklarımın her 
seferinde derginin en önemli ve müstesna köşelerinde 
çıkması ile beni çok onurlandırdınız. usta yazar 
bukowski’nin bir yerlerde dediği gibi yazarken yazmak 
için yazmayı hiç denemedim. sanırım belki de bu da her 
seferinde; derginin, o bin katlı sarsılmaz bir monoblok 
gibi duran felsefe abidesi içerisinde -par politesse- yer 
verdiğiniz yazılarımın sırıtmasına neden oldu. aslında 
söylemek istediklerim bunlar değil. önerilen her bir konu 
başlığında kalem tutan elim (?!) kendiliğinden ne yazmak 
istediyse onu yazdı. serazat mı, saçma mı, spontane mi.. 
ne denebilir bilemiyorum.. fakat en son önerilen başlıkta 
bütün hoppalığına rağmen elim kıpırdamadı... bende 
hiç bir tepki yaratmadığı gibi aksine hissettim ki içinde 
bulunduğumuz ve at gözlükleri ile dörtnala bir meçhule 
doğru koşturulan insanımızı, sınır tanımayan bir 
yabancılaştırmaya doğru ittildiğini... ve sonunda büyük 
usta dante’nin endişe ve korkuyla adımını atmakta olduğu 
o meş’um yazılı kapıdan eninde sonunda bizlerin de bir 
tür cehenneme gireceğimiz kaygısıyla... ve nihayet (berç 
baba duymasın) belli bir yaşa geldikten sonra şunun 
şurasında kalan bir kaç seneciğin içerisine, - hayata ve 
yaşam biçimimize dayatılmak istenen esaret korsesine 
rağmen- halen umudu koymak, koyabilmek… ve umut 
üzerine yazmak... zor... çok zor… son bir söz… james 
hilton, goodby mr. chips adlı romanında; yaş nedeni ile 
okuldan ayrılmak zorunda kalan mr. chips son olarak 
şunları söyler: -ve artık ben aranızdan ayrılıyorum. belki 
bu okul, belki brookfield değişecek. birçok yenilikler 
gelecek. sakın kızmayın ve gocunmayın. yenilikleri 
olduğu gibi, çağın gereği olarak kabul edin. (belki de 
umudu…ay) ben, ama, yaşım icabı buna hiç te mecbur 
değilim. dostluk ve en içten sevgilerimle. 

...
Aykut Yazgan

*yazarın, yazım tavrı nedeniyle metnin tü-
münde küçük harf kullanılmıştır

[Tecla’ya gelenler tahta parmaklıkların, çuval 
perdelerinin, inşaat iskelelerinin, metal arma-
türlerin, iplerle asılmış ya da ayaklar üzerine 
kurulmuş, tahta köprülerin, seyyar merdi-
venlerin, elektrik pilonlarının arasında pek 
göremezler kenti. “Tecla’nın yapımı neden bu 
kadar uzun sürüyor?” sorusuna kent sakinleri 
su çekmeye, çekül sallandırmaya, uzun fırça-
larını bir yukarı bir aşağı kaydırmaya devam 
ederek “Yıkım başlamasın diye,” cevabını ve-
rirler. İskeleler sökülür sökülmez kentin parça 
parça dökülmeye başlayarak yıkılmasından 
korkup korkmadıkları sorulduğunda telaşlı 
bir fısıltıyla eklerler “Sadece kent değil.”

Aldığı cevaplarla yetinmeyen biri, bir tahta 
perdenin çatlağına gözünü uydurup baktığın-
da başka vinçleri yukarı çeken vinçler, başka 
iskeleleri örten iskeleler, başka kirişleri taşıyan 
kirişler görür. “Anlamı ne bu inşaatın?” diye 
sorar. “Kurulmakta olan bir kentin, kent ol-
maktan başka ne amacı olabilir?” “Uyguladı-
ğınız plan, proje nerede?”

“Gün biter bitmez gösteririz sana onu, şimdi 
ara veremeyiz,” diye cevap verirler.

Gün batımıyla birlikte durur iş. Gece çöker 
şantiyenin üzerine. Yıldızlı bir gece. “İşte proje 
bu,” derler.]

Italo Calvino, Görünmez Kentler, Yapı Kredi 
Yayınları, Şubat 2011.
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“[…]Aslında umutla umutsuzluk iç içe yaşar. Umut, 
umutsuzluğun ürünüdür. Umutsuzluk da umudun 

bir sonucudur…”

Yılmaz Güney

“İnsana yapılacak en büyük kötülük onu bir 
umudun içine hapsetmektir.”

 J. F. Lyotard

Umut ve umutsuzluk bir döngünün iki ucu mudur? 
Bu döngü kısır mıdır? Umut bir zan, bir boş bekleyiş 
midir? Nietzsche’nin de dediği gibi işkenceyi uzatır 
mı? Ya da Lyotard’ın dediği gibi umut bir hapisha-
neye dönüşebilir mi? Acaba hepten bırakıvermeli 
mi umudun ipini? Çocukluktan kalma bir uçurtma-
yı gökyüzüne salar gibi… Yoksa “Rabbim neylerse 
güzel eyler” misali, hayırlı olanın önünde sonunda 
gerçekleşeceğinden “emin” olmak mıdır umudu sa-
bırla ilmek ilmek işleyen?

Ne dersek diyelim ilk bakışta umudun çocuklukla, 
masumiyetle ve neşe ile bir bağı var. Çocukluğu ne 
zaman bırakırsak, umudu da o zaman bırakıyoruz... 
“Büyü”dükçe iç dünyadan çok dış dünyanın “büyü”-
süne kapılıyoruz. Oysa insan yavrusu umutlu ya da 
umutsuz olmaz çünkü o umudun kendisidir. Çocuk 
bizdeki umuda ayna tutar, yaşamı bir yetişkin ciddi-
yetine kaptırdığımız anlarda bir hayret çığlığı ya da 
kıkırdamayla iç sesimizi uyandırır. Bu ses bir oyun-
cak kutusunun en derininde gizlidir bazen, bazen 
de sıkıca kapanmış bir avuçtan aniden fırlayıverir. 
Umut ve umutsuzluk arasındaki “gel-git”lerden sıy-
rılıp biraz “umut ilkesi” üzerine düşünmeye başladı-
ğımızda, umudun farklı temsilleri çıkar karşımıza.

Örneğin umut fikrinin mitolojideki temsili pek de 
çocuksu ve masum değildir. Pandora’nın kutusunda 
boşuna en dibe saklanmamıştır umut. Meşhur hikâ-
yeyi yeniden yâd edersek, her şey Yarı Tanrı Promet-
heus’un Olympos’taki ateşi insanlara getirmesiyle 
başlamıştır. Zeus, Prometheus’u sonsuz bir işken-
ceyle cezalandırır. Bedeni bir kayaya zincirlenir ve 
ciğerleri bir kartal tarafından sürekli parçalanır. Bu 
eylemin nedeni Prometheus’un sakladığı bir “sır”dır. 
Bu sır, Zeus’un imparatorluğunun “sonsuz olmadığı” 

sırrıdır. Ateşin çalınması üzerine Zeus insanlardan 
da intikamını almak istemiş, bunun için bir kadın 
göndermiştir. Pandora adlı bu figürün bir kadın ol-
ması tesadüf olmasa gerek. Zeus asla açmamasını 
söyleyerek Pandora’ya bir küp verir. Ah o dişil me-
rak! Pandora küpü açar ve tüm kötülükler dünyaya 
saçılır. Kin, nefret, riya, yalan, kibir... Son anda Pan-
dora küpün kapağını kapatır ve sadece umut küpün 
içinde saklı kalır...

Ancak kimi kaynaklara göre kutuda kalan şey, “umut” 
olarak Batı dillerine çevrilse de aslında, Grekçe adıy-
la “Elpis”tir. Orijinal anlamıyla “Bekleyiş” ve “Zan”. 
Modern Yunancada kullanılan ‘Elpizo’ fiili de hem 
‘ummak, umut etmek’ hem de ‘sanmak’ anlamlarını 
taşımaktadır. Zeus, insanlara bunu göndermekle, in-
sanları, acaba “öngörü” hasletinden mahrum etmek 
mi istemiştir? Acaba insan “öngörememek” kurgusu 
üzerine mi tasarlanmak istenmiştir? Bir bakıma ik-
tidarlar da bunu ister, öngörüsüz insanı tercih eder, 
öngörüsüz insanı yönetmenin çok kolay olduğunu 
bilir.( 1) 

Tam da bu noktada Elpis yani Umut olarak çevrilen 
bu kavramın, bekleyiş ve zan anlamından hareket 
ederek Yılmaz Güney’in “Umut” filmine geçiş yap-
mak istiyorum. Bu geçiş biraz da umut ile umut-
suzluğun iç içe geçtiği yer. Nietzsche’nin işkenceyi 
uzatan umut tanımının, Lyotard’ın bir hapishaneye 
dönüşen umut kavramının da buradan beslendiği 
açık. İnsanın içine düştüğü arayış, kaos ve düzen ara-
sındaki sıkışmışlığını anlatan Elpis kavramı Orhan 
Seyfi Orhon’un “Umut Fakirin Ekmeği” şiiriyle yeni 
bir boyut kazanıyor sanki...

“Dünya döndükçe
Umut fakirin ekmeği
Ye Memet ye
Ye Memet ye! ...” 

“Umut Fakirin Ekmeği” şiiri, ister istemez bizi Yılmaz 
Güney’in Umut (1970) filmindeki Cabbar karakte-
rine götürüyor. Bilindiği gibi usta yönetmen filmin 
hikâyesini, faytoncu Cabbar’ın ve ailesinin içine düş-
tüğü çıkmazların üzerine bina etmiştir. Atı bir oto-

1 Bkz. Dr. Hakkı Açıkalın:[ http://www.oocities.org/
drhakkiacikalinupto/makcoyyunmit.htm]
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mobilin çarpması sonucu ölen Cabbar, emeğiyle ça-
lışarak para kazanamayacağını düşünerek, kestirme 
bir yol arar. Aldığı Milli Piyango biletine de ikramiye 
çıkmayınca, bu kez defineci olmaya karar verir. 

Ancak Umut filmini, sadece piyango veya define gibi 
kolay para peşinde koşan gariban birinin öyküsü ola-
rak ele alırsak filme haksızlık etmiş oluruz. Bir sine-
ma yorumcusunun ( 2) dediği gibi “kendisini” gele-
cekle değiş tokuş etmekten başka umutları kalmamış 
insanların, sisteme dahil edilmesinin hikâyesidir an-
latılan; define ile simgelenen emek vermeden sahip 
olmaya çalıştığımız, “rant”, “kolay para” ve tüketim 
ağırlıklı yaşamın cazibesidir. İnsanın ne ürettiği ile 
değil de ne tükettiği ile tanımlandığı bir sistem. Fil-
min finalinde Cabbar’ın ağzından “Bu define değil, 
yılan” cümlesi dökülür. Çocuklarını ve karısını defi-
ne uğruna aç, susuz bırakan Cabbar, ellerini gökyü-
züne açarak, kuru ve terk edilmiş topraklar üzerinde 
döner, döner... döner... Artık bilincini kaybetmiştir… 
Ya da bilinci tamamen kendi üzerine kapanmıştır… 
Bu son sahne birçok açıdan düşündürücüdür. Siste-
mi sorgulamaya, insanın doğasındaki itkilerin sistem 
tarafından nasıl yönetildiğini görmeye bir davettir... 
En temelde yönetmen bize “umut” kavramının sis-
tem tarafından (tabiri caizse) “hacklenmesi”ni yani 
“ele geçirilmesini” anlatır. Umut çoktan masumiyeti-
ni yitirmiştir. Çünkü umut insanın en kolay istismar 
edilen zaafıdır. 

“Yılanı Tanımak” Ya da Yeniden Umut 
İlkesine Sahip Çıkmak
Umut sistem tarafından “gasp edildiyse”, meydanı 
boş mu bırakacağız diye düşünenleri duyar gibiyim. 
Konuya başka bir açıdan yaklaşmak da mümkün. 
“Umut fakirin ekmeği” deyimini bilseydi, zannede-
rim ki Ernst Bloch üzerine atlardı diyor Tanıl Bora 
bir söyleşisinde. Zira Umut İlkesi olarak Bora’nın 
Türkçeleştirdiği eserinde Bloch, umudun, fakiri, ezi-
leni ‘boş’ hayallerle oyalıyor olsa bile, onun fakirin 
bir potansiyeli olduğuna dikkat çeker. Ona göre fakir 
harekete geçecekse, geçirilecekse, o umuda tutuna-
rak geçebilir, geçirilebilir. Fakir, içinde bulunduğu 
sefaletin öfkesiyle değil de, -yalnızca onunla değil-, 

2 Salim Olcay, (2016) “Yılmaz Güney’in Umut’u”, Bkz: http://www.
otekisinema.com/yilmaz-guneyin-umutu-1970/

daha ziyade umudunun itkisiyle harekete geçtiğinde, 
bundan “bir şey” çıkabilir - sefaleti de ancak o zaman 
yenebilir.” ( 3) 

Umut filmindeki “define”nin yaşamımızda kolaya 
kaçtığımız, emek vermeden edinmeyi sandığımız 
ne varsa onu simgelediği açık; Cabbar da sistemin 
bize umut diye sunduğu şeyin aslında yeni düzenin 
“yemi” olduğunu görüyor; fakat bunu idrak etme 
noktası aynı zamanda bilincini yitirme noktası. Yani 
umut diye sunulan definenin “yılan” olduğu anlaşı-
lıyor.

Acaba her şeye rağmen umut ilkesine sarılmak ge-
rektiği ifade eden Bloch ne kast ediyor? Umudu ye-
niden geri kazanmak için yani “ele geçirilmiş” olan 
umudu yeniden yeşertmek için böyle bir idrake mi 
ihtiyaç var? Başka bir yorumcunun deyişiyle belki de 
“Umudumuz yeniden yeşerebilir, çünkü yılanı tanı-
mış oluruz”.( 4)

Bu aşamada Bloch’un umut kavramının Grekçe kö-
kendeki “elpizo” kelimesinin başka bir yönünü hare-
kete geçirdiği söylenebilir. Bu da Hıristiyan kaynak-
lara göre “İyinin önünde sonunda galip geleceğinden 
emin olmak” anlamıdır. ( 5) Bana kalırsa söz konusu 
anlam bizi sıradan ve pasifize edici bir “kurtarıcı” 
bekleyişine götürmemeli. Belki de Arapça kaynak-
larda karşımıza çıkan inanmak ve emin olmak ara-
sındaki anlam bağları bize bu konuda yardımcı ola-
bilir. İman etmek, güvende olmak, korkudan emin 
olmak anlamını içermektedir. Eğer bu açıdan ele 
alırsak umudun, emin olma üzerinden insanın cesa-
ret kaynağı olduğunu da söyleyebiliriz.

Tarihsel anlamda modern zamanları paylaşan bi-
reyler olarak “yılanı tanıma” hepimizin yaşamında 
önemli bir durak. Yılanla karşılaşma, umudun ma-
sumiyetini yitirdiği yer... Yılanı idrak etmek ise kıv-
rıla kıvrıla bizi sürükleyen sistemin “ödül” diye sun-
duklarının bir anda farkına varmak gibi. Bu akışta 
sürüklenmek de var... sürünmek de…öze güvenip 
cesaretle, neşe ile emek vermeye devam etmek de... 
Yolumuz açık olsun...
3 Ernst Bloch ve ‘Umut İlkesi’ üzerine 16.01.2017, BİRGÜN KİTAP 
Bkz. http://www.birgun.net/haber-detay/ernst-bloch-ve-umut-ilkesi-
uzerine-143322.html
4 Salim Olcay, (2016)
5 Bkz.[ http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/
ID/G1679/elpizo.htm] Şeyma Bobaroğlu

Umut, 2017
Digital tasarım
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“Umut” yahut “beklenti” olarak Türkçeye çevrilen 
Grekçe “Elpis” (ἐλπίς) kavramı Hesiodos’in Theo-
gonia ile İşler ve Günler adlı eserlerinde de işlenen 
Pandora mitinde özel bir yer bulmaktadır. Pandora 
mitinde; kimilerine göre merakı, kimilerine göreyse 
salt kötülüğü nedeniyle Pandora, kutunun kapağını 
açar ve bütün fenalıklar, lanetler tüm dünyaya onun 
elinden yayılır. Bazı anlatılarda Pandora’nın kava-
nozu/kutuyu kendisinin açmadığı, Epimetheus’a 
açtırdığı söylenir. Zeus’un gönderdiği kutudaki tüm 
kötülükler arasında, sadece tek bir iyi şey vardır, 
Umut’tur (Elpis), ama o kutunun içinde kalır. Elpis 
aslında umut tanrıçasının adıdır. Elpis, umudun ki-
şileştirilmiş hali ve ruhudur. 

Pandora mitine göre, Zeus kendinden ateşi çalıp in-
sanlara veren Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a, 
balçıktan yapılmış tanrısal güzellik ve zekâya sahip 
Pandora’yı eş olarak gönderir. Epimetheus kardeşi-
nin tüm uyarılarına karşı Pandora ile evlenir. Zeus, 
Pandora’ya evlilik hediyesi olarak topraktan yapıl-
mış, çömlek benzeri bir kavanoz/kutu hediye eder 
ama bu kavanoz asla açılmamalıdır. Bir süre sonra 
merakına yenilen Pandora, kavanozu açar ve içinde-
ki tüm kötülükler dünyaya yayılmaya başlar. Ancak 
son anda kutuyu kapatır bu da insanların içindeki 
“umut”tur.

Başka bir mite göre de Pandora kutuyu açtığında 
dünyaya kötülük hâkim olur ve Pandora kutuyu ka-
patırken de kutu Pandora’yı esir alır.

Diğer bir hikâyede ise Haberci Tanrı Hermes Olym-
pos’a giderken sırtında çok uzaklara götürmesi gere-
ken kutuyu Pandora ve eşine bırakır. Pandora merak 
eder kutuyu açar, kendine ve eşinin üzerine pişman-
lık, kızgınlık, kibir gibi kötü özellikler, yaşadıkları 

mutlu ormana ve de bütün dünyaya çeşitli kötü özel-
likler yayılır. Son anda Epimetheus sandığı kapatır. 
Sandığın içinden bir ses gelir. Sandıktan gelen cılız 
ses “Lütfen beni çıkarın. Dışarıdaki kötülüklerle an-
cak ben baş edebilirim” der. Bu sefer Pandora ve eşi 
birlikte sandığı açarlar. Sandığın dibinde bir kelebek 
vardır. Sandığın içindeki kelebek, “umut”tur. 1

Eskiden insanlar bu dünyada

Dertlerden, kaygılardan uzak yaşarlardı

Bilmezlerdi ölüm getiren hastalıkları

Pandora açınca kutunun kapağını

Dağıttı insanlara acıları dertleri

Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık

Kapağı açılan dert kutusundan

Umut tam çıkacakken Pandora

Kapamıştı kapağını

Böyle istemişti bulutlar devşiren Zeus

O gün bugündür insanların başı dertte 2

Bu anlatımlarda ilgi çekici olan tüm dünyaya kötülü-
ğün yayılması ve fakat umudun Pandora’nın kutusu 
içinde saklı kalmış olmasıdır. 

Pandora’nın Dünya’daki varlığı ile beşeriyetin hikâ-
yesi ve tarihi başlatılıyor gibidir. Prometheus tara-
fından erkeklerin taşlardan/kayalardan ve çamurdan 
yaratılmasının ardından Pandora, ilk kadın olarak 
Dünya’da var olur. Pandora, Zeus’un arzusu ile Ate-

1 Eric Vin, About Hope, 35th International Human Science Research 
Conference (IHSRC), Ottawa (ON), July 6th, 2016, s. 3; https://
chericebock.com/2016/04/23/hope-in-ancient-greek-pandora-and-the-
greek-goddess-elpis/, 26.02.2017’de indirildi. 
2 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972, s.302
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şin Tanrısı Hephaestus tarafından çamur/kil ve su-
dan yaratılmıştır. Bu andan sonra kadınlar doğur-
maya, doğanlar büyümeye ve en nihayetinde ölmeye 
başlar. Bu da, bildiğimiz anlamda hayat döngüsünün 
başlangıcı olur. Antik Yunan mitindeki bu anlatım-
lar, Judo-Hıristiyan yaradılış (Genesis) hikâyesini 
çağrıştırır. Bu aslında cennetten kovulma, bir anlam-
da Kathados [düşüş] ile insan ruhunun beşeriyet 
dünyasındaki ıstırabının, sefaletinin [trajedisinin] 
yanı sıra, “umut” kavramıyla telafi edilebilecek olan 
“kurtuluş”unu, yani “kurtuluş umudu”nu simgele-
mektedir. 3 “Kutuda saklı kalan Tanrıça Elpis”, insan-
da içkin/immanent olarak bulunan cevher/daimon 
olarak kurtuluşa yönelik umudunun göstergesidir. 
Ancak “irade” olmaksızın, kurtuluşa yönelmenin 
olanaksızlığı da ortadadır. 

Literatürde Hesiodos’in anlatımlarının ata-erkil ol-
duğu ve Pandora üzerinden kadın düşmanlığı yaptı-
ğı iddia edilir. Oysa burada arketipal anlamda “dişil 
enerji olarak nefs” anlatılmaktadır ki yine literatürde 
haklı olarak Havva miti ile benzerlik kurulmaktadır. 4 
Tikel ruhun yahut doğal bilinç olarak insan nefsi-
nin, maddenin cazibesine kapılarak yaşadığı hayatı 
cehenneme çevirmesi, sembolik olarak dile getiril-
mektedir. Bir tek geriye “umut” kalmıştır. Bu da “piş-
manlık” sonrası ortaya çıkmış, daha doğrusu “anım-
sanmış”tır. Pandora’nın son anda kutunun kapağı ka-
patması, işte bu pişmanlığın alegorik bir anlatımıdır. 
Kişinin özsel doğasına, Tanrı yasasına karşı tutumu 
neticesinde ortaya çıkan bu pişmanlık ve yegâne ışık 
olarak umut ile artık kurtuluşunu isteyebilir. 

Tüm bu mitik anlatımlarda Elpis, her ne kadar 
“Olumlu bir beklenti” anlamında umuda işaret etse 
de aynı zamanda “Bilmediğimiz günahların kefare-
tini ödemek üzere dünyaya gönderilmiş olma”, “Bu 
dünyaya sürgün edilmiş olma” düşüncesinin kişide 
“Bilinçli yahut bilinç dışı bir farkındalık olarak” bu-
lunmasından dolayı, bir tür endişe, korku ve vesvese-
yi de içerir. Çünkü “kurtulamama” olasılığı ve dola-
yısıyla aynı trajediyi yeniden yaşama, yani tekrardan 
bedenlenerek bu dünyaya düşüş [Kathados] düşün-
cesi, işte bu endişenin kaynağıdır. Temel anksiyete 

3 Eric Vin, About Hope, 35th International Human Science Research 
Conference (IHSRC), Ottawa (ON), July 6th, 2016, s. 4, 5
4 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972, s. 302, 
303; Gerhard Fink, Antik Mitolojide Kim Kimdir?, çev: Serpil Erfındık 
Yalçın, İlya İzmir Yayınevi, İzmir, 2007, s. 328-330

kaynağı olarak “ölüm korkusu”nun ötesinde, “ma-
nevi gelecek/istikbal”inin, “ahiret”inin ne olacağı-
nın sorgulanması, temel bir yoksunluk ve depresyon 
kaynağı olabilecektir. Nitekim Antik Yunan mitleri-
ne göre Tanrılar’ın “Elpis”e ihtiyacı yoktur. Çünkü 
Tanrılar, “ölümsüzdür”. O halde Elpis, “karma yasa-
sından”, yeniden bedenlenme yasasından kurtulma, 
yani “ölümsüz olma umudu”dur denilebilir.

Bu anlamda Pandora miti, insanlar ile tanrılar ara-
sında, yani ölümlüler ile ölümsüzler, daha doğrusu 
ölümlü olma ve ölümsüz olma arasındaki ayrımı ya-
pan, eşsiz bir sembolik anlatım olarak nitelendiril-
mektedir. Aden bahçesinden ayrılmış/atılmış/sürül-
müş olan insanın halini betimler. 

Hıristiyan teolojisinde de “umut”, başat kavramlar-
dan biridir. Hatta bu kavram aslında “Üçlü Tanrısal/
Teolojik erdemlerden biri” olarak, Pavlus’un mek-
tuplarında yer alır:

• Aşk/Tinsel Aşk: Grekçe “Agapē”; Latince “Ca-
ritas”
• İman: Grekçe “Pistis”; Latince “Fides”
• Umut: Grekçe “Elpis”; Latince “Spes” 5

Pavlus şöyle der: “νυνὶ δὲ μένει πίστις [pistis], ἐλπίς 
[elpis], ἀγάπη [agapē], τὰ τρία ταῦτα: μείζων δὲ 
τούτων ἡ ἀγάπη [agapē]”. 6 “Kalıcı olan üç şey var-
dır: İman, umut, Tinsel Aşk. Bunların en üstünü 
de Tinsel Aşk’tır”. 7 Her ne kadar Türkçe çeviriler-
de “sevgi” olarak geçse de burada geçen kavram 
“Agapē”dir, yani Tinsel Aşk, İlâhî Aşk, Ruhsal Ca-
zibeli Aşk’tır. Çünkü Grekçe’de “sevgi” anlamına ge-
lebilecek 4 farklı kavram vardır: Agapē [Tinsel Aşk], 
Eros [Cinsel modele dayalı aşk], Storge [Aile birey-
lerine duyulan sevgi] ve Philia [Dostluk, arkadaşlık 
sevgisi]. 8 Bunların hepsi Türkçeye “sevgi” olarak çev-
rilebilmektedir. Ancak burada Pavlus’un ifade ettiği 
kavram Tinsel Aşk’tır ve bu Tanrı/Aşkın kaynağı/Aş-
kın kendisi tarafından bahşedilendir. Kişinin kendi 
iradesiyle sahip olabileceği bir şey değildir.

5 Eric Vin, About Hope, 35th International Human Science Research 
Conference (IHSRC), Ottawa (ON), July 6th, 2016, s. 5-8
6 Eric Vin, About Hope, 35th International Human Science Research 
Conference (IHSRC), Ottawa (ON), July 6th, 2016, s. 8; http://biblehub.
com/interlinear/1_corinthians/13.htm, 26.02.2017’de indirildi. 
7 İncil, I. Korintliler Bab:13; https://incil.info/arama/1.+Korintliler+13, 
26.02.2017’de indirildi.
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_words_for_love, 26.02.2017’de 
indirildi. 

Ancak zaten, Tanrı-Kutsal Ruh ile bir ve beraber ol-
muş, dahası Kutsal Ruh’un kendisi olmuş olan için 
artık iman ve umudun bir anlamı kalmayacaktır. 
Çünkü o artık “kurtulmuştur”. Bu nedenle “Kalıcı 
olanların en üstünü” denip bir anlamda “ölümsüz-
lük” kavramına işaret edecek şekilde mutlak kurtu-
luş kaynağının “Tinsel Aşk” olduğu söylenmiş olur. 
Yani kişiyi kurtaracak olan, Tinsel Aşk’tır. Nitekim 
Pavlus, Romalılara Mektup 8-24’de şöyle der: “τῇ 
γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν” (İng: “for in hope we have been 
saved”) umudumuz sayesinde kurtarıldık”. Bu kurtu-
luş, ölümsüzlüğe işaret eder. Dolayısıyla “iman” ve 
“umut”; “Tanrı’nın Gizemi’ne ulaşmak”, “Aşk de-
neyimini deneyimlemek” içindir. 9 Çünkü o, bahşe-
dilir. Yani ele geçirilebilir bir şey değildir.

Pavlus, I. Koloseliler-27’de şöyle söyler: “Tanrı kut-
sallarına bu sırrın uluslararasında ne denli yüce ve 
zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu gizemin özü 
şudur: Mesih [Christ] içinizdedir. Bu da size yüce-
liğe kavuşma umudunu veriyor.” 10 İncil’de “Yüceli-
ğe kavuşma umudu” için Grekçe “He elpis tes doxes” 
(İng: The hope of glory) denmektedir. 11 Doxes; Doxa 
sözcüğünden türemiştir. “Onur, ihtişam” anlamla-
rına gelir. Doxa ise dokeō’dan gelir. Dokeō sözcüğü-
nün ise “Değeri belirleyen kişisel düşüncelerin kulla-
nılması” anlamına geldiği söylenmektedir. “Dóksa; 
kelimesi tam anlamıyla; “İyi düşünceyi uyandıran 
şey”, yani “Bir şeyin özünde içsel olarak sahip olduğu 
değer” anlamına gelir. 12 Yani Türkçe çeviride Doxes, 
“yücelik” olarak çevrilmiştir. Dolayısıyla “kavuşma” 
kavramı geçmese de bu ifade “Tanrısal töze uyan-
ma, en yüksek iyi [To Agathon] ile bir ve beraber 
olma umudu” diye anlaşılabilir.

Pavlus 4. Efesliler, 4-6’da ise; umut ile yapılan çağrı 
sayesinde, Rabb-Tanrı’nın inayeti ile kişide içkin ola-
rak bulunan yetilerin açığa çıkabileceğini ima eder. 
Çünkü karşılıklı bir etkileşim olduğu, talep edene 
ancak inayet olunabileceği vurgulanır. Böylelik-
le edilgin olan tarafından etkin olana yapılacak bir 
çağrının ertesinde bu sefer etkin olanın edilgin olana 
verilebilecek rahmetten bahsedilmiş olur. Nitekim 
“Çağrınız ile tek umuda çağrıldığınız gibi” denir. 

9 Eric Vin, About Hope, 35th International Human Science Research 
Conference (IHSRC), Ottawa (ON), July 6th, 2016, s. 9
10 https://incil.info/arama/Koloseliler+1, , 26.02.2017’de indirildi. 
11 http://biblehub.com/interlinear/colossians/1.htm, , 26.02.2017’de 
indirildi.
12 http://biblehub.com/greek/1391.htm, , 26.02.2017’de indirildi.

Hatta burada açıkça “Umudun, bir/tek (μία) oldu-
ğuna” vurgu yapılır. Ancak buradaki kavram “mia” 
(μία), “Bir olarak Bir” (To Hen/Hen) değil, “Sadece, 
yalnız, tek bir” gibi niceliksel “bir/tek”dir. Yani “Baş-
kaca bir umudun zaten mümkün olamayacağı” söy-
lenmiş olur. O halde bu umut, edilgin olan tarafın-
dan bir farkındalık olarak nihayetinde ayırdına varı-
lan niceliksel bir birliktir. Nitekim “Niteliksel Birlik 
olarak Bir” kavramı Soma/Beden, Ruh, Rab/Efendi/
Üstad ve Vaftiz/Arınma için kullanılırken, umut gibi 
“iman” (pistis) için de niceliksel bir olarak μία (mia) 
kavramı kullanılır: Çağrınız (tēs klēseōs hymōn) ile 
tek umuda (mia elpisi) çağrıldığınız (eklēthēte) gibi; 
Beden Bir (Hen Soma), Ruh Bir (Hen Pneuma), Rab/
Efendi/Üstad Bir (Hies Kyrios), İman Bir (Mia Pis-
tis), Vaftiz Bir (Hen Baptisma), her şeyle ve her şeyde 
olan herkesin Tanrısı ve Babası Bir’dir (Heis Theos kai 
Pater). 13

Elpis sözcüğü Eski Ahit’in (Tevrat ve Mezmurlar) 
Grekçe çevirilerinde, farklı birçok İbranice kavra-
mın yerine kullanılmıştır. Bunlar, güvenmek anla-
mına gelen “Batach”; güven anlamına gelen “Kesel”; 
umut anlamına gelen “Mabbat”; güven anlamına 
gelen “Mivtach”; umut anlamına gelen “Sever” ve 
yine umut anlamına geldiği söylenen “Tocheleth” 
gibi sözcüklerdir. Elpis sözcüğü ile aynı kökten ge-
len ve “umutlanmak” anlamındaki “Elpizo” sözcüğü 
ise İbranice güvenmek anlamına gelen “Batach, Ga-
lal, Chasah”; beklemek, sevmek gibi anlamlara gelen 
“Chashaq”; beklemek ve umutlanmak anlamıma 
gelen “Yachal”; beklemek anlamına gelen “Qawah”, 
güvenmek anlamına gelen “Rechats” gibi sözcüklerin 
Grekçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 14 

Antik Yunan’da “Elpis”in, hem olumlu hem de olum-
suz anlamları barındırdığı düşünülmekte ve bu yö-
nüyle İncil’de ve özellikle Pavlus’un daha net şekilde 
kullandığı düşünülen “olumlu” yönüyle karşılaştırıl-

13 https://incil.info/kitap/eph/4, http://biblehub.com/interlinear/
ephesians/4.htm, http://biblehub.com/greek/2962.htm, 25.03.2017’de 
indirildi. 
Ancak σῶμα (soma), yani “Beden”in “Birliği”, “Herhangi bir bedenin 
birliği” anlamında değil, vücûd/varlık anlamında “Biricik olarak 
o insanın, daha doğrusu olkunacak varlık olarak beşerin, ilk verili 
varlığı olarak kendi bedeni”dir ki bu nedenle orada maneviyatı inşa 
olunacağından dolayı “Bir”dir. Çünkü hakikatte “Bedenler, çoktur”, 
ancak “Şimdi ve burada olmak isteyen için” o ruh/psişenin bulunduğu 
yer, verili varlık olarak biricik bedenidir ve onunla bileşiktir.
14 https://www.wenstrom.org/downloads/written/word_studies/greek/
elpis.pdf, , 26.02.2017’de indirildi. 
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maktadır. Thales’e “İnsanların ortak özelliği nedir?” 
diye sorulduğunda “Ona sahip olanlar için ‘umut’tur 
ki aslında ondan başka bir şeye de sahip değiliz” diye 
cevap verir. Diogenes Laertius’a göre “Elpis”, Aristo 
tarafından “Uyanmak/aydınlanmak isteyen insanın 
hayali/ideali” anlamında kullanılmaktadır. Ancak 
Stoacıların Elpis’in olumlu anlamına karşı çıktıkları 
iddia edilmektedir. 15

Bahse konu trajedi ve ıstırap, dolayısıyla kurtulu-
şun önemi ve kurtulamamanın kefareti hakkında 
Kadim Bilgelik öğretisi içinde başat olarak Hermes 
ve temelde Hermetik geleneğin büyük üstadı Pytha-
goras’ın görüşleri tekrarlanır. İdris Peygamber/Her-
mes Thoth/Enok’a [Hanok] isnad edilen “Enok’un 
Kitabı”nda şöyle söylenir: “Bunlar Tanrı’nın buyru-
ğunu çiğneyen yıldızlardır. Cezaları tamamlanıncaya 
kadar burada bağlı kalacaklar”. 16 Pythagoras şöyle 
der: “Her hayat, bir öncekinin ödülü veya cezasıdır. 
Canice geçirilmiş bir hayat, kefaret ödeme türün-
den bir hayatı; kusurlu bir hayat, sınavlarla dolu 
bir hayatı davet etmektedir. İyi bir hayat, özel göre-
ve; üstün bir hayat da yaratıcı bir misyona karşılık 
gelir”. 17 Platon’un Phaidon Diyaloğu’nda Sokrates 
şöyle söyler: “Sağda solda dolaşan ruhlar iyilerin de-
ğil, kötü yaşadıkları bir önceki hayatlarının cezasını 
çeken kötülerin ruhlarıdır. Peşlerinden gelenin, yani 
bedenin arzuları, tekrar bir bedenle birleşmelerini sağ-
layana kadar dolanmaya devam eder. Doğal olarak, 
birleştikleri bedenin alışkanlıkları da kendi dünyevi 
yaşamları süresince tanıdıkları türden alışkanlıklar 
olur”. 18 Pythagoras’ın takipçileri olan Yahudi Gnos-
tik bir ekol olarak Essenilere göre ruh, beden içine 
girmiş gizemli bir nefestir. Ruh, bedende hapsolmuş-
tur. İnsan bu dünyadaki davranışlarına bağlı olarak 
ya ödüllendirilir ya da cezalandırılır. 19

Pythagorasçı Hermetik geleneğin Yeni Platoncu yo-
rumuyla temel görüşlerini ortaya koyan İhvanü’s 
15 Andrew Chignell, Expectation and Hope in the Anthropocene, Yale 
Center for Faith & Culture consultation
on “Expectation and Human Flourishing,” June 2015, s. 3-8; Eric Vin, 
About Hope, 35th International Human Science Research Conference 
(IHSRC), Ottawa (ON), July 6th, 2016, s. 3-9
16 Peygamber Enok’un Kitabı, çev: Günyüz Keskin, haz: Erhan 
Altunay, Hermes Yayınları, İstanbul, 2011, s. 90
17 Turgut Özgüney, Pythagoras (Kadim Bilgelik), Bayrak Yayın 
Matbaası, İstanbul, 2009, s. 31
18 Platon, Sokrates’in Savunması, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2016, 
s. 124
19 Robert Chaney, Antik Çağdan Günümüze Kadar Esseniler ve Sırları, 
çev: Duygun Aras, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1996, s. 56, 57

Safâ düşüncesine göre: “Bu dünya hapishanedir. Bu-
radan kurtulmanın yolu, bilgiyle arınmaktan geçer”. 
Şöyle söylenir: “Ey kardeş. Bu risaleler, ilim isteklileri, 
hikmeti seçenler, özgürlüğü seven ve kurtuluşu tercih 
edenler içindir.” 20 İhvanü’s Safâ geleneğine bağlı ol-
duğu anlaşılan 11. yüzyılda yaşamış olan Horasanlı 
bilge Nasır-ı Hüsrev’de de benzeri görüşler görülür. 
Birçok sözü, bizzat Pythagoras’ın görüşleridir. Bede-
nin kötülüğü ve ancak beden kaydından kurtularak 
insanın ruhlaşıp kurtulabileceği, özgürleşebileceği 
hakkında şöyle der: “Yaratılışın vetiresi [süreci] için-
de kendini bilenler kullukla hamdetmekte, şu karan-
lık zindandan kurtulmanın yolunu aramaktalar.” 21 
Nitekim orijinal adı “Hânü’l İhvân” olup “Dostlar 
Sofrası” adıyla Türkçeye çevrilen eserde, aynen İhva-
nü’s Safâ geleneğinde olduğu gibi, Kur’anî mesaj ile 
Kadim Bilgelik-Antik Yunan Filozoflarının görüşleri 
bir arada verilip, bunlar arasında anlamsal bağ kur-
ma, bir ve aynı hakikati dile getirme gayreti, aklı ber-
kiterek dogmalardan kurtulmak yani dolayımdan/
akıl süzgecinden geçmeyen düşüncelerden arınma 
yolunda hizmet etme çabası olduğu görülür. Nasır-ı 
Hüsrev şöyle der: “Onun [Muhammed Mustafa’nın] 
yeri bizi beden zincirinden ve tabiat zindanından kur-
tarır. Diyanet kisvesi ve sıyânet hırkası içinde hıya-
netten uzak, paktır o”. 22 “Allah görünen âlemi, gizli 
âlemin delili olarak yaratmıştır. Cismî yaratılışı, nefsî 
yaratılışın delili yapmıştır. Nefs, kendi evi olarak be-
den kalıbına sokulmuştur [düşüş/kathados]. Beden, 
latif olanı ayırır, geri kalanı atar. Kendi amacıdır bu-
rada önemli olan... Beden denilen imarette meydana 
gelen hareket, onun bu evi terk edeceğine ve bir daha 
ona dönmeyeceğine delil teşkil eder. Burada muradı 
hâsıl olunca, artık ona dönmekten ar eder. Bu beden 
olmasa, o da [nefs de] tamamlanmazdı. Onun bedene 
girmesi [düşüş/kathados] tamamlanmak içindi. Nefs 
tamamlandıktan sonra bu kalıptan ayrılır. İnsan nef-
si, onun bu âlemdeki işlerinin sevapları, günahları ile 
orantılıdır”. 23 “Bu âlemde tamamlanıncaya kadar bu-
rada kalırsın. Hem bu sarayda hem öteki sarayda ya-
rım kalmak ıstıraptır”. 24 Anadolu irfan geleneğini gö-
rüşleriyle (özellikle onun eserlerinden manevi olarak 

20 İhvanü’s Safâ Risaleleri, Cilt:1, çev: Ali Durusoy, vd. Ayrıntı 
Yayınları, İstanbul, 2012, s. 8, 9
21 Nasır-ı Hüsrev, Dostlar Sofrası, çev: Mehmet Kanar, Şule Yayınları, 
2015, İstanbul, s. 13
22 Nasır-ı Hüsrev, Dostlar Sofrası, s. 14
23 Nasır-ı Hüsrev, Dostlar Sofrası, s. 35
24 Nasır-ı Hüsrev, Dostlar Sofrası, s. 56

yararlandığı görülen Şems ve Mevlana üzerinden) 
etkilediği anlaşılan 11. Yüzyılda yaşamış Horasanlı 
mutasavvıf Ebu Said Fazlullah ise, umudu aşılama-
yı ve kurtuluşun yolunu göstermeyi işaret eder.. Ebû 
Saîd’e “Allah’a giden kaç yol var?” diye sorulduğunda 
şu cevabı verir: “Binlerce yol var, evrendeki zerreler 
kadar yol var. Ama bunların en kısası, en doğrusu ve 
en kolayı, insanı rahat ettirmedir. Biz bu yolu tuttuk 
ve herkese de bunu tavsiye ediyoruz.” “Tasavvuf ne-
dir?” diye sorulduğunda “Bir’in tarafına bakmak, bir 
yaşamak… yani sûfî daima Bir’e/Hakk’a bakar, O’nu 
görür, onun iradesine göre davranır, kendini halktan 
biri sayar, kimseye üstünlük taslamaz. Kısaca yetmiş 
iki buçuk millete bir gözle bakar” diye cevap verir. 
Ebû Saîd, Kur’an okurken hep azap âyetlerini geçer-
di, yani okumazdı. Sadece rahmet ayetlerini okurdu. 
Bu durumu eleştiren bir dervişe “Bizimki hep müjde 
ve merhamet, onlarınki ise hep azap. Cehennemlikle-
ri ayıplamaktan ne çıkar?” der. Yeniden derviş itiraz 
edince Ebû Saîd şu sözü ekler: “Sana rağmen böyle-
dir!”. 25 Ebû Saîd’e birisi “O’nu nerede arayayım?” diye 
sorunca “Nerede aradın da bulamadın? Eğer samimi 
olarak O’nu aramak için bir adım atsan, baktığın her 
yerde onu görürsün” diye cevap verir. 26 

Kurtuluş umudu olarak ölümsüz olma, daha doğrusu 
ölümsüzlüğün ne’liği hakkında Platon’un Phaidon 
Diyaloğu’nda Sokrates, şunları söyler: “Varlığıyla 
bedeni canlı kılması için o bedende bulunması ge-
reken şey, ruhtur. Ruh mülkiyetine geçirdiği her şeye 
hayat verir. Hayatın karşıtı, ölümdür. Ruh her zaman 
kendisinde bulunan şeyin karşıtını, hiçbir şekilde ka-
bul etmez. Ölümü kabul etmeyen [kavram] ölümsüz 
olduğundan, ruh da ölümsüzdür. Ölüm insana yak-
laştığında ölümlü tarafı [bedeni] ölür, ölümsüz tara-
fı [ruhu] sapasağlam ve yıpranmamış halde oradan 
uzaklaşıp gider”. 27 Philo ise şöyle söyler: “İnsan, bir 
maddi beden ve Tanrı’dan gelen ruhtan oluşur. İn-
sanın ruhu, eğer maddi veya bedensel arzulara yenik 
düşerse, ruh, her zaman geldiği yere dönmeyi arzular. 
Bundan dolayı insan, bedensel arzularından kurtul-
25 Muhammed İbn Münevver, Tevhidin Sırları, haz: Süleyman Uludağ, 
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2016, s. 23-25
26 Muhammed İbn Münevver, Tevhidin Sırları, s. 273
27 Platon, Sokrates’in Savunması, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2016, 
s. 160-163

maya gayret göstermeli ve aklını kullanarak akledilir 
dünyaya ulaşmaya çalışmalıdır.” 28

Ancak irade olmaksızın kurtuluş yolunun açılmaya-
cağı hakkında Pythagoras ile çağdaş Çinli Kadim Bil-
ge Laotzu şöyle söyler: “Başkalarını bilmek akıllılık 
[bilgelik], kendini bilmek irfan sahibi olmaktır [aydın-
lanmadır]. Neyin yeterli olduğunu bilmek zenginlik, 
azimle yol almak irade sahibi olmaktır”. “Sahip olma 
hırsından acılı bela yoktur. Neyin yeterli olduğunu bil-
mek, yeterliliğin kendisidir. Daimi yeterlilik budur”. 29 
Sokrates ise şöyle der: “Ölçüsüz insanlar en kötü 
kölelik olan ‘en kötü efendilere köleliğe’ mahkûmdur. 
‘İrade’, ölçüsüzlüğün tam tersi etkilere yol açar. Bu 
nedenle irade, en büyük nimettir. Beden zevklerine 
yenilmiş birinin, erdemle hiçbir ilgisi olamaz. Ölçü-
süz insanın, en vahşi hayvandan farkı yoktur. Ancak 
ölçülü insanlar yüksek amaçlar edinebilirler, sözleri ve 
eylemlerinde iyi ile kötüyü türlerine göre ayırıp, iyiyi 
seçebilir ve kötüden uzak durabilirler. İşte bu şekilde 
en üstün, en mutlu ve mantık yürütmede en başarılı 
kişi olur. Zaten ‘mantık yürütme’ terimi, insanların 
bir araya gelip nesneleri türlerine göre ayırarak karşı-
lıklı görüşmelerinden çıkmıştır. Böylece insanın ken-
dini, buna elden geldiğince hazırlamaya çalışması ve 
canla-başla özen göstermesi gerekir. Çünkü insan bu 
sayede önderlikte ve mantık yürütmede birinci olur.” 30 
Ebû Saîd Fazlullah ise şöyle der: “İradenin temeli az-
metme arzusudur. Azimle arzu arasında fark vardır. 
Arzuda kararlılık yoktur. İnsan arzu ettiği şeyi yapa-
bilir de yapmayabilir de. Azme gelince; onda kıl kadar 
bile tereddüt ve kararsızlık yoktur. Arzu cüzidir. Azim 
küllidir. Azim bir şeyin sözünü ettiğin zaman derhal 
teşebbüse geçme çabasıdır. Bundan sonra faaliyete 
koyulma aşaması gelir. Ardından insanın önü açılır, 
ileriyi görür, ülkenin özgür kişisi olur”. 31

28 Turgut Özgüney, İskenderiyeli Philo Judeaus, İstanbul, 2014, s. 37
29 Laozi, Tao Te Ching, çev: Sonya Özbey, İş Bankası Yayınları, 
İstanbul, 2016, s. 36, 50
30 Ksenophon, Sokrates’ten Anılar, çev: Candan Şentuna, Türk Tarih 
Kurumu, Ankara, 1994, s. 105
31 Muhammed İbn Münevver, Tevhidin Sırları, s. 303
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Zamansız varlıktan, varlıksız zamana; 
oradan varoluşun zamanına; derken za-
man-mekân-hareket üçlüsünün birbirin-

den bağımsız olmadığının gösterildiği günü-
müze dek zaman, İlkçağ filozoflarının da dâhil 
olduğu hararetli tartışma konularından birisidir.

Aziz Augustinus’un “İtiraflar”ının, XI. Kitabı’nda ele 
alındığı biçimiyle zaman varlık ilişkisi, günümüzün 
zaman anlayışına öncül bir çalışma olarak görüle-
bilir. İnsan algısından bağımsız bir zaman anlayışı-
nın olanaklılığını sorgulayan tanrıbilimci bu filozof, 
zamanı geçmiş, şimdi ve gelecek olarak ayırarak bi-
linçle olan ilişkisini ortaya koymuştur: Hatırlamayı 
geçmiş; umut etmeyi ise gelecek boyutu olarak nite-
lendirmiştir. 

Böylece, psikolojik bir sezgiden sonsuzluk fikrine, 
diğer bir deyişle zamanın bir ilişkilendirme biçimi 
olarak ele alınışına uzanan yeni bir kapı aralanmış; 
giderek, Varlığın geleceğe açılan varoluş olması ne-
deniyle zamanın asıl boyutunun, geleceğe yönelmiş 
olanaklılık olduğu fikri öne sürülmüştür.

Geleceğe yönelik ihtiyaç, geçmiş ve geleceğin olum-
suz birliği olarak şimdide, geçmişte edinilen deneyim 
filtresinden geçirilmiş olarak bulunur. Bu nedenle, 
insan varoluşunun zamandan bağımsız olarak ele 
alınamayacağının bilinci, bir geçmiş ve gelecek var-
lığı, özgürlük ve zorunluluğun birliği olarak insana, 
tarihsel bir kimlik vermiştir. 

Toplumsal tarih ile öznel tarih, birbirinden ayrıla-
mayan bir bütün olarak, özbilinçli özne tarafından 
şimdide sentezlenir. Hegel, Tinin kendilik bilgisini 

oluşturma yolunda sarf edilen emeğin bizzat Tinin 
edimsel Tarihi olduğunu ileri sürer: Tin kavramı içe-
ride olan bilinçsiz bir güdüdür ve dünya tarihinin işi 
ise onu bilince çıkarmaktır. 

Bu bize bir toplumun oluşturulması kadar sürdürü-
lebilmesi için, bu toplumda yaşayan bireylerin, dikey 
tarihin özneleri olarak, yatay tarihte katılmalarının 
ne denli önemli olduğunu gösterir.

O hâlde, bir tarih varlığı olan insanın geleceğe yö-
nelttiği bir duygu durumu olarak umut, kavramsal 
açıdan ele alındığında öznel bilincin tikel bir belir-
lenimi olabileceği gibi, yine bireysel bilincin bu sefer 
tümel bilinçaltındaki bir belirlenimi de olabilir. Bu 
durumda, umut hangi ben’in umududur? 

Bilinç Özbilince doğru evrildikçe, tek tek şeylere 
yönelmiş öznel istekler de istence doğru evrilir. Böy-
lece, zamana ve olaylara saçılmış ve hatta bir süre 
sonra unutuluvermiş irili ufaklı umutlar giderek tek 
bir belirlenim altında toplanmaya başlar ki burada 
istenci tetikleyen biricik unsur tutkudur. 

İstek tümevarım, istenç ise tümdengelimli doğada-
dır. Bu durumda, Özbilince doğru giden aşamalarda 
mertebelendirme kaçınılmaz olacağı için bir Özbi-
linç varlığı hâline gelmiş insanın umut edebileceği 
tek bir konunun kaldığından söz edilir. Bunun ne 
olduğuna yazımın sonuna doğru işaret edeceğim. 
Hazır olmayana umutsuzluk ve huysuzluk; hazır ola-
na ise mutluluk verecek olan bu derinlik, giderek bir 
mertebelendirme çerçevesinde ele alınacak konunun 
başında değil sonunda söylenmeli.

* * *

Aristotélēs’ten
Atatürk’e...*

Gülgün Türkoğlu
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Duyum ve sezgi içeriklerinin yeniden üretilip, dü-
şünce olarak ortaya konulduğu bir bilinç düzeyinin 
umutlarının istek biçiminde, beslenme; barınma; 
üreme alanları ile ilintili olması doğaldır, kaçınıl-
mazdır. Yine de kendisini doğa ile belirlenmiş olarak 
bulduğunda, istencin istenci, dolayımlanarak ussallı-
ğa yükseltilmek suretiyle asıl doğasına kavuşmaktır. 
Bu yönde bir seyir için birey üzerinde baskı yaratır.

Daha gelişmiş bir bilinç tipi olarak insan olmanın 
anlamını; insanın evrendeki yerini sorgulamaya baş-
layan bilincin, umudu dile getirişleri Tümel kiptedir. 
Lâkin evrensel bireysellikte ilerleyiş, eş deyişle kav-
ramın olgusallaşması, tikel özün kendisini yitirişi 
olarak hissedeceği zorunlu uğrağa geldiğinde, umut 
karşıtına dönüşerek umutsuzluk olacaktır. Dolayısı 
ile bu tür bilincin istek ve istenç ilişkisi yukarıda ta-
nımlanan bilinç düzeyi ile benzerlikler taşıyacaktır.

O hâlde, tarihte paradigma değişimlerine neden ola-
bilmiş; dünyaya yeni bir yön verebilmiş yüce kişilik-
lerin tutkuları olarak beliren umutlarının kaynağı 
farklı mıdır? Yukarıda değinilen umutsuzluk eşiği 
nasıl aşılmıştır?

Benzer bir biçimde, kendisi dönüştüğünde, Dün-
ya’nın onunla dönüştüğü bir süreci tamamlayan; 
nesnel ve öznel istencin kendisinde bütünüyle barı-
şık olduğu tutkulu bir insan neyi, nasıl ve niçin umut 
etmiştir?

Varlığını tözsel tine bir araç olarak sunabilecek denli 
cesur, içkin ussal özün kendisini gerçekleştirmesini 
sağlayabilmesi için tikel belirlenimlerinden kolaylık-
la ferâgat edebilen; bir Medius terminus olabilen bu 
tür insanlar kimlerdir? 

* * *

Günümüzde kitlelerin ekonomik, sosyo-kültürel, 
politik açılardan yönetilmeleri ve yönlendirilmeleri 
söz konusu olduğunda yukarıda sözü edilen ilk bi-
linç seviyesi hedeflenmekte ve tutsaklıklarının ar-
tırılması yönünde uygun araçlarla işlenmektedir. 
Bahsi geçen ikinci grup ise genel bir eğilim olarak 
muhalefet kanadını oluşturur.

Uygulama sahasında vasat ile yetinen bilincin umu-
du, kalabalıkların siyaseten yönlendirilmesi söz ko-

nusu olduğunda önemli bir araçtır. Bir miting alanı-
na toplanmış milyonların bir şiirle coşturulabilmesi, 
umut nesnesi olarak vaat edilenin, “şimdi” yerine 
getirilememiş olmasının, gelecekte yerine getirile-
meyeceği anlamına gelmediği savından dayanak alır. 
Hatta belki de böyle bir coşkuda umut, umudun öz-
sel olarak barındırdığı saltık olumsallık nedeni ile 
gelecekte başarılarak olumsuzlanacak ve dolayısı ile 
ortadan kaldırılacak olma tehlikesini beraberce öte-
lemektir. 

Kitlelere yön verebilen bu türde bir olgusallık sırtını 
her zaman, henüz Özbilinç olarak kavranmamış olan 
bireysel bilincin, ne de olsa Evrensel Tini sezgisel 
olarak barındırıyor olmasına yaslar: bireyin kendisi-
ne örtük kalan yanına.

Burada göz ardı edilmemesi gereken, söz konusu 
coşkuyu yaratabilen retorik ustasının da benzer bir 
ıssızlıkta bulunma olasılığıdır. Tikel ve yerel istekler 
umut edilip, hedeflense de; dile gelen İdealar, Evren-
seller olmakta; böylece denk bir dolayımsızlıkta; her 
iki taraf için de Özne ile dirimsel bir bağ taşımayan 
yüklemler, bir umut nesnesi olarak retoriğin omur-
gasını oluşturmaktadır. 

Demokratik bir seçimle gelmiş olsa da giderek otok-
rasi yönünde savrulan yönetimlerin deneyimlendiği 
toplumlarda, muhalefetin de bir Öznesizlik sorunu 
yaşadığının tahmin edilmesi pek güç olmayacaktır.

Tikel olanı, yerel olanı hedefleyen yönetimler, öz-
gürlük karşıtı olmalarıyla, Evrensel değerleri yaşama 
geçirmek üzere atılım yapan uygar yönetim biçim-
lerinden ayrılırlar. Tinin tözü özgürlük olsa da, do-
laysız olarak verili olmayan “özgürlük anlayışı”nın 
gelişmesi eğitime bağlıdır. Özgürlük kavramının bu 
özsel öneminden ötürü, çağdaş, lâik, insan hak ve öz-
gürlüklerinin gözetildiği toplumlarda, öncelikle eği-
tim yapılandırılır. Karşıt bir girişim de, aynı nedenle 
eğitim alanında tutucu normların tesisini öncelikle 
ve özellikle önemseyecektir.

Oysa “Akledebilen” bilir ki: Hak ve özgürlüklerin 
giderek kısıtlanması, tarih sahnesinde yalnızca 
dönemsel bir kesinti anlamı taşır; özgürlüklerin 
baltalanması olumsuza doğru değil, aksine bir 
sonraki zorunlu kıpı olan gelişme ve ilerlemeye 

doğru tepkiyi biriktirecek bir etkidir. Akleden, 
kendi yarattığı etkinin aslında, kendisinin öncülü 
olan bir başka etkiye verilen bir tepki olduğunu da 
bilir.

* * *

Toplumsal birlikteliğin tıkandığı, iç gerilimin arttığı 
dönemlerde, Tinin kendisini giderek daha yüksek bir 
kavrama doğru geliştirmesi için öznelere gereksinim 
vardır. Modern devletlerin kurulmasından önce, 
bazı toplumlarda bu öznelerin, kahramanlar olarak 
ortaya çıktıkları görülmüştür. Bu kahramanların or-
tak özelliği, temsil ettikleri halkların umutlarını tek 
bir bedene sığdırabilme kapasiteleridir. 

Eski Yunan’da, Ostrakismos uygulamasının gündeme 
getirilmesini gerektirecek denli Tanrısal insanların 
varlığından söz edilir. Aristotélēs, “Politika”sında, 
böyle üstün bir kişi devletin bir parçası olamaya-
cağından devleti aştığının kabul edilmesi gereklili-
ğinden ve sıradan insanlar arasında onun bir Tanrı 
sayılmasının akla yakınlığından söz eder. Bu olağa-
nüstü kişileri yönetecek yasa olmadığından dem vu-
rurken şöyle devam eder:

“Onlar kendileri yasadır ve onları bağlamak için 
yasa yapmaya kalkışacak kişinin çabaları boşa gi-
der… Ostrakismos’a, yani sürgüne başvurmalı diye-
meyiz; onu yasalarımız altına da sokamayız; çünkü 
bu da Zeus’tan egemenliğini insanlarla paylaşmasını 
istemek gibi olur. Bu nedenle, tek çıkar yol doğayı 
akışına bırakmaktır; o egemen olacaktır, biz de se-
vine sevine ona boyun eğeceğiz. İşte bu gibi insanlar 
şehirlerinde kraldır, sürekli olarak kral...”

Hegel Usun tarihe tutku ile girdiğini söyler ve tutku-
lu bir özne olarak tanımladığı kahramanın şu özel-
liklerine dikkat çeker:

• Tarihteki büyük insanların kişisel erekleri dünya 
tarihinin istencini oluşturan tözdür, tözdendir; karşı 
koymak ellerinden gelmez.

• Daha yüksek olanı, tümeli kavrar ve onu kendileri-
ne amaç edinirler. 

• Tin kavramına karşılık gelen en yüksek ereği ger-
çekleştirirler.

• Ereklerini, mesleklerini sessiz sakin, düzenli bir 
dizgede olayların kutsanmış gidişinde bulmazlar.
• Haklılıkları kurulu düzenden değil, başka bir kay-
naktan gelir.
• Varolanlara hiç mi hiç benzemeyen şeyleri tasarla-
yıp ardından giderler.
• Doğru ve zorunlu bir şeyi istemiş ve meydana ge-
tirmiş olduklarını; içlerine doğan şeyin zamanının 
geldiğini ve bunun zorunlu bir şey olduğunu bilirler.
• Ötekiler, bu kişinin bayrağı altında toplanırlar.
• İnsanlara, istediklerinin ne olduğunu ilk bildiren 
kişilerdir.
• Başkalarını mutlu etmek umurlarında değildir.
Bu kişilerin kendilerini gerçekleştirmeleri, önüne 
geçemedikleri bir zorunluluktur. Tutkuyla bağlan-
dıkları tek bir umudun sermaye edildiği kutlu yolda 
kendileri diğerleri için bir umut olanlardır. 

Türkiye’de yaşayan yurttaşlar olarak bu satırların, 
okuyucuya -sevenine ve dahi sevmeyenine- Ata-
türk’ü hatırlatmış olma olasılığı yüksektir. Mustafa 
Kemâl Atatürk, bir imparatorluğu “ümmet” bilincin-
den özgür yurttaş bilincine, özgürlüğe, modern dev-
lete taşıyan, tutkulu doğasının yaşamını biçimlendir-
diği bir kahramandır.

Atatürk’ün, Ussal olanın kendisini tarihte açımlama-
sının zorunluluğunun bilincinde olduğu “Zabit ve 
Kumandan ile Hasbihal” isimli eserinde açıkça orta-
ya konulmuştur. Musa’dan başlayarak, içinde yaşadı-
ğı döneme kadar taşıdığı bölümde yaptığı yorum bu 
açıdan çok önemlidir. 

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” di-
yen Atatürk karakterinin kaderi olduğunun bilincin-
de olan bir Özbilinç varlığıdır.

Sevgili dostum Mustafa Alagöz’ün bir yazısında 
“Atatürk’ün, bir ulusun yeniden doğuşuna önderlik 
ederken gösterdiği tarihsel inisiyatif, düşünce de-
rinliği, ilkelerindeki evrensel boyutun Hegel’in tarih 
felsefesiyle taşıdığı paralellikler…” olarak ortaya koy-
duğu benzerlikler önemlidir.

Atatürk şöyle der: “Diyebilirim ki ben, ulusun duyun-
cunda ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yetene-
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ğini, bir ulusal giz gibi kendi duyuncumda taşıyarak 
yavaş yavaş bütün toplumumuza uygulatmak zorun-
daydım.”

“Beliren ulusal savaşın tek amacı, yurdu yabancı sal-
gınından kurtarmak olduğu hâlde, bu savaşın, başa-
rıya ulaştıkça, ulusal istence dayalı yönetimin bütün 
ilkelerini ve biçimlerini evre evre bugünkü döneme 
değin gerçekleştirmesi, doğal ve kaçınılmaz bir tarih 
süreci idi.” 

“Bu kaçınılmaz tarih akışını, ilk anda ben de gördüm 
ve sezinledim. Ama baştan sona, bütün evreleri kap-
sayan sezgilerimizi ilk anda bütünüyle açığa vurma-
dık ve söylemedik.”

Umudumuzun taşıyıcısı olan kahramanlar dönemi 
geride kalmıştır, modern devlette kahramana ge-
reksinim yoktur; artık her yurttaş bir kahramandır. 
Kahraman ise kahramanca eyleyendir; bir zamanlar 
onları besleyen kaynak kurumuş değildir. 

Demokratik bir rejimin, özgür yurttaşları olarak bi-
reysel yaşamımız için, özelimiz için umut ettiğimiz 
şiddette hatta belki de daha fazla umudu ülkemiz, 
dünyamız için yaşatabilmeliyiz. İnsan hem özel hem 
de toplumsal olmak kaydıyla çift yönlü bir varlıktır. 
İçinde yaşadığı topluma katkı vermek için, her za-
man öznel ihtiyaçları ile bir denk düşme beklentisi 
içinde olmamalıdır. Hatırlanmalıdır ki, kahramanla-
rın özel yaşamları, fedâ edilmiş yaşamlardır. 

Fedâ uç noktada yaşamın fedâ edilmesidir; yokluğa 
gidiştir… Anadolu bilgelerinin Vefâ olarak söz ettiği 
en üst mertebe. Konu buraya gelmişken, sözümü tu-
tup yazının başında işaret ettiğim umuttan söz ede-
yim: Ölüm. “Fedon Diyaloğu”nda Sokrates, baldıran 
zehrini içmesine saatler kala şöyle der:

“Şimdi bana dayatılan yolculuk umutla başlayacak. 
Ve anlığının arılaştığını ve hazırlandığını düşünen 
her insan için aynı umut vardır.”

Sürekli tüketerek umudumuzu da tükettiğimiz rahat 
yaşamımızdan, sivil toplum örgütlerinde yer almak; 
düzenli okumak; yerel yönetimlerle öneri-eleştiri 
bağlamında temasta olmak; sendikalarda görev al-
mak; anlayabildiğimiz ölçüde bilim dünyasını takip 
etmek; yazarak –yayımlatma hedefi gütmeden de 
olsa- bilinç seviyemizi kendi bilincimiz için açık ve 

seçik kılmak; sanatı takip ederek varlığına katkıda 
bulunmak gibi etkinliklerle çıkarsak, ilk etapta ödün 
vermek gibi hissetmenin giderek içimizin umut dol-
ması hâline dönüştüğünü göreceğiz. 

Bunun nedeni, fedâkârlığın, gerçekte, insanın kendi-
sini kendi özüne vermesi ile sonuçlanan bir dengele-
me edimi olmasıdır.

Hegel’in kahraman, Aristotélēs’in “İşte bu gibi in-
sanlar şehirlerinde kraldır, sürekli olarak kral…” de-
dikleri Atatürk gibi olanlardır. Aramızdan neredeyse 
bir asır önce ayrılmış olmasına rağmen bize hâlen 
dirimli olduğunu hissettiren şey, kendisinin vefât 
ederek katıldığı Anadolu Tini’dir. 

Bu topraklarda Umut onun ayak izlerini takip eder. 
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Bir vesileyle düşündüm: Allah’ın kudret eli bende olsa, onunla do-
kunduğumu iyi etsem; kalkamayan kalksa, görmeyen görse. Ve 
Kelimetullah’ın kudreti ile söylesem, açlar doysa, yüzler gülse... 

Kalbim beni uyardı; Allah Kadirdir, her şeye kudreti yeter... Veliyullah’ın 1 
kulağımıza çaldığı bir kelâm-ı kibarı hatırladım; “İcraatımı beğenmiyor-
san, çık mülkümden dışarı!”. 2 Öyle ya icraatı beğenmemek takdiri karart-
maktır. 3 Öyleyse dedim: Allah’ın sâlih ve kâmil kulları ellerini çekip, acıları 
ve gözyaşlarını görmezden mi gelirler? Anladım ki bana Asr Sûresi’nin bir 
mânâsı lütfedildi. “Hayır, onlar ellerini çekmezler ve yüzlerini çevirmez-
ler, ancak sabrı ve Hakk’ı tavsiye ederler.” Onlar sabır ile doğacak umut, 
adalet ile gelecek huzur için hizmet ederler...

Umut kavramı, ister felsefenin, ister psikolojinin konusu olarak irdelensin, 
en hakiki ve somut biçimiyle teolojinin konusudur. Çünkü umut her şeyden 
önce bir bilinmeyene yönelmektir. Gerçek bir teolojik irdeleme felsefeyi ve 
ruhbilimini dışarıda bırakmasa da, bu bilinmeyenin içeriği ne yalnız felsefe, 
ne de psikoloji ile tam anlamıyla doldurulabilir. Denilecektir ki felsefe bi-
linmeyeni aydınlatır ve psikoloji kabullenilemeyenle yüzleştirir. Öyle dahi 
olsa umut etmek, gücün tümden yittiği bir noktada yeniden ayağa kalkmak 
için insanın taşıdığı güç anlamına gelir. Bu gücün aldatıcı bir temele dayan-
ması veya belirsizliği, gücün kudretini azaltmaz. Aksine belirsizlik, bulutsu 
haldeki beklentiyi körükler. Yine de umudun, bir kavram ve bir olgu olarak 
incelenmesi adına felsefenin masasına yatırılması ve psikolojinin acımasız 
neşterine sunulması kaçınılmazdır. Aksi halde umudu, mahiyeti henüz be-
lirsiz, ıssız duvarlar ardında bir akıl hastasının sayıklamalarından ayıran ne 
olurdu?

1 Marangoz Osman Altav (Allah’ın Rahmeti daim üzerinde olsun)
2 Bu hadise Ahmet Süreyya Emin Hazretlerinin Divan-ı Şerif’inde şöyle anılır: “Bir kere de Hz. 
Süreyya mürşitleri için şu bilgiyi vermisti: “Bekrül Cezbi’ye intisabımın ilk senesi idi, kendisine 
dedim, Şeyhim, Allah’ın tuhaf işlerine hayret ederim, mesela hasta bir adamı senelerce yatakta biçare 
bırakır; kendisi ve bakanları nice elem ve zahmet çekerler ve sonra o hastayı öldürür; hemen öldürse 
de bu eziyetler olmasa ne olurdu?” Hz. Mürşidi, “Neden böyle yapıyorsun? Allah’a sor. Bakalım ne 
cevap verecek” der. Hz. Süreyya mürşidine, “nasıl sorayım?” diye sual edince, Hz. Bekr, “Gözünü 
yum, dediğini Allah’a içinden sor” der. Hz. Süreyya gözünü yumup sorunca sadrında şu beyanı duyar, 
“İcraatımı beğenmiyorsan mülkümden dışarı çık.” Gülerek gözünü açar ve duyduğunu şeyhine söyler. 
Şeyhi de, “Elbette Allah’ın mülkünden dışarı çıkamayız, O bizi sarmıştır” der.”
3 Tanah, Eyüp 38:2 “Bilgisizce sözlerle Takdiri karartan bu adam kim?”

Umut, olumlu anlamıyla insanı bilinmeyen, ama 
umulan bir geleceğe bağlayan güçlü bir bağdır. 
Dilektir, hedeftir, tutkudur, bekleyiştir, hayata 
bağlanmaktır. Olumsuz anlamıyla ise şuursuzca 
beklemek, eylemsiz istenç, coşkulu bir ahmak-
lık da olabilir. Kant’ın önemsediği ve felsefî an-
layışının önemli bir sorusu haline getirdiği neyi 
umut edebileceğimiz sorunsalı, umudun tanımsız 
kaldığında bir sarhoşun kendini kahkahalarında 
yitirdiği ama neden neşeli olduğunu kendi de ta-
nımlayamadığı ahmakça bir tebessümün kaynağı 
durumuna da gelebilir. Tanımsız arayışlarda kay-
bolmuş ideolojik coşkular gibi bilgi içermeyen 
(hatta bilgiden nefret eden) tüm dinsel beklenti-
ler bu tebessümle süslüdür.

Şüphesiz ufak nüansları dışında Yahudîler gibi 
Hıristiyanlar da kurtarıcı bir mesih beklentisi 
içindedir. İslâm’da ahiretin müjdecisi olan Mesih 
ve onun yolunu hazırlayan mehdinin de konumu 
çok farklı değildir. Bunlar bilinmeyen geleceğin 
düzenleyicileridirler. Çünkü gelecek belirsizdir. 
Gelecek çok uzun bir geleceği imlemez. Gele-
cek yarındır, gelecek biraz sonradadır. Gelecek 
tahayyül edemediğimiz, bilinmeyen tüm sonra-
lardır. Geçmişin benliğimizde yarattığı pekinlikle 
tek bilmediğimiz şeyin gelecek olduğunu sanırız. 
Oysa geçmiş de en az gelecek kadar belirsizdir. 
Öyle bir belirsizlik içindeyiz ki, geçmişin belir-
sizliği, geleceğinkinden çok daha ürkütücüdür. 
Varoluşçuların, belki de Kabalistlerden ödünç 
aldığı; bir nedenle var olduğumuz ve varlığın bu 
belirsiz başlangıcını varsayımsal olarak başlata-
rak kendimize bir gelecek tasarlamamız gerektiği 
avuntusu, ne korkuları, ne de tedirginliklerimizi 
dindirebilmiştir.

Geçmişi, yani içinde olmadığımız bir zamanı var 
kabul ederek nasıl bir gelecek umabiliriz? İçinde 
olmadığım bir geçmiş, ben olmaksızın var ola-
bildiyse, içinde olmayacağım bir gelecek neden 
mümkün olamasın? “Bir nedenle var olduk, öy-
leyse artık daima var olacağız” gibi bir çıkarsa-
ma kimi tatmin edebilir? Hangi çıkarsama, hangi 
kurgu beni avutabilir? Öyleyse umut, dünyada 
delirmeden yaşayabilmenin bir yolu olarak iyim-

serlik midir? Tanrının eğer beni yarattıysa koru-
yacağını da düşünmek, oruç tuttuğum için bana 
sağlık vereceğini ummak, tamahtan kaçındığım 
için beni servete boğacağını hayal etmek mâkul 
müdür? Değil ise vaadi neydi? Oruç tutmanın ge-
reğini kullar uydurmadı! Ve ibadetleri emreden, 
peygamberleri vasıtasıyla yine Tanrı’dan başkası 
değildi. Öyleyse ahiret, bir mümin için muhal 
olmamalı; Tanrı, hak ise vaadinde durmalı! Vaa-
dini yerine getireceğinden şüphesi olmamalı hiç-
bir müminin. Ama mümin de olsa ölüm herkesi 
ürkütür. 

Ölümü beklerken Îsâ’nın heyecanını duymadı-
ğım için yargılanamam. Îsâ için, Mevlana veya 
Hallaç için kurtuluş olan ölümün, benim için 
benzer bir duyguyu uyandırmaması ile sorgulan-
mamalıyım. Ben bana emanet edileni korumakla 
mükellefim. Ölümü istemek iman edenlere men 
edilmiştir ve yine iman ile sabittir ki irade Hay 
olan Allah’ın ihsan ettiği hayatı istemeye yazgılı-
dır. Öyleyse umut etmek sünnettir. Umutsuz in-
sanın yaşayamayacağı katidir. Umut yaşatır, umut 
var eder, umut sevinç verir. Peki, umut nedir?

Veya umut ne değildir? Umut, en belirgin tanı-
mıyla iyimserlik değildir. Umutta bir beklenti var-
dır ve beklenmekte olana yönelim söz konusudur. 
Bu anlamıyla umut, iyimserlikle karıştırılmama-
lıdır. İyimserlik tavrı asla umutlu bir bekleyişi 
ima etmez. Terry Eagleton’un Walter Benjamin’in 
düşüncelerini özetlediği bir cümleyle; değişimin 
olmazsa olmaz koşulu iyimserliğin reddidir. 4 
Gerçekte iyimserlik (optimizm) bir nev’i Nihi-
lizmdir ve bu nedenle de iyimserler muhafaza-
kardır; iyi bir geleceğe duydukları inanç, şimdi-
nin özünde iyi olduğuna duydukları güvenden 
kaynağını alır. 5

Umut; olmakta olanı kabullenmeyerek, olması 
dilenen şey için çaba göstermekle doğar. Ve an-
cak dönüştürücü bir eylemle birleştiğinde haki-
ki; dönüştürücü bir eylemle birleşmediğinde ise 
iyimser bir kabulleniştir. 6 Zira kabullenmek ey-

4 Terry Eagleton, İyimser Olmayan Umut.
5 Henry James, Literary Criticisim. 2. Cilt, s.931
6 Sigmund Freud, Uygarlık ve Hoşnutsuzluk adlı eserinde bu 
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lemsizliğe kaçıştır. İyimserlik korkak bir çaresizli-
ğin, boş vermişliğin erdemli maskelere bürünmüş 
yalancı ve sahtekârca, sorumluluktan kaçma çaba-
sıdır çoğu zaman. Umut ise kendini gelecek ile bes-
ler. Umut erekseldir. Umut yoktan olagelmez. Umut 
etmek kişinin nereden geldiğini bilmesinden ve ne-
reye ulaşmak istediğini öngörmesinden doğar. Yine 
de umudun tek başına eylemle ilgili olduğu söylene-
mez. Öyle ki sadece eylemle bağı olsa ve eylemlerle 
sınırlı kalsa, umut edilenin amaçlanandan bir farkı 
kalmazdı. Eylemin yetersiz kaldığı noktada umut, 
görünmez bir güç ve inanca dayalı bir kudret yaratır. 
Böyle alındığında umut; güç yetirilebilen, amaçlanan 
ile umulanın arasındaki belirsiz ama gerçek bir etki-
nin mekânıdır.

Tasavvuf, umudu besler ve sanıldığının aksine ne 
İslâm, ne de İslâm’ın tasavvufu iyimserdir. Dünyayı 
kavranılamaz, belirsiz olarak görmeyi ve onu olduğu 
gibi kabullenmeyi istemez. Sûfiler de, arifler gibi hik-
meti ararlar. Hikmet, nedenselliğin bilgisidir. Gerçek 
bir sûfî, talibe, kendisini dünyanın akışına öylece bı-
rakması gerektiğini, bunun teslimiyet olduğunu asla 
söylemez. Tersine dünyaya teslim olmak deliliktir. 7 
Sûfi, Hakk’a teslim olmayı öğütler, hak ise her olay 
ve olguyu yerli yerince görmektir. Bu minval üzere 
İslâm’ın teslimiyeti kemaledir. Kemal ise kâmil in-
sanda, kâmil şuurda, kâmil bir nefiste tecelli edebilir. 
Buradaki teslimiyet Hızır ile Musa’nın öyküsünde 
olduğu gibi, kâmil insanın bilgisine ve öngörüsüne 
teslimiyettir. Bu teslimiyet başıboş ve keyfî bir tesli-
miyet olmayıp, bilmek adına, sanıları bir kenara bı-
rakmayı ifade eder. Umudun temelinde bu nev’i bir 
bilgi yatar.

Bütünün bilgisine sahip olmayan bir zihnin umudu 
olamaz. Beklentileri, tahminleri, arzuları, taleple-
ri olabilir. Bunları ilâhî kabul ettiği şiirsel boyalarla 
boyayabilir, ama boyanın altında şüphe ve tedirgin-

durumu “fantezi” kavramıyla karşılar.
7 Sufiler Arapça dünyaya ait anlamına gelen “denî” kelimesini iki 
anlamda yorumlarlar. Bir anlamıyla o dünyaya ait demektir, diğer anlamı 
ile alçak, basit, zelil demektir. () Yine sûfilerin tümü dünyayı denî olarak 
bilmezler. Denî olanın bakışa nispetle alçak göründüğünü söyleyen de 
vardır: “Ve dâhi âlemde alçak ve denî ve kötü ve fena hiç yoktur. Denî 
dediğimiz bize nisbetle i’tibaridir ve merâtibledir. Zira deni dediğin 
mahlûkta ise ki suver-i taayyündür.” (Köstendilli Süleyman Şeyhî)

lik vardır. Şüphe ve tedirginlik ile terledikçe boyalar 
akar, umut yerini hayal kırıklığına bırakır. Teleoloji 
(erek bilim) şüphesiz teoloji ile doğrudan bağıntı-
lıdır. Teolojik okumalarda umut kavramı farklı bir 
zeminde konumlandırılabilir, anlam ve içeriği bam-
başka bir bakışla incelenebilir. Bu yazıda amaçlanan 
umudun neden ereksel bir akla, iyimserliğin ise doğal 
bilince ait beklentilere denk geldiğini göstermektir.

Kutsal kitapları, kutlu birer metin yapan en öncelikli 
özellik, farklı kavram durumlarına göre incelenebilir, 
yorumlanabilir ve yeniden inşa edilebilir olmasıdır. 
Bu gibi metinler hangi kavram üzerinden okunursa, 
okuyucusuna o denli farklı anlayışlar sunar. Örneğin 
Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etme girişimi iman 
olgusu üzerinden okunduğunda, okuyucuya verece-
ği yanıtla, bunu hayal kavramı üzerinden okundu-
ğunda vereceği yanıt çok farklıdır. İbn-i Arabî, Hz. 
İbrahim’in gördüğü rüyayı yorumlamadığını, gördü-
ğünü tasdik ettiğini ve neredeyse bir hiç uğruna oğ-
lunu kurban edeceğini söyler. 8 Diğer yandan bu sim-
gesel hadise iman kavramı üzerinden okunduğunda 
İbrahim’in eşsiz bir kul olduğu sonucuna varılabilir.

İbrahim ile oğlu arasında vaki olan bu hadiseyi umut 
kavramı ile değerlendirmek neden mümkün olma-
sın? Umut kavramından bakarak İbrahim’in Tanrısal 
vaadin yerine gelmesi için oğlunu kurban edişini bir 
iman meselesi olarak göremeyebiliriz. Zira iman ile 
davranan için gökten inen koç, başlamış olan bir ey-
lemi durdurmak için bir neden olmayabilir. Eğer bı-
çak iman ile kalkmış olsa, inişi ancak başlamış olanı 
bitirmek için olurdu. Halbuki İbrahim koçu görünce 
durur ve onun Allah’tan bir işaret olduğuna hükme-
der. Bu vakada İbrahim’in Allah’ın takdirine değil, 
merhametine sığındığı söylenebilir. Eğer takdimini 
Kadir’in takdirine göre eyleseydi oğlunu kurban et-
meyişi imansızlık olurdu. O ise Allah’ın rahmetine 
sığındığından, takdiri kaldıracak bir işaret bekledi. 

8 Muhittin İbnü’l Arabî, Füsusü’l Hikem. İshak Bahsi: “İbrahim oğluna 
‘Rüyâda seni boğazladığımı görüyorum’ dedi, hâlbuki rüyâ hayâl 
mertebesidir. İbrahim bu rüyâyı tâbir etmedi ve rüyâyı tasdik etti. Doğru 
olan bunu misal âlemine uygun olarak yorumlamaktı. Çünkü Peygamber 
Efendimiz rüyâda gördüğü sütü din ve ilm-i yakîn diye, Yusuf ise yedi 
ineği yedi sene şeklinde yorumlamıştır. Koç uykuda İbrahim’in oğlu 
sûretinde göründü. Kendisi bunu bir koçu boğazlamakla tâbir etmeliydi.” 
(İbn Arabî, Fusûsu’l Hikem, çev. Nuri Gençosman, İstanbul, 1956, s:64)

Bu bekleyiş umuttur, zira imanından daha büyük 
olan Allah’a bağladığı umudu olmuştur. Bu hadisede 
iman kurban edilen oğuldadır. Takdiri kendisinde 
olmadığından, iman ile boyun uzatan oğuldur çün-
kü. Oğlanın umut etmesi bu olayın yönünü değiş-
tirmeyecekti. Eğer koç, oğlanın umudu neticesinde 
indirilmiş olsaydı, bu tenezzül İbrahim açısından 
bir işaret olarak algılanmayacaktı. Koçun bir işaret 
olması, onun işaret olmasını isteyen ve onu bir işa-
ret olarak yorumlayan İbrahim içindir. Öyleyse de-
nilebilir ki; İbrahim’in Allah’tan beklediği rahmet 
kendi sadrına rücu etmiş ve gördüğünü Allah’tan bir 
işaret olarak kabul etmesi ise kendi merhametinden 
olmuştur. Ancak bu da Allah’tandır, çünkü sadrı ge-
nişleten ve insana anlayış nasip eden ancak Allah’tır. 9

İman ile umudun ayrımı Hz. Nuh’ta da görmek 
mümkün. Rabbi, Nuh’a bir tufanın haberini bildirir. 
Bu tufan ile yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı kalma-
yacağı, ancak kendisine yapması emredilen gemiye 
binenlerin kurtulacağı söylenir. Böylesine dehşet 
verici bir haber karşısında Nuh’un Allah’tan rahmet 
talebi bulunmaz. Ne halkı hataya düştükleri yoldan 
dönmeleri için uyarır, ne de Tanrıdan kullarını affet-
mesini, onların sadırlarını genişletmesini ister. Kitap 
tüm bunlar olurken Nuh’un sarf ettiği tek bir cümle-
ye dahi yer vermez. Nuh, ne halkın günahlarından, 
ne de Tanrının verdiği hükümden geri döneceğine 
dair bir umut besler. Allah Gaffar ve Rahimdir, ancak 
Nuh O’nun Müntakim (intikam alan) ismine müra-
caat eder. Bu müracaatı kendi mizaç ve karakterin-
den dolayıdır.

Nuh kendisine emrolunanı, tam bir iman ile sorgu-
lamaksızın yerine getirdi ki, bunu yapmakla bir hata 
etmiş olmadı. Zira kendisine emredileni yapmak 
nebinin nübüvvetindendir. 10 Ancak o, Allah’ın rah-
metine başvurmayarak takdirin değişmesini talep 
etmedi. Etseydi kavmi adına kurtuluşu umut etmiş 
olurdu. Ama o Allah’a umut ve bağışlanma için yö-
nelmedi. Ve tufanın gelişiyle peygamberliği de ta-
mamlanmış oldu.

Tufandan önce iman ve tasdik ile peygamberlik etti, 

9 Kur’an-ı Kerim, İnşirah Sûresi 94/1
10 Kur’an-ı Kerîm, Hicr Sûresi 15/94

ama tufandan sonra peygamberliği bitti. 11 Çünkü Al-
lah’ın takdiri ikmal oldu. Ancak Nuh baştaki imanına 
sadık kaldı ve imanını ikmal etmedi. Nuh bir umuda 
sahip olmayarak imanda durdu ve imanın ikmalini; 
Allah’a vuslat ve O’nun kalbi istilasını istemedi. Bu 
nedenle Allah’ın kâmili değil, kendi döneminin, ken-
di anlayışının kâmili çağırıldı. 12

Diğer bir örnek Hz. Musa bahsindeki kurtuluş umu-
dudur. İbranilerin Mısır’da yaşadıkları mahkûmiye-
tin giderek kurtuluş umudunu yeşerttiğini ve Mu-
sa’nın bu kavme Tanrı’nın bir lütfu olarak gönderildi-
ği düşünülür. İmânî (Rabinik) Tora okumaları genel 
olarak bu yöndedir. Öyküye yakından bakıldığında 
İbraniler hayatlarını köle işçiler olarak geçirseler de, 
kurtuluş açısından tam bir eylemsizlik içindedirler. 
Köle olarak çalıştırılmaktadırlar ancak ne isyan et-
mekte, ne de onları bu durumdan kurtaracak bir olu-
şuma girmektedirler. Hatta Musa’nın gelişi büyük bir 
takdirle karşılanmaz. 13 Adaletsizliğe karşı başkaldı-
ran kavim değil, Musa’dır. Musa, kavminin kurtuluş 
umudunu teşkil eder ama kavim bundan habersizdir. 
Doğrusu İbraniler yalnızca Musa’nın esaretini, Fira-
vununkine tercih etmişlerdir. Kaldı ki çöldeki uzun 
yolculuklarında bunu defalarca dile getirmişler, Mu-
sa’yı (ve tabii ki Tanrı’yı) kendilerini öldürmek için 
Mısır’dan çıkartmakla suçlamışlardır. 14

Gerçekte ise kurtuluş umudunu taşıyan yalnızca Mu-
sa’dır. O bu umudu taşıdığından Rab ancak onunla 
konuşmuş ve kurtuluşu ona müjdelemiştir. Bu Rab, 
ister Musa’nın aşkın Tanrısı olsun, ister Musa’nın 
kalbinde bulduğu kendi içkin Tanrısallığı olsun veya 
Freud’un öne sürdüğü gibi volkanik bir dağın ho-
murdanması olsun 15, umut yalnız Musa’da yeşermiş 
ve kavme kurtuluşu kati olarak bildirmiştir. Şüphesiz 
bu vaadin ardından giderek geride İbranilerin bırak-
tığından çok daha fazla sahipliği bırakarak çıkmıştır. 
Zira vaade göre yaşayan ve bir bilgi olarak kalbine 
ilkah edilenin ardından umut ile yola çıkan ancak 
odur. Terk edişi ve yola çıkışı umut ile eylemin bu-

11 Torah, Tekvin 9:11 “... artık tufan olmayacaktır.”
12 Torah, Tekvin 6:9 “Nuh sadık adamdı ve kendi devirlerinde kâmildi.”
13 Torah, Çıkış 2:14
14 Torah, Çıkış 17:3
15 Sigmund Freud, Musa ve Tek Tanrıcılık. Bölüm II, madde 4
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luşmasıdır. Bu yolculuk iyi niyetli olanlar için ancak 
iyimser bir bekleyişti. İyimserlikleri Musa ile bildiri-
lene değil, Musa’nın imanı ile sabit buldukları umu-
dunaydı. Kaldı ki, yola çıkmanın amacı olan yere 
gelip, orada kendilerinden daha güçlü bir milletin 
yaşadığını gördüklerinde iyimserlikleri son bulur. 16

Moltman, “Hıristiyanlık baştan sona eskatolojiktir, 
umuttur; bakışı ve hareketi ile geleceğe yöneliktir, do-
layısıyla devrimcidir ve şimdiyi dönüştürmeye odak-
lıdır” 17 der. Bu yargısının Hıristiyan dini ilkeleri ve 
vizyonu açısından doğruluğu tartışılmaz. Hz. Îsâ’nın 
hayatına ve havarileri ile olan ilişkisinde bakıldı-
ğında ise Îsâ’nın umutlu bir genç olduğu söylene-
mez. İncil’in Îsâ’sı umut etmeyen, şüphesiz bir tavır 
içindedir. O, ne çocukluğunda, ne Yahya tarafından 
vaftiz edilmek için Erden’e geldiğinde, ne Kudüs’e gi-
rerken askerler tarafından yakalanacağı ve öldürüle-
ceği konusunda uyarıldığında, ne Pilatus’un öne çı-
karıldığında, ne de çarmıha gerildiğinde bir kurtuluş 
umudu taşır. Îsâ umutsuz biridir. Onun umutsuzluğu 
geleceğe dair tam bir beklentisizlik içinde olmasın-
dan kaynaklanır. Zira Îsâ, beşerî bir kimlik olmayıp, 
kendi beyanı esasınca (ve Kur’an’ın da ifadesiyle) Al-
lah’ın Ruhudur. 18  19

Ruhun umudu olmaz, çünkü umut da kaygı gibi 
gelecekle ilgilidir ve ruh için gelecek yoktur. Kaygı 
canın kendini sakınma ihtiyacından kaynaklanır ve 
umut ölümden kurtuluş umududur. Ruh şimdide 
vardır. Geçmiş ve geleceğin şimdideliğindedir ruh. 
Onun için içinde olmayacağı bir gelecek kaygısı ve 
ebediyen var olma umudu yoktur. Çünkü ruh şüp-
hesizce zaten öyledir. Ancak bu havariler için geçerli 
değildir. Îsâ’da ruh bir makam olarak daimi olsa da, 
havariler için üzerlerine geldiğinde etkin olan bir 
haldir. O halde iken yani İncil’in ifadesi ile ruhta 
olunduğunda 20, insan ruhun hikmet, kudret ve sevin-
cine mazhar olur. Yine de bu hal ruhun umutsuzlu-
ğuna, beklentisizliğine sahip değildir.

16 Torah, Sayılar 32
17 Jürgen Moltmann, Umudun Teolojisi. s.16
18 İncil, Yuhanna 4:24
19 Kur’an-ı Kerim, Maide Sûresi 5/110
20 İncil, Resullerin İşleri 2:4, 4:31

Îsâ, vaazında “Baba” ile bir olduğunu söyler. 21 Bu-
lunduğu makam itibariyle Îsâ’nın Baba’ya karşı bir 
imanı olamaz, ondan talebi ve beklentisi bulunamaz. 
Zira ölümün olmadığını bilen, bunu deneyimlemiş 
birisi için ölümün bir anlamı kalmaz. Ölümün ol-
madığına inanan benim gibi biri için ise hayattan 
sonrası muhaldir. Belirsizlik kendini iman ve umutla 
tamamlar. Bu ise sevgi ile itmam olur. Hıristiyan teo-
lojisine göre sevgi; iman ve umuttan âlidir. Zira iman 
gayba imandır ve umut, iman ile bağlanılana vuslatın 
umududur. Allah’a vasi olanın imanı ve umudu kal-
maz. Bunlar sevgide itmam olur. Bilindiği gibi bile-
nin bilgeliği, 22 Allah’ın insanı bilmesi gibidir. 23 Onlar 
için korku ve hüzün bulunamaz...  24 

Velhasıl İbrahim, Allah’ın takdirini rahmetle değiş-
tirmesini umut etti. Nuh ise bir umut taşımadı ve 
takdiri iman ile tasdik etti. Musa taşıdığı umut ile 
kavminin umutsuzluğunu yendi. Onun galibiye-
ti iyimser kabullenişe karşı eyleme geçmiş umutla 
oldu. Ruh olan Îsâ’da ise bir umut olmadığından, 
onun umutsuzluğu, iman edenler için umut vesilesi 
oldu. Daha nicesi söylenebilir, zira Allah kitabının 
hikmetine hudut yoktur.

21 İncil, Yuhanna 10:30
22 İncil, I. Korintoslular 13:12
23 Torah, Tekvin 3:22
24 Kur’an-ı Kerim, Yunus Sûresi 10/62
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“... Her şey bu Logos’a göre olup bittiği.” 

-Heraklitos (1. Fragman)

1- En büyük umut “Homo-Logos” boşlukta mıdır?

2- Özgürlüğün zemini ıssız boşluk mudur?

3- Özgürlüğün zemininde yürünebilir mi?

4- Özgürlüğün zemini yürünebilir hale getirilebilir 
mi?

Kavramsal (Logotik) düşünce özgür olmak için zorun-
ludur, ama yaşamak için değil. Çünkü yaşamak için 
özgür olmak zorunlu olmadığı gibi gerekli bile değil-
dir. Özgürlük istemi, çoğu zaman yaşamın önüne bü-
yük bir engel olarak çıkar, yine de insanın ve insanlığın 
en asli ve asil umut konusu olmaktan çıkmaz. Her in-
san özgür olamaz, bununla beraber özgürlükle insan-
laşma zorunlu olarak birbirine bağlıdır. Bu bir çelişki 
değil, insan kavramının ─bu aynı zamanda düşünce 
kavramı anlamına gelir- edimselleşmesi ve edimsel-
leşememesi süreci ile ilgilidir. Düşünce yetisi her yeti 
gibi kendi kendini edimselleştirmeye hem yeter hem 
yetmez hem yetişir hem yetişmez. Düşüncenin özgür-
lük için yeti olarak yeterli hale gelmesi, düşüncenin 
kendi kendini düşünülebilmesi ya da düşüncenin nes-
nel öz-bilincinin elde edilmesidir. Düşüncenin nesnel 
öz-bilincinin elde edilmesi demek, insanın düşün-
menin yapısını ve oluşunu bilen biri haline geldikten 
sonra, kendi düşündüğünü bu bilgisi ile denetleyen ve 
onu doğrulayan bir sürecin içinden geçmesi demek-
tir ki bu düşünce kipine logostik düşünce diyebiliriz… 
Bu hareket logosun kendine dönmesi ya da kendi 
kendini bulması, insan ve nesne ya da özne ve nesne 
olarak bölünmüş halinin ortadan kalkması demektir. 
Bu sonuç ise ancak logosun kendi kendini bilmesi ile 
elde edilebilir. Logosun kendi kedini bilmesi demek 
öznedeki logosun kendini bilir hale geldiği için gene 
kendini her gördüğü yerde onunla birleşmesi demek-
tir. Böylece düşünen ile düşünülen arasındaki karşıtlık 
ve sınır ortadan kalkar ve gerçeklik elde edilir. Özgür-
lük gerçekle bir olmak ya da gerçekle gerçek olmak-
tır. Ya da tersinden söylersek, gerçeksizliğin ortadan 

kaldırılmasıdır. Gerçeğin bizim için olması ve böylece 
bizim gerçek olmamız, düşünce yetisinin sihirli ya da 
tanrısal gücüdür. Bu beceri ancak düşünce yetisinde 
vardır. Öyleyse bu beceriyi kazanacak olan şey düşün-
ce olacaktır. Ama en genelde her insan düşünür, peki 
düşünce yetisinin gerçek bir gelişmesinden söz etmek 
ne demektir; bilginin çoğalmasından mı? Hayır; ger-
çekliğin içindeki düşünce ne biçimde ise insanın da 
o aynı düşünce biçimi ve yöntemi ile düşünebilmesi, 
logosu işletebilmesi, ya da logostik düşünebilmesi.

Peki, bu süreci tek, tek bireyler olarak nasıl gerçekleş-
tireceğiz? Bu sürecin bir bilimi var mıdır, varsa hangi-
sidir ve neden tekil bilimler bu kadar gelişmişken hala 
böyle bir bilimi elimizin altında göremiyoruz, okul-
larda okutmuyor, okuyamıyor ve öğrenemiyoruz? Bu 
bilim niçin eğitimin ve dahası tüm toplumlarda sivil 
alanın dışında duruyor? Yok, eğer böyle bir bilim hiç 
yoksa insanoğlu niçin bilmeye başladığı zamandan bu 
yana O’nu aramakta ve onu oluşturmak için o kadar 
gereç biriktirmektedir.

Bu sorularla sorunlanmak için bu bilimi kurmayı çok 
istemiş ve bu konuda çok şey üretmiş Kant’ın tavsiye-
sini anımsayalım; Kant bütün çalışmalarından sonra 
ulaştığı yerin umduğu yer olmadığının itirafı olarak; 
yeni bir bilimi kurmayı amaçladığını, ama bu amaca 
ulaşamadığını, şimdi ise son yapması gerekenin, bu 
amacın boşta kalmaması için konu ile ilgilenenlere, 
bu yeni bilimi kurma ereğinin tamamlanması için bir 
çağrı olarak Prolegomena’yı yazmak olduğunu bildirir.

“Amacım, metafiziği (logos-lojiği) uğraşamaya değer 
bulan herkesi, çalışmasına ara vermenin, şimdiye dek 
olan biteni olmamış saymasının ve her şeyden önce 
“Acaba metafizik gibi bir şey (logos-lojik) olanaklı mı-
dır?” sorusunu sormasının kaçınılmazcasına zorunlu 
olduğu konusunda ikna etmektir” 1

“Böyle bir amaç için bilginlerin çabalarını birleştirme 
yolunu bulmayı başkalarına bırakmam gerek. Bu ara-
da niyetim, birinin çıkıp söylediklerimi sırf izlemesini 
beklemek ya da böyle bir şeyin umuduna kapılmak 
değildir; ama uygun düştüğü gibi, saldırıların, tekrar-

1Immanuel Kant, Prolegomena, s 3
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ların, sınırlandırmaların, ya da onaylamalar, tamam-
lamalar ve geliştirmelerin buna katkıları olabilir; eğer 
konu temelden bir araştırılırsa, bundan, benim siste-
mim olmasa bile bir sistemin ortaya çıkması kaçınıl-
mazdır; bu da gelecekteki insanlara, şükran duymaları 
için yeterli nedenlere sahip olacakları bir miras olabi-
lir” 2

Bütün felsefe tarihinin asli ereği, tinin toprağının al-
tından en değerli hazineyi, Logos’u, Us’un açınımını, 
onun varlığa nasıl geçtiğini ve orada sürdüğünü, kav-
ramlaştığını içerik alan mantık bilimini ortaya çıkar-
maktır (Mantık bilimi kavramından, okullarda oku-
tulan tasım ve simgesel mantığı değil, sadece Hegel’in 
Mantık bilimini anlıyoruz). O mantık bilimi ki, -biz 
onu logos-lojik olarak adlandıracağız- doğanın ve in-
san ilişkilerinin işleyiş yasalarının bilgisini “zorunlu 
dizgeselliği” altında bir araya getirir. Antik Yunan ve 
öncesi, Descartes, Hume, Spinoza, Leibniz, Kant; hep-
sinin tekil üretimleri ve hatta bütün bilim, öncelikle 
ve son-ucu, logos-lojik (mantık bilimi) için gereç-
ten başka bir şey değildir. Bu gereç, Hegel tarafından 
ayıklanarak ve bir omurgaya kavuşturularak bilimin 
bilimi, logos-lojik (mantık bilimi) olarak, bir taslak 
halinde ve tekrar ve tekrar ve sonsuzca ayıklanmak, 
arılaştırılmak ve geliştirilmek ihtiyacı içinde tarihin o 
döneminde, insanın ve bilimin önüne konmuştur. 

Logosun bilimini kullanıyor olabilmek “homologos” 
olmak demektir. Ancak logos ele geçirildiğinde doğ-
ru düşünmenin de garanti altına alındığı bir araç ya 
da tasım kalıpları değildir. Her yargıda özgün olarak 
bir kez daha işletilmesi gereken ve düşünme sürecinin 
hem yöntemi, hem gereci, hem amacı ve birliği olarak 
ruhudur. 

Özgürlük, logos sahibi olmaktan, daha doğru ifade ile 
onu kendi doğasına göre işletiyor olmaktan başka bir 
anlama gelemez. Bu iki kavram arasında zorunlu bir 
ilişki vardır, zorunlu ilişki öteki ilişkileri, olanaksız ve 
olumsal ilişkileri imkânsız kılar. Özgürlüğü istiyorsan 
logos’u doğasına uygun kullanıyor olacaksın ya da yal-
nızca logosunu kullanabiliyor isen özgür olabilirsin, 
özgür isen logos logosu doğru işletiyorsundur. Her 
sağlıklı insan zekâ ve muhakeme yetisine sahiptir, ama 
zekâ ve muhakeme yetisi henüz logos değildir. Öyley-
se logos, sıradan muhakeme yetisi ya da her insanın 
sahip olduğu bilinç türünden değildir. Onun için her 
insan Logosunu işletemez. Onu işletemeyen ise özgür 

2 Immanuel Kant, Prolegomena, s 138

anlayıp dışarıda bırakarak. Her ikisi de onun anlaşıl-
ması ile mümkündür. Yapıtın anlaşılma güçlüğü nede-
ni ne olursa olsun verilidir. Yapıt bu hali ile önümüz-
dedir ve yazarının sorumluluğundan çıkmıştır. Ondan 
sonra sorumluluk bilimindir. Bir kez daha vurgular-
sak bu görev aynı zamanda tüm bilimsel alanın soru-
nudur. Çünkü eldeki yapıt bütün bilimlerin kendisine 
bağlı olduğu kök ile ilgilidir. Ve hiçbir bilim dalı doğ-
duğu bu kökten bağımsız değildir, bu bilimleri uygu-
layanlar bu bağın farkında olmasalar da.

Özgürlüğün Zemini, Olanağı ve 
Töz ile Bağlanması

“Her insan ölümü tadacaktır, ama hayatı sadece 
bazıları tadacaktır”

-Mevlânâ

Homo Sapiens’in dışsal olanı dönüştürmeye ve ken-
dinin kılmaya dönük erekselliği temelde yalındır ve 
varoluşu ile bağlıdır, ya da varlığını sürdürme amacı 
ile. Bu amacın edimselleşmesi için kullanılan yeti bi-
çim olarak anlaktır ve hayvanla Homologos arasında 
orta terimdir. Öznenin, bu orta terimi, yani anlağı, an-
lama kabiliyetini, logosun sezgisinin farkına vararak 
dönüştürmeye ve hayvandan öteki uca doğru, Logosa 
ve onun yöntemi olan kurgul-diyalektik olana doğru 
edimselleştirmesidir ki, insanı Homologos ereğine ve 
umuduna ilerletir. Bu ilerleyiş içtedir, içten içedir, bir 
bilinç biçiminden bir bilinç biçimine, ya da daha doğ-
rusu salt anlayış biçiminden kavrayış biçimine yükse-
liştir, öznenin kendi yapımıdır, öz malıdır. Nesne ile 
ilişkinin sonucu bakımından anlayış, anlak, nesneyi 
dışta bırakır, kavramak ise onu içe alır; nesneyi dışta 
bırakan anlayışın özneyi, paradoksal bir görüntü ile 
nasıl nesneye bağımlı kaldığını ve nesneyi içe alışın, 
kavrayışın, yine paradoksal bir görüntü ile özneyi nes-
ne karşısında nasıl özgür kıldığını aşağıda irdeleyece-
ğiz.

Rousseau’nun, “İnsan özgür doğar” yargısında yükle-
min öznede, yani özgür oluşun insanda dolaysız kap-
sandığı varsayılır. Burada kendinde kavramla onun 
edimselliği birlik içinde ve süreçte düşünülmek yerine 
birbirinden kopuk koyulur ve edimsellik Yargı dışında 
kalır ve böylece Yargı dışarıda bıraktığı edimselliğin 
boşluğu nedeniyle boş bir yargı olur. Hegel’in ‘tinin 

olamaz. Öyleyse herkes özgür olamaz. Logos kazanı-
labilir, ama emekle, üstelik nitelikli emekle, üstelik bir 
yöne; logosun kendisine yönelik yoğun bir emekle.

Ama önümüzde şu ya da bu ölçüde bulunan bu yapıt 
neden henüz insanlığın hizmetinde değildir? 

Sorunun yanıtı iki yanlı olabilir. Ya böyle bir bilim 
yoktur çünkü nesnesi yoktur, (dolayısı ile kendisi de), 
bu bilimle ilgili umutlarımız boş bir hayaldir, ya da 
bu bilimin nesnesi vardır, dolayısı ile kendisi de var 
olabilir ama henüz tamamlanmamış ve yararlanıla-
maz bir haldedir. Böyle bir bilim gerçekte yok da onu 
bulmanın boş uğraşı içinde isek şimdiye dek bu bili-
min olmadığını anlayarak onu bulma boş uğraşından 
vazgeçmeli idik. Geriye tutarlı bir seçenek kalıyor, bu 
bilim en zor bilim olduğu için en son bulunan bilim 
olmalıdır, bulunmuştur ama henüz yararlanılacak 
açıklıkta değildir. En zor bilimdir çünkü, bilim var-
lıkta ortaya çıkıştan geriye doğru gidiş ise en geride 
bulunan alan logos alanıdır. Çalışmamız bu seçenek 
üzerinedir ve bu seçenek kabul edilince bu bilimin, 
bağımsızlaştırılmış ve son geliştirilmiş kipinin(hali-
nin) Hegel’in mantık bilimi adlı çalışması olduğunu 
kabul etmek zorundayız.

Düşünsel alan kendini Hegel’den iki anlamda da kur-
tarabilmiş değildir. Onu anlayıp içine alarak ya da onu 

ereği özgürlüktür’ önermesinde ise öznenin özgürlük 
yüklemi ile bağı dolaysız değil, ereğe dolaylıdır, erekle 
bağlıdır. Özgürlük Tin’e verili, peşin olarak verili değil 
kazanılabilirlik olarak verili ve erektir. Bu kazanılabi-
lirlik, olanak olarak, düşüncenin kendinde de kapsa-
nır ve yalnızca kendinde düşüncede kapsanır. Edimsel 
(fiili) olarak ise kendinde düşüncede kapsanan şeyi ya 
da düşüncede kendinde olarak bulunanı bizim için 
kıldığımız zaman insanın özgürlüğü edimselleşmeye 
başlar.

Bu sürecin açınımı üzerine dönersek, ilkin özgür-
lüğün erek olarak konması yeterli değildir, bu erek 
edimselleşmelidir. Konu özgürlük olunca erek olarak 
konulan şey elde edilmeden bilinemez. Öyleyse öz-
gürlüğü bilmek ile elde etmek aynı sürecin iki ayrı so-
nucudur. Asıl olan ereğin, içinde hedefe doğru gittiği 
bilinç tipinin, içine girdiği nesneleri yöneten ve yön-
lendiren bilinç tipi ile yani logos ile aynı tipte ve kipte 
olma zorunluluğudur. Özne ve nesnenin aynı tip ve 
kipte olması sonucu, başka bir deyişle töz’ün iki yan-
daki varlığının da aynı kipte olması dolayısı ile iki ya-
nın ayrımının ortadan kalkması ve iç içe geçerek Bir’e 
dönüşmesi özgürlüğün zeminidir.

Özgürlük basmakalıp söylemlerde dile geldiği gibi; 
insanın düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesi, iste-
diğini düşünmesi ya da düşündüğünü söylemesi ya da 
insanın başkalarının haklarını çiğnemeden istediği-
ni yapabilmesi vb. değildir. Öyle olsaydı insanın onu 
kazanma gibi bir sorunu olmaz ve her insan özgür 
olurdu, çünkü yukarıdaki koşullar herkes tarafından 
sahip olduğu doğal bilinç biçimi ile gerçekleştirilebilir 
şeylerdir.

İstediğini düşünme hiç kimsenin elinden alınabilir bir 
etkinlik değildir ve düşündüğünü söyleme özgürlüğü 
siyasal alan dışında çoğu zaman kısıtlanmış da değil-
dir. Özgürlük siyasal alanla sınırlı bir kavram değildir, 
insanın dışında, karşısında var olan her şey ile ilgilidir. 
Siyasal alanda bile birçok zaman ve birçok insan için, 
istediğini düşünme ve düşündüğünü söyleme binlerce 
yıldır yapılan ve yapılabilir bir şeydir. En azında yö-
netici kesimler her zaman düşündüğünü söyleyebilme 
özgürlüğünü taşımalarına karşın özgür olmuş değil-
dirler. Bu nedenle ne her düşünen özgürdür ne de 
her düşündüğünü söyleyebilen özgürdür. Bu tanımlar 
özgürlüğün dışsal yanı ile ilgilidir. Kuşkusuz bu dışsal 
yan önemsiz değildir ama kavramın içine kadar götür-
mez. 
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Özgürlüğün engelleyicisinin dış yetkeler olduğu savı 
özgürlüğün biçimi ile ilgilidir, özü ile değil. Dış yet-
ke ortadan kaldırıldığı zaman özgürlük kendiliğinden 
doğan bir durum değildir. Öyle olsa idi özgürlüğü 
elde etmek pek kolay olurdu. Özgürlükte edimselliğin 
sınırlanması salt dışsal değil içseldir de çünkü özgür 
olmayan ve özgür olması hedeflenen o içtir, için be-
lirlenimidir, düşüncesidir. Özgürlüğün içsel engelle-
yicisi yalnızca içgüdüler değildir. İçgüdülerin ve öteki 
kaba ihtiyaçların dürtüsünün egemenliği özgürlüğün 
esastaki engelleyicisi değildir. Özgürlüğe içsel gibi gö-
rünen kör güdüler gerçekte özgürlük kavramına dış-
saldır ve özgürlük üzerinde öteki dışsallıklar kadar 
etkilidir. Asıl içsellik düşüncenin otonom etkinliğinde 
kendi kendini oluştururken gene kendi kendine çıkar-
dığı engellerdir, bu engeller çok çeşitli biçimlerde süre-
ce girebilir gerek önyargılar gerek kavramların yerine 
tasarım, istek, ve tüm duyguya batmış düşünceler gibi. 

Özgürlük kavramının içine doğru ilerlemeden önce 
sözcüğün kapısı olarak adlandırabileceğimiz etimo-
lojisini kısaca inceleyip oradan, kapıdan içeri girelim.

Ö sesi Türkçede düşünmek fiilinin köküdür ve ÖZ 
kavramı bu kökten türemiştir. Ö köküne iz ekinin bağ-
lanması sırasında i düşer ve ö-iz sözcüğü, öz sözcüğü-
ne dönüşür. Tekrarlarsak Ö, anlam olarak, düşünme 
eyleminin kök sesidir. Böylece, Öz sözcüğünün dü-
şünce, idea anlamına gelmesi, yani bir şeyin Öz’ünün 
onun düşüncesi-ideası olması, Türkçenin düşünceye 
sunduğu olağanüstü bir üstünlüktür. Daha ilk adımda 
bilinecek nesne görgül kipten düşünsel kipe çevrilir 
ve bu çevirme işleminin ortaya çıkaracağı anlamayı 
engelleyecek birçok güçlük ortadan kalkar. Her dilde 
düşünmeyi kolaylaştıran sözcükler vardır, ama ister 
rastlantı olsun ister sözcüğün ortaya çıkışında parlak 
bir us işbaşında olsun herhangi bir sözcüğün değil, 
düşünce sözcüğünün bizzat kendisinin öz ile böyle 
kavramsal bir bağıntı içinde bulunması düşüncenin 
akışının önünü büyük ölçüde açar. (Bizim bu üstün-
lükten haberimizin olmaması ve bu nedenle, dilin 
kendinde üstünlüğünden yararlanamamamız, düşün-
ce tembelliğinde ne derece ileri olduğumuzu göste-
rir). DÜŞÜNMEK, ÖZÜN BAŞKA ÖZLER İÇİNDE 
İLERLEMESİ. Özgürlük, insan düşüncesinin, yani 
insan özünün öteki şeylerin düşünceleri yani özleri 
içerisinde engelsizce ilerlemesi, “öz öze gelmek”. 

 Bir şeyin düşüncesi onun özü, bir şeyin özü onun 
düşüncesidir. Bileşik sözcük olarak Özgürlük, eti-

İnsanın gerçekte içinde yaşadığı dünya fiziksel değil 
tinsel alandır. Fiziksel alanda yaşayan içgüdüsel yanı-
mız ya da tinsel olmayan yanımızdır ki, bu doğal yanı-
mız hayvandır ve bizim ilgimiz bu yan üzerine değil-
dir. Kuşkusuz insan yanımız için fiziksel biçimler yok 
değildir, her ne kadar salt tinsel olan büyük bir kültür 
birikimi fiziksel değil tinsel olsa da. Bu yanı ile insanın 
güdüleri dışında hiçbir eylemi ve aktivitesi yoktur ki 
gereci tinsel olmasın. Kendisi farkında olmasa da in-
san kendi karşısında her şeyi tinsel bir biçime dönüş-
türerek onunla bağ kurar. Anne, baba, kardeş, kom-
şu ve toplumsal ilişkilerin öteki boyutlarındaki gerek 
kişisel ilişkiler gerek kurumlarla ilişkilerin tümü tine 
çevirdiğimiz kişiler ve kurumlarla olan ilişkiler halini 
alır, bütün sosyal ilişkilerin tinsel olması demek, her 
öznenin kendi dışındaki toplumsal ilişkilerine giren, 
oraya alınan, oradan atılan ya da şu ya da bu ölçüde 
değiştirilen varlıkların tinsel halidir.

Düşünce Mi İnsanı Yönetir, İnsan 
Mı Düşünceyi? 

Eğer insanın en değerli yanının, ya da özünün düşün-
ce olduğu kabulü boş bir kabul olmayıp gerçekten kav-
ramına uygun, bilinçli bir benimseme olmuş olsaydı, 
o zaman, herkesin en başta ve en fazla çabasını kendi 
özünü, düşünme yeteneğini geliştirmeye, iyileştirme-
ye harcaması gerekirdi. Çünkü insanın bütün tinsel 
eylemlerini yöneten yönetici kendi düşüncesi olunca; 
düşünme yeteneği gelişmemiş ise yöneticisi kötü oldu-
ğu için bu kötü yöneticinin yönettiği işlerin sonuçları 
da kötü olacak, yok eğer düşünme yeteneği gelişmiş 
ise, eylemlerini yöneten yönetici işleri iyi yöneteceği 
için, iyi yönetimden iyi sonuçlar elde edilecektir. Kısa-
cası az düşünce az insan çok düşünce çok insan.

Düşüncenin bizi yönettiği gerçektir ama her gerçeklik 
gibi, gerçeğin yalnızca bir yanıdır. İkinci yan düşün-
cenin bizi yönettiği gibi bizim de düşünen olarak dü-
şünceyi yine düşünce yolu ile yönettiğimizdir. Çünkü 
düşünce bize pratik bir uygulamayı yönetmek üzere 
hazırlanmış bir biçimde verili değildir. Düşünce önce 
gereçtir ki, örgütlenerek araç ve amaç rollerine de gi-
rer, ya da o rolleri kazanır. Bir kimse tarafından yö-
netilmediği zaman düşüncenin içeriği soyut bir boş-
luktur. Düşüncenin boş ve içeriksiz bir şey olmaktan 
çıkıp belli bir düşünce olabilmesi için bizim tarafımız-
dan soyut düşünce parçaları örülerek yapılandırılma-

molojisinden bellidir ki, özün gürlüğüdür (kuvve-
tidir). Özgürlük insanın karşısında var olan bir şey 
tarafından sınırlanmaması ve sınırın ötesine geçişi 
demektir (Elbette bu sınırlar sırf dışsal sınırlar değil, 
insanın oluşmuş düşünceleri olarak içsel birikiminin 
oluşturduğu kütleyi de kapsar). Sınır hem insanın ve-
rili halinin hem de karşısındaki nesnenin sınırıdır. Sı-
nırlama insanın karşısındakinin karşısında var olarak 
devam etmesi demektir. Sınırın aşılması, birinin değil 
her ikisinin de sınırının aşılmasıdır. Bu nedenle sını-
rın aşılması sırf önde duranın sınırının değil insanın 
onun karşısında duran olarak kendi sınırının aşılması 
demektir. Çünkü sınır bir olsa da ona sınırı olan ikidir. 
Karşısında bulunan kendine karşı olmaktan çıktığı za-
man, insanın kendisi de eski kendi olmaktan çıkmıştır. 
Karşı diye bir şey kalmadığı zaman iki karşıt birden 
yok olmuş ve ötekileri kapsayan bir oluşmuştur. Sınır 
ortadan kalkmıştır ve şimdi karşıda var olan insanın 
kendisidir. Ve insanın kendisi karşıda var olandır. Kar-
şıda bulunan insanın içine alınmış ve insan kendi eski 
halini olumsuzlamış karşısında bulunanı da olumsuz-
lamış ve şimdi kendinin ve karşısının değişmiş ve bire 
indirgenmiş kipi olarak iki olan bire inmiş ve böylece 
sınır ortadan kalkmıştır. Oluşla ortaya çıkan belirli dü-
şünce, iki başka belirlenimi belirli yokluk olarak taşı-
dığı ölçüde belirli varlıktır.

Bu oluş, düşüncenin kendi soyutluğunu yok ederek bir 
şeye belirlenmesi ve karşıtını da yok ederek içine alışı, 
karşıtının ideasını içine alması anlamına gelir, yoksa 
onu fizik olarak yok etmek anlamına değil. Ve sadece 
düşünce karşıtını kendine çevirebilir ve kendini kar-
şıtına, (düşünce sonsuzluğu ya da sınırları yok etme 
yetisi, yeterliliği, ya da yeterli özelliği, özgürlüğün hem 
zemini hem aracı hem gereci hem ereğidir) bu, tözün 
iki kipinin, birbirine dönüşünün olanaklılığı ve dü-
şüncenin bu olanağı edimselleştirebilme yeteneğinin 
becerisidir. 

Ama bu çevirme işlemi doğal bilincin yeteneği içinde 
değildir. Öyleyse bu işlemin yapılabilmesi ve dolaysı 
ile özgürlüğün elde edilmesi için her insanın doğal 
olarak sahip olduğu bilincin yerine logosa uyumlu 
bilinç tipi, ya da logosun kendinde bilgisini içeren bi-
linç kipi geçirilmelidir. Bu bilinç biçimine diyalektik 
kurgul biçim, ya da köke bağlı kalarak adlandırırsak 
LOGOSTİK yöntem, yani logosun işleyiş biçimi, bu 
bilinç biçimini işletebilen insana ise HOMOLOGOS 
diyebiliriz.

lı, başkaları tarafından yapılandırılmış olsa bile bizim 
tarafımızdan anlaşılmalı ve onaylanmalıdır. Öyleyse 
düşüncenin bizi yönetmesi aynı zamanda bizim onu 
yönetmemiz demektir ki, ortaya çıkan ve etkinlikte 
uygulamaya giren düşünce, bu iki yanının tek bir yapı-
ya dönüşmesinden oluşur. Düşünce bizi yönetmeden 
önce nasıl bir boşluk ise biz de düşünceyi yönetmeden 
önce düşünce bakımından yalnızca bir potansiyelizdir. 
Öyleyse düşünme iki yanlı bir eylemdir, bir yandan 
boş olan düşünce bir “ben” tarafından bir biçime so-
kulur, öte yandan belli bir düşünce bakımından belir-
lenimsiz olan “ben” de, düşünce tarafından bir biçime 
sokulur. Ortaya çıkan belli bir düşünce, belirsiz benin 
ve belirsiz düşüncenin ortadan kalkması ve şimdi belli 
bir düşünce ve aynı zamanda belli bir ben olmasıdır. 
Denilebilir ki, düşüncenin oluşunda düşünce ve in-
sanın biri özne bir nesne değil her ikisi de hem özne 
hem nesne kılığına girer çıkarlar. Düşünce özne olarak 
insanın varsayımlarını, ilgilerini “nesne” olarak kabul 
ederken, ayını süreçte insanda düşünceyi nesne olarak 
kullanır ve onu bir şekle sokar. Bu rol değişimi sürekli-
dir. İki yan da aktiftir, iki yan da değiştirici ve dolayısı 
ile oluşturucu ve aynı derecede değişen ve oluşandır-
lar. Ve ortaya çıkan her düşünce bu iki yanın değişmiş 
ve bire inmiş ama ikiyi kapsayan kipidir (hali). 

 Bu bire indirgeme işlemi, biz ve düşünce olarak ikiye 
bölünmüş kipin, bölünmezden önceki birliğine, kipi-
ne geriye doğru ilerleyişidir. Bu ilerleyiş bizim, sürece 
öznellik olarak başlayıp, süreçte öznelliğimizi nesnel-
lik içinde yok edip kendimizi ortadan kaldırıp düşün-
cenin salt nesnellik kipine dönüşmesidir. Başlangıçta 
kendinde ve kendi için olan, şimdi bizim tarafımızdan 
bizim için kipine dönüştürülmüştür. Bu yeni birlik 
başlangıçta ereğimiz olan şeydir ki, kendinde ve kendi 
için logostur (tanrıdır).

Bizim düşünceyi yönettiğimiz gerçekse, yönettiğimiz 
şeyi bilmemiz gerekecektir. Bilinmeyen şeyi yönetmek 
olanaksızdır. Çünkü yönettiğimiz şey bilinmeyince 
yönetilebilir olmaktan çıkar ve konumlar yer değişti-
rir, yönettiğimiz bizi yönetir. Düşünceyi yönetebilmek 
için düşünceden başka bir şeye sahip değiliz. Başka bir 
deyişle nasıl düşünce bizi düşünce yolu ile yönetiyorsa 
biz de düşünceyi ancak düşünce yoluyla yönetebiliriz. 
Çünkü araya bizim tarafımızdan sokulan düşünce dışı 
bir şey (duygu, inanç, amaç ve başka kılıklarda ön yar-
gı öğeleri) girdiği anda ortaya çıkan ve düşünce kılı-
ğına girmiş başka bir şey de bizi yönetecek ve bu arı 
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(saf) olmayan düşünce biçimi sürecin ve dolayısı ile 
sonuçta ortaya çıkan saflığı bozacaktır.

Bizi yönetmesine onu yöneterek izin verdiğimiz ve 
insan olarak onsuz hiçbir şey yapamayacağımız ve 
o olmazsa bir insanda olmayacağımız ve böylece en 
değerli varlığımız haline gelen düşünce nedir? Bizim 
dışımızda nesnede iş başındayken, işini, oluşunu dışa-
rıdan müdahale olmaksızın nasıl yürütür. Hiç kuşku-
suz düşüncenin tekil bir nesnedeki diziliminden değil, 
düşünce olarak düşüncenin diziliminden söz ediyo-
ruz. Çünkü herhangi tekil bir nesnenin ussal dizilimi 
kendine özgüdür ve öteki nesneleri kapsamaz, eğer 
tekil bir bilimin dizilimini kavramakla, düşüncenin 
genel dizilimini de kavrıyor olsaydık işimiz çok kolay 
olurdu. Tekil bilimle uğraşan herkes düşüncenin dizi-
liminin yasalılığı olarak Logos-lojiği kavramış olurdu 
ve bilgelik kısa yoldan kazanılırdı. Böyle olmadığını o 
kadar açık görürüz ki, herkesin bir işi, mesleği, tekil bir 
alandaki uzmanlığı varken ve herkes yaptığı işin ussal 
olarak işlemesinin yasalarının eğitimini alıp onu usa 
uygun olarak uygularken, aynı kişiler bir tekil alanın 
değil, genel olarak düşüncenin kendisinin, usun yasa-
larının işleyişi konusunda bilgisizdirler. Eğer her tekil 
uğraş sahibi kişi, yani uzmanlaşmış kişi aynı zamanda 
düşüncenin kendinde yasalarının bilgisi demek olan 
logosun bilimini elde ediyor olsaydı, herkesin kendi 
kendine işleyen bir lojiğe, yani mantığa sahip olması 
gerekecekti ki, böylece herkesin bu konuda hiçbir çaba 
serf etmeden filozof olması gerekecekti ki; bu düşün-
cenin olgusal karşılığı olmadığı açıktır.

Bizim peşinde olduğumuz şey, kendinde Us olarak 
düşüncenin bilimidir; nesnel logosun bilimi. Bu bilim 
nedir ve onu nasıl elde ederiz? İnsan için bu bilimden 
daha değerli bir şey olmamasına karşın, yazık ki gene 
de insan ve toplumlar büyük bir çoğunlukla bu basit 
ve doğal sorunun ya fakına varamaz ve bu soruyu sor-
maz, sorsa da yanıtın peşi sıra gitmez. Bu sonuç; bütün 
bilmenin aracı, amacı ve sonucu olan usun kendisini 
yetkinleştirmek gibi, en yüksek amaçtan habersiz ve 
bu nedenle yoksun olma durumu insanın en dramatik 
yanlarından biridir.

“Mimarların ve hekimlerin kendi mesleklerinin ilke-
lerine, insanın yaşamını yöneten ilkeye, tanrılarla pay-
laştığı akla duyduğundan daha çok saygı duymaları 
şaşılacak bir şeydir.” 3

3M. Aurelius, Kendime Düşünceler, s 67

gi hem ad hem de içerik olarak, ilk kez Heraklitos’un 
bilincinde ışır. Artık doğanın ve toplumun varoluşu-
nun ve hareketinin dayandığı zemin, töz logos adı ile 
sonsuz karanlıktan insan bilincinin içine kalıcı olarak 
girmiş ve insan bilinci ile kendinde loğos arasında 
köprü kurulmuştur.

Logos kavramı Heraklitos’un büyük keşfidir. Ondan 
önce; saltık evrensel olan, yani doğal olanın ve tinsel 
olanın, bir başka deyişle zamansal ve uzamsal olanın 
‘o’na göre olduğu (o nedir), bu nedenle her belirli varo-
luşun zemini ve değişmez önceli olan, böylece ebedi, 
sonsuz bir varlık aranmıştır ama bu, kendi olduğu, içe-
rik ve kipte bulunabilmiş değildir, ( dört elemen gibi.)

Hereklitos’a kadar genel olarak bilmenin tarihi, far-
kında olarak ya da farkında olmadan saltık varlığın 
ve onun kavramının henüz gizli olduğu tarihtir. He-
raklitos bu varlığın özünü sezinlemiş ve logos olarak 
kavramlandırmış ve sadece logosun varlığını değil, 
“Her şeyin bu logos’a göre olup bittiği”, “Logos her 
şeyde ortak olan”, “Hiç batmayacak olan” (1, 2 ve 16. 
Fragmanlar) gibi tanımlarla en genelde Logos’un özü-
nü de ortaya çıkarmıştır. Bu bilmenin tarihinde gerçek 
anlamda bir devrimdir ve devrilen temeli olmayan bi-
linçtir.

Bilim dünyası bütünüyle, yüzlerce yıldır Hareklitos’a 
karşı büyük bir vefasızlık içindedir. Bu vefasızlık bir 
kişiye karşı yapılan vefasızlıktan öte bilim dünyasının 
kendi kendine saygısızlığını da gösterir. Her bilim dalı 
işe Heraklitos’a teşekkür ve saygı ile başlamalıdır.

 Bir uğraş hele bu bilim gibi bir uğraş ise, kendi kök 
kavramı (LOGOS, LOJİK) ve onun ortaya çıkış koşul-
larına nasıl duyarsız kalabilir? Hem her tekil nesneyi 
incelerken onda incelediğimiz, logostan başka bir şey 
olmayacak, hem de logos’un kendi bilimi, yani mantık 
bilimi, logos-lojik bütün lojikal alanın dışında kalacak. 
Bilim alanının, konforun sıradan ve değersiz bir aracı 
durumuna düşmesi, kökünden kopmuş olmasının bir 
sonucu değil midir? 

Logosun Daha Anlaşılır 
Kılınması ve İnsan Usunun 

Yükseltilmesi
Bütün felsefe tarihinin asli ereği tinin toprağının al-
tından en değerli hazineyi, Lagos’u, us ’un açınımını, 

Tekildeki Logostan Kendinde 
Logosa İlerleme

Bilginin konusu olabilecek nesneler öncelikle zorunlu 
olarak tekil nesnelerdir. Çünkü nesnelerle ilk bağımız 
duyu organları ile kurduğumuz bağlardır ve duyu or-
ganlarımız zaman ve mekânsal koşulların eşliğinde 
işlerler. Koşul eşlik eden, eşlik ise koşul demektir. Bir 
şeyi bir yerde ve bir anda görür, duyar, dokunur, kok-
larız vb. Nesne ile kurduğumuz bu görgül bağlantı açık 
ve seçik ve kuşkuya yer bırakmaz gibidir. Bu bağlan-

tı biçimi bir yandan bizi, tekil, geçici, görgül nesneye 
bağımlı kılıp, gerçekliğin onda olduğu saplantısına so-
karak dondurur, öte yandan ise tekildeki gerçekliğin 
ötesine geçip evrenselin sezilmesine olanak sunarak 
bizi uyandırır ve tekildeki donmuşluğumuzu çözer, 
dinamik kılar. Bizim gerçekle bağ kurmamız açısından 
iki momentin oluşu böyle görünür.

Logos açısından bakıldığında ise var olan bir şey ken-
dini belirlenimlerinin oluş sürecinde belli eder. Öy-
leyse logos bize kendini değil, bir tekil içinde bulunu-
şunu, o tekilin ideasını sunar. Bu durumda biz logosa 
tekil yolu ile gitmek zorunda olduğumuz için ve logos 
kendini bize tekil olarak göstermek zorunda olduğu 
için onunla aramıza bir tekil kip zorunlu olarak girer. 
Tekil olan zaman ve uzamda kendini bize öteki tekil-
lerden ayrı ve bağımsızmış gibi gösterir. Bu hali ile te-
kil kip, bizi, onun evrensel varoluşundan, evrik olarak 
onun evrensel var oluşunu bizden ayırır.

Bu ayrımın ortadan kaldırılmasının sezgisi için bile 
insanlık binlerce yıl olgunlaşmayı beklemiştir. Bu sez-

varlığa nasıl geçtiğini ve onda oluştuğunu, kavram-
laştığını ve bu süreçleri bir arada içerik alan mantık 
bilimini ortaya çıkarmaktır. O mantık bilimi ki, -biz 
onu logos-lojik olarak adlandıracağız- doğanın ve 
insan ilişkilerinin işleyiş yasalarının bilgisini “zorun-
lu dizgeselliği” altında bir araya getirir. Antik Yunan 
ve öncesi, Descartes, Hume, Spinoza, Leibniz, Kant; 
hepsinin tekil üretimleri ve hatta bütün bilim öncelik-
le ve son-ucu, logos-lojik için gereçten başka bir şey 
değildir. Bu gereç Hegel tarafından ayıklanarak ve bir 
omurgaya kavuşturularak bilimin bilimi, logos-lojik 
olarak, bir taslak halinde ve tekrar ve tekrar ve sonsuz-
ca ayıklanmak ve arılaştırılmak ihtiyacı içinde tarihin 
o döneminde önümüze konmuştur.

Bilimlerin ayrımlarının içinde yer aldığı bir birlik ola-
rak, ya da bilimler arasında akışkan geçiş süreçlerinin 
kapsandığı bir zemin olarak ortak bir bilimin var ol-
ması gerekliliğinin sezgisi, birçok başka felsefeciyi, 
onu bulma yönünde çabalara yöneltmiştir. 1900’lerin 
ilk yarısında Viyana çevresi olarak bilinen mantıksal 
görgücülüğün temsilcileri bile bu göreve duyarsız kal-
mamışlardır, her ne kadar bağlı oldukları analitik ilke 
bu birliği baştan dışlasa da.

Logos-lojiğin önümüzde bulunduğu biçimin arılaştır-
ma ve daha anlaşılır kılınma ihtiyacının zorunluluğu 
kendini çeşitli biçimlerde gösteriyor.

Logosun kendisi her insanda bulunduğuna göre insan 
onu anlayabilmeli ve kavrayabilmelidir. Ama gene de 
her insan tarafından kavranılabilir biçimde değilse, sı-
radan bilinçle logos arasındaki bu açıklık her iki yanın 
birbirine yaklaştırılması yolu ile kapatılabilir. İnsanlık 
bir yandan logosu kavramak için bilinç biçimini öz-
nellikten nesnelliğe doğru dönüştürürken, öte yandan 
bunu yapabilmek için logos lojiğin daha anlaşılır kılın-
masını da başarmış olur. 

İnsan logosu kazanmalıdır. Çünkü logos insana doğ-
rudan değil, onu kazanma koşulu ile verilidir. Bu ka-
zanımı, kendine doğrudan verili olanı, duyusal bilinci, 
doğal işleyen düşüncesini yenerek, olumsuzlayarak, 
aşarak, geride bırakarak, bu bilinç biçimini ikinci 
bir bilinç biçimi olan logosun eşlemine çevirerek ya-
pabilir. Bu uzun ve karmaşık bir süreç gerektirir. Bu 
sürecin ilerlemesi gerilemeleri, karmaşayı da kapsar. 
Çünkü iş başındaki bilinç biçimi ile gerçeklik arasın-
da uyumsuz bir kiplik vardır. Doğal bilinç gerçekliği 
ararken o hali ile aradığına ulaşamaz. Çünkü o hali 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

68 Umut Özel Sayısı, 2017 Umut Özel Sayısı, 2017 69



ile ele geçirdiğinin aradığı olup olmadığından emin 
olamaz. Bu süreçte bulduğunun aradığı olduğu konu-
sunda emin olabilmek için önce kendisinin gerçek bir 
ölçüt olup olmadığından emin olmalıdır. Kuşkusuz bu 
emin oluşun güvencesi kendini karşıtı olan nesnesin-
de denemede bulur. Böylece insan düşüncesi ile logos 
arasındaki bu diyalektik gel-git her iki yanın birbirine 
uygunsuz olan öğelerinin temizlenmesi yönünde kur-
gula değişir. Değişimin konusu olan her iki yan, değiş-
tirmeye ve değişmeye yetenekli orta terim tarafından 
sürekli bozulup yeniden düzülür.

Bu süreç yalnızca tekil insan düşüncesinde yer almaz. 
Logosun tarih içinde toplumsal alandaki ilerlemesi ve 
kendini arılaştırması aynı yolu izler. İnsana olduğu gibi 
toplumlara da logos hazır verili değildir. Bu yüzden 
toplumların logosu ele geçirme süreçleri birçok bozup 
düzme deneyimi ile olanaklıdır. Öyleyse süreçte dü-
zenleme ne kadarsa ondan çok daha fazla gerçekliği 
bozma ve bu bozuk gerçekliği düzene girmiş gerçeklik 
olarak onaylamalar bizzat bizim tarafımızdan çarpı-
tılmış gerçekliğin gene bizim tarafımızdan gerçeklik 
olarak kabulünü içerir.

Bu anlamı ile felsefe tarihi logosun düzeninin bulma 
uğraşı olarak aynı zamanda onun kendinde düzenini 
bozma tarihidir ve bu logosun ele geçirilmesinin zo-
runlu yoludur.

Doğanın düzeni olarak logos kurgul kiptedir ama ken-
dinde ve kendi için böyledir, insan için değil. Bu kur-
gul kipin eşlemi insan düşünme yetisinin kendisi ta-
rafından kazanılmalıdır. Bu kazanım için duyusal bi-
linçten başlamak bir zorunluluktur. Duyusal bilinç; ti-
keli ya da evrenseli tek başına anlama yetisinden daha 
ötesi olmayan analitik bilinçtir. Bu haldeyken logosun 
bütün biçimleri ve uygulanmaları onun işleyişine en 
yabancı olan yöntemle baş başa gelişir. Böylece alanın 
bütününde kurgul usun disiplinli ayrım ve birliğinin 
yerine her felsefe yapanın öznel kanılarının etrafa ba-
şıboşça yayıldığı kaotik bir felsefe alanı çıkar. Özellikle 
Hegel’den sonra, dünyayı ve insanı anlama amacı ile 
genişleyen felsefe, amacı yolunda kendi ekseninden 
bağını kopararak, anlaşılması gerekeni uzaklarda bı-
rakıp kendini kendi yığdığı çer-çöp içinde kaybeder. 
Hegel’den sonra felsefenin gelişmesi denilebilecek üre-
timin durumu budur. Alanın kendisinin temizlenmesi 
ve parçaların zorunlu birlik altına alınması ya da ter-
sinden birliğin zorunlu öğelere ayrılması ve böylece 
logosun zorunlu dizgesinin ortaya koyulması Hegel’in 

gel’in felsefedeki devrimidir. Bu devrim Kant’ınki gibi 
daha önce Platon tarafından çoktan gerçekleştirilmiş 
olan Kopernik devrimi gibi sahte bir devrim değildir. 
Gerçekte Kant’ın devrimi, felsefenin bütününde yapıl-
mış değil, felsefeye bir parça, bir bölüm olarak girmiş 
olan Locke-Hume görgücülüğünü devirme amacıyla 
yapılmaya çalışılmış ama devirmeye çalıştığını kendi 
içine alarak olduğu gibi bırakmış ve bir bakıma kendi 
de onun içinde kaybolmaktan kendine rağmen kurtul-
muş ya da daha doğrusu Hegel tarafından kurtarılmış-
tır. Hegel’in dizgesel devrimi ise felsefenin bir parçası-
na karşı yapılmış değil, varlık ve bilginin bütününün 
o zamana kadarki parçacılığına ve belirlenimsizliğine 
karşı yapılmış bütünsel bir devrimdir. Bu devrim, lo-
gosun kendi biliminin kurulması ve bunun açınımı 
olarak öteki bilimlerin dizgesinin kurulmasına yol aç-
mış, ya da yol açtığı için devrim olmuştur. Kuşkusuz 
bu devriminde Hegel, gerecini tüm felsefe tarihinde 
ve kendi önceli olarak da Kant’ta (Arı Usun Eleştirisi) 
bulmuştur. 

Hegel bütün felsefe tarihinin oğludur. Hegel’in, logo-
su ve dizgesini, mantık bilimi(logos-lojik) ve bilimin 
dizgesini üretmeyi başarması bir son ve aynı zamanda 
bir başlangıçtır. O güne kadar süregelen felsefeden, bir 
bilim ortaya çıkarma çabasının bir sonu ve ortaya çı-
kan logos-lojik biliminin geliştirilmesi ve anlaşılır kı-
lınması sürecinin ise başlangıcı.

Hegel’den sonra, bilimlerin bilimi olarak ortak bir 
bilim arayışının cılız da olsa varlığından söz etmek 
mümkündür, ama bu çaba hiçbir zaman felsefi ara-
yışın merkezinde olmamıştır. Felsefede yeni oluşla-
rın var olana bağlanarak onu tamamlama olduğunu; 
Descartes’te eksik kalanın Spinoza ve Lebiniz, onlarda 
eksik kalanın Kant, Kant’ta eksik kalanın Hegel ile bü-
tünlüğe doğru ilerletildiğini pek açık olarak izleyebi-
liriz. Bu sürekliliğin neden Hegel’in bıraktığı yerden 
devam etmediğini ve Hegl’den sonra felsefenin neden 
“mantık bilimini” dışarda bırakarak sürdüğü, dolaysı 
ile ortak olanın, evrenselin, niçin tekilde ─dilde, fizik-
te, analitikte, var oluşta vb.- arandığını araştırmalıyız. 
Kuşkusuz var olanın ilerletilmesi için onun anlaşılma-
sı gerekir ve eğer bu sürekliliğin kesintiye uğramasının 
gerekçesi hegelin anlaşılamaması ise, bu tutum Nas-
rettin Hocanın samanlıkta yitirdiği yüzüğünü, dışa-
rıda gün ışığı altında araması ile aynı şeydir. Hegel’in 
felsefeyi getirdiği yer karanlık o zaman ben aramayı 
dışarda yapayım, nasıl olsa dışarısı, tekil alanlar gün 

en büyük mirası olarak elimizdedir. 

Ancak Hegel’den sonra her tür bilimsel ilgi kendini 
merkezden, lojikten o kadar uzaklaştırmış ve o ka-
dar çok gereksiz bilgi üretmiştir ki, bu ilgiyi yeniden 
Lagos’a, merkeze döndürmek ve üretilmiş bilgiyi Lo-
gos’la bağlamak bir o kadar zaman, çaba ve emek is-
teyecektir. 

Dizge; Bir Arayışın Sonu Ve Bu 
Sonun Anlaşılmasının Başlangıcı

Tüm bilimlerin dizgesinin ve onun içinde yer alan 
parçaların yapısının ortaya konulmasının kıyısına 
Kant’ın bilimlerin merkezine “Arı Usu” bir başka adı 
ile Logos’u alması ile ulaşılmıştır. Kant’ın felsefeyi ge-
tirdiği bu kıyı ile, sınırları belirsiz ve boş bulunan her 
alana yayılmaya imkânı veren ve yayıldığı her alanın 
netliğini grileştiren bir felsefe kavramından kurtuluş, 
bilenin ve bilinecek olanın birbirinden ayrılması ve 
bu ayrımdan, arı us ’un, yani logos ’un; bütün bilim-
lerin bağlandığı ve böylece doğduğu yerin bilimi ola-
rak doğmayı beklediği kıyı olarak anlamak gerekir. Bir 
başka deyişle, dizgenin iskeleti iyice belirmiş ve onun 
biliminin ortaya çıkartılmasının zamanının gelmiş 
idi. Böylece, kendinde logos ve onun tikel ve tekildeki 
açınımları olarak ortaya çıkan varlığın ve bu nedenle 
bilimlerin ansiklopedisinin kurulma görevinin eşiğine 
varılmıştı. Bu ayrımda esas sorun logos’un kendi bili-
minin kurulması idi. Kant, son çalışması Prolegome-
na’da itiraf ettiği gibi tüm çalışmalarının sonunda, bu 
yeni bilimin kurulması amacını gerçekleştirememiş, 
geriye dönüp eksikliği gidermeye çalışmasına karşın 
bu eksiklik mirasının bir eklentisi olarak kendinden 
sonraya ve bu bilimi geliştirme görevini üslenecek 
olanların önüne bırakılmıştır.

Bu yeni bilimin kurulması için çabayı Kant sonrasının 
parlak bir kuşak, ─Fihte, Shelling, Hölderling ve He-
gel- yüklendi. Bu kuşağın her bir üyesinin yeni bilimin 
kuruluşuna parça, parça katkılarını bir yana koyarak 
diyebiliriz ki; Hegel’e kadar felsefe en genel anlamda 
omurgasız bir parçalar yığınıdır, ya da omurga henüz 
belli değildir, ya da omurga ile parçalar birbirinden ay-
rılmış değildir. Diyalektik kurgul yöntem ve logosun 
açınımı idealist felsefede sezilse bile. Felsefe parçala-
rının diyalektik kurgul omurga etrafında birliğe dizi-
nimi ve organik bir bütünselliğe kavuşturulması He-

ışığındalar.

 Bu konu üzerinde ciddi olarak durulmalıdır. Hegel’in 
Mantık Biliminin anlaşılmasını baştan engelleyen şey 
kitabın yöntemi ile onu okumaya kalkışanın bilincinin 
yöntemi arasındaki uyumsuzluktur. Kitap doğal bi-
linçle okunursa okuyucuya anlaşılmaz ve karanlık ve 
giderek saçma görünecektir. Okuyucuya önce bilinç 
biçimini değiştir sonra oku demek de bir başka ola-
naksızlığı önermek olacaktır ki hemen hiç kimse do-
ğal olarak kurgul bilince sahip değildir. Okuyucunun 
kitabı okuyarak bilinç biçimi değiştirmesi ise hiçte ko-
lay değildir. Çünkü bir bilinç biçiminden bir bilinç bi-
çimine sıçrayış, iki bilinç biçimi arasındaki çelişkiden 
kurtulmak çoğu zaman onlarca yıla mal olan büyük 
entelektüel emekler gerektirmektedir.

Hegel’in Mantık Bilimi, çalışmasının antik Yunandan 
sonra düşüncenin en büyük devrimi olmasına kar-
şın, kendi büyüklüğüne uygun bir etki yaratamaması, 
tüm felsefî çabayı kendine döndürecek çekicilikte bir 
merkez haline gelememesi, yalnızca anlaşılması için 
yüksek bir entelektüel birikim gerektiren logosun kar-
şısında duran (Hegel’in mantık bilimi) doğal bilincin 
alçak düzeyi değil, biraz da, lojik olarak ortaya çıkan 
yapının, bu yeni bilimin binlerce yıldır süregelen fel-
sefî kültürün, üst üste binmiş, uç uca eklenmiş, iç içe 
girmiş ana kavramları arasındaki sınırların yeniden 
belirlenmeyip eskisi gibi bırakılması ile ilgilidir.

Bu bilimin ortaya çıkmasından önceki bölümleme; 
sanat, din ve felsefe biçiminde idi. Felsefe kavra-
mı bütün tekil bilimleri kapsadığı gibi, öteki ana 
bölümlerle arasındaki sınır belirgin olarak ortaya 
koyulabilmiş değildi. Bu yarı kaotik ve dizgesiz küt-
leden birçok tekil bilim doğacak, felsefe ile din ve 
sanat arasındaki ilişkilerde sınırlar daha belirgin 
hale gelecek ve sonuçta varlığın ve bilgisinin kaotik 
kütlesinden, bütün kütleyi bütünlüğüne göre bö-
len ve bu bölümleye uygun birliğe geri getiren bir 
sistem-dizge ortaya çıkacak, ama bu yapının temel-
lerini oluşturan ana kavramların anlam alanında 
ki konumlanmaları değişmeden aynı kalacak! Bu 
sonuç ortaya çıkanın, anlaşılmaz olarak çıkmasını 
zorunlu kılar. Yeni sistem-dizge, bağların yeniden 
oluşması ve yeni bağlar oluşması demektir. Kavram 
bağlarının değişmesi ise kavramların yeni ilişkiler-
deki anlamlarının ortaya koyulmasını gerektirir. Bu 
yapılamaz ise bilimin kütlesi bulanık halini sürdü-
rür, aradan uzun yıllar geçse de.
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Bu bulanık görüntünün belki de en önemli nedeni; 
dizgenin kuruluşu öncesi, felsefe, mantık, metafizik 
kavramlarının kendi aralarındaki sınırların her bi-
rinin netliğini ortadan kaldıracak ölçüde yitmiş ol-
ması idi. O güne kadarki felsefî yazınsal kütle için 
felsefe mi, metafizik mi, tekil ya da tikel bir alanın 
felsefesi ya da mantık mı, bunların hepsi söylenebilir 
ya da aynı haklılıkla söylenmeyebilirdi. Hegel’e ba-
karsak Kantın ‘Arı Us’çalışması mantık çalışmasıdır, 
Kant gözünden bakılırsa Hegel’in lojik çalışması me-
tafizik bir çalışmadır ve tabii hepsine birden felsefe 
demek her ikisi açısından da sakıncalı görünmez (Bu 
karmaşık kullanım birçok filozof için de geçerlidir). 
Ama bu kavramların böyle birbiri içinde özerklik-
lerini kaybetmiş hallerinin özensiz kullanımları pek 
çok sakıncasının ortaya çıkmasına yol açmaz mı?

Mantık biliminde Hegel’den bu kavramlar arasındaki 
karışık ilişkilerin ortadan kaldırılmış olmasını bek-
lemek haksızlık mıdır? Mantık bilimi kitabında bu 
karmaşanın sürmesinin, Hegel’in devriminden bek-
lenebilecek etkinin sönük kalmasında rolü yok mu-
dur? Ayrıca mantık biliminin bu halinin, felsefeye ilgi 
duyanları, daha kolay anlaşılır ama logosun özünden 
uzak temaların araştırılmasına doğru ittiğini düşüne-
mez miyiz? Kuşkusuz felsefeye ilgi duyanların, logosun 
ilineksel yanlarına doğru yönelmeleri ve kolayın çeki-
ciliğine direnememeleri, logosun ortaya çıkış sürecin-
de içinden geçmek zorunda olduğu bulanık aşamanın 
suçu değil ama sonucudur. Her türlü pozitivizm, her 
türlü analitik ve her türlü soyut metafiziğin, bu ölçüde 
felsefî ilginin geniş alanlarına yayılması, mantık bi-
liminin içine girilememesi ve zor anlaşılır olması ile 
de ilgilidir. Anlaşılmada zorluğun itici etkisinin yay-
gınlığı ve çekiciliğinin azlığı, mantık biliminin henüz 
bulanık halinin bu güne dek değişmeden kalması so-
nucunu doğurmuştur.

Nedeni ne olursa olsun mantık biliminden bu kaçış, 
1850’lerden bu yana yirminci yüzyıl ve sonrasında 
felsefî uğraşı logosun merkezinden uzaklaştırıp, kı-
yıda köşedeki birçok konunun merkeze taşınmasına 
ve öznel düşüncelerin ürünü olmaktan öte bir anlam 
taşımayan bir sürü felsefe türünün ortaya çıkmasına, 
gerçek felsefe olarak ortaya sürümesine ve yazık ki be-
nimsenmesine yol açmıştır. Böylece logosunun bilimi-
nin bu en gerekli bilimin yerine, öznel felsefeler doluş-
muş ve nerede ise tüm alan ikinciler tarafından işgal 
altına alınmıştır. Bir kavramın herkese göre anlamı 

ya da boş kavramsa onu boşluğa bırakmalıdır. 

Mantık biliminde ki bu sorunu daha yakından gör-
mek için Hegel’in dizgesinin kök yapısını ele alalım ve 
sözünü ettiğimiz kavram kargaşasının nasıl daha ora-
da başladığını görmeye çalışalım.

Küçük Mantık ’tan dizgeye ilişkin bölümü aktaralım.

“Böylece bilim üç bölüme ayrılır:

1- Mantık (yani lojik), kendinde ve kendi için ideanın 
bilimi.

2- Doğa felsefesi, başkalığı içindeki ideanın bilimi,

3- Tin felsefesi, başkalığından kendi içine geri dönen 
İdeanın bilimi.”

“Böylece bilim üç bölüme ayrılır” cümlesinde Türk-
çe bilim sözcüğünün eş anlamlı Yunancası olan Lo-
gos sözcüğünü kullanırsak cümle şu hale gelecektir. 
‘Böylece logos üç bölüme ayrılır’. Çünkü üçe ayrılan 
bilgiden önce varlıktır, varlık logostur ve varlık olarak 
farklı kiplerdedir.

1- Mantık, (logos- lojik) yani bilimin bilimi. (Biz bu 
adı, temsil ettiği kavram olarak şimdiye kadar kulla-
nımının nesnesine uygun olmaması nedeniyle yerine 
Logos-lojik öneriyoruz)

2- Logosun doğada açınımı olarak doğa bilimleri.

3- Logosun insani ve toplumsal alandaki açınımı ola-
rak tin bilimleri.

Burada bölümlere ayrılanın bütün olması ve en evren-
sel olması zorunlu olduğu için ─yoksa bölünemezdi- 
bölünen Logostur. Logosun en evrensel ve Bir olduğu 
tanımından ortaya konmuştu. Logos tözdür. Kendini 
ortaya koyuşunda ideadır. İdea soyut logosun somut 
biçim kazanmış kipidir.

Şimdi bilim kavramının yerine onun orijinal Yunan-
casını yazalım.

İlkin Logos’ un kendinde ve kendi için hali koyulur.

Logos-lojik

Logosun tikele bölünümü aynı zamanda varlığın kip 
olarak ikiye bölünümüdür. Ama kendi kipinde kal-
mak şartı ile.

Doğada logos

Tinde logos.

değişiyorsa bu kavramdan daha değersiz bir kavram 
olmaz ve gerçekte böyle bir kavram olmaz. Ve bütün 
dünya akademik felsefesi bu anlamda saçmalığın için-
de yüzerken bilim yaptığını sanacak kadar kendin-
de habersizdir. Böyle bir çıkarım hadsizlik, ukalalık, 
kendini bilmezlik, saygısızlık gibi görülecektir. Ama 
zamansal olanın, pozitif olanın popüler baskısı altın-
da ne kadar çok basit gerçekler yıllarca yitik kalmıştır, 
tinin geçmişinde bundan daha çok ne vardır? Bütün 
orta çağ boyunca, ya da ondan önceki çağların bilinci 
ne çok yalın gerçekliği boğup öldürmüştür ve bu basit 
gerçekliklerin dirilmesi için popüler olanın etkisinin 
geçmesi ne kadar çok beklenmiş ve belki de ukalalık 
etme çekincesi ile gerçeklik ne kadar çok ukalalara bı-
rakılmıştır.

Bugün felsefe kavramının herkese göre farklı bir anla-
mı var görünüyor. Herkese göre anlamı farklı olan bir 
kavram olamaz, çünkü her kavramın bir varlığı temsil 
etmesi zorunludur ve bir varlık herkese göre başkala-
şan bir varlık olamaz. Binlerce ayrı anlamı olan aynı 
kavram binlerce ayrı varlığı gerektirir, bu ise saçmadır.

Herkese göre anlamı farklı olan bir kavram olmaz çün-
kü bir kavram bir varlığa denk gelir. Herkese göre fark-
lı olan bir varlık olama, ama bugün felsefe kavramının 
herkese ve disipline göre bir farklı anlamı vardır. Bu 
iki yargının uylaşımını aramak usdışı değimlidir, ya da 
ussal mıdır? Yoksa us diye bir şey yok mudur?

Hem değişmez saltık bir bilimden söz edeceğiz ─lo-
gos-lojik- ve bu bilimi felsefe olarak adlandırmaktan 
kaçınmayacağız, hem de bu mutlak kavramı bin bir 
tür öznel görüşe açık bırakacağız. Bu tutumun sonucu 
her şeyin ayrımlarını ortadan kaldıracak ölçüde birbi-
rine karıştırılmasıdır.

Varlığın dizgesi kavramsal dizgeye, kavramın dizgesi 
varlıksal dizgeye dayanmalıdır ve dizge bilgi olarak, 
ikisinin birliği olmalıdır. Çünkü “Düşünce ile şeylerin 
düzeni ve bağıntıları aynıdır” Ya da “Ussal olan gerçek-
tir ve gerçek olan ussal olandır”, bunun başka bir ifa-
de ile gerçek olan vardır ve var olan gerçektir”. Hangi 
kavramın nerede durduğunu çıkardığımız yer varlığın 
ve onun eşlemi olarak düşüncenin dizgesi olmalıdır. 
Dizge içine girmeyen her kavramı şüphe ile karşıla-
mak zorunludur ve bir kavramdan şüphemiz varsa ya 
o kavramın dizge içinde yerini göstermeli, o kavram 
dizge içinde zorunlu bir yeri olmamasına karşın dizge-
ye sokulmuşsa, onu dizgeden çıkarıp yerine yollamalı 

Hegel bu bölümlerin tikel nesnelerinin başına “felsefe” 
kavramını koyar. “Tin Felsefesi” ve “Doğa Felsefesi”. 
Bu tam bir koyuştur, nereden çıktığı, niye buraya gir-
diğinin hiç bir açıklaması yoktur. Tıpkı elamanları ara-
sında zorunlu bir bağlantı olması gereğine karşın, bir 
yasanın ifadesi olan bir formül içine, öteki elemanlar-
la ilişkisi belli olmayan bir elamanın konması ve tüm 
formülü bozması gibi. Bölümlemede bölünenin olma-
sı zorunludur ve bölünen logostur. Öyleye tikel olarak 
bölünende doğal olarak bölünenin adı ve tikelin adı 
olmalıdır. Çünkü içerik ikisinin birliğidir. Ve kavram 
içeriği temsil ediyorsa bu birliğin ifadesi zorunludur. 
Öyleyse felsefe kavramı bu birliğe nasıl girer. Han-
gi ihtiyaçtan doğar, hangi boşluğu doldurur. Logos 
kavramının bir eksikliği vardır da o yüzden mi felsefe 
kavramı onun yerine tercih edilir. Hiç birisi değil. Lo-
gos kavramının tekil ile birleşimi zeminden gelir; ama 
daha derin zeminde ayrıca bir de felsefe kavramı mı 
vardır? Bu saçmadır, çünkü saltık zemin logostur.

Sorun salt bir adlandırma sorunu değildir. Logosun 
alanında adlandırma ile içerik arasındaki birlik, başka 
alanlara göre çok daha fazla gereklidir. Çünkü adlan-
dırmada kullanılan kavramlar içeriğe girer ve içerik 
kavrama göre biçimlenir, yani kavram içeriği taşımı-
yorsa kendi içeriğini gerçekliğe katar ve gerçekliği o 
ölçüde, karıştırır, bozar.

Felsefe kavramının yüzlerce tanımı vardır bu yüzden 
bu çok belirlenimlilik -yüzlerce tanım aslında belir-
lenimsizliği gösterir- sabit öğelerden kurulu bir diz-
genin içine sokularak dizgeye kendi belirlenimsizlik 
karakterini yerleştirir. Ve nesnel olması gereken dizge, 
felsefe kavramı yoluyla sonsuz öznelliğe açık hale ge-
tirilir. 

Hegel felsefe kavramını kendine göre tanımlar ve bu 
tanımda görece olan bir tanım değildir. Ancak He-
gel’in felsefe kavramını tanımlarken ona yüklediği 
aynı içeriği logosa da yükler. Felsefe tanımına yükledi-
ği aynı içerik bazen felsefe, bazen logos ve hatta bazen 
metafizik kavramına da yüklenir. Böylece felsefe kav-
ramının Hegel’e özgü tanımının değeri kalmaz.

Burada Kullanımına bakıldığında felsefe kavramı diz-
gedeki bu üç bilim türünün (lojik, doğa bilimleri ve 
tin bilimleri) üstünde ve sanki onların çatısıymış gibi 
bir anlam kazanır. O zaman logosun yanında ikinci bir 
saltık çıkar ki, saltık özü gereği iki olamaz. Felsefe kav-
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ramı bu konuma koyulduğu zaman, bilimlerin bilimi 
olmalıdır ki, bu çekici özellik kavramın nesnesi sor-
gulandığında ki; içerik nesnededir- karşımıza bir şey 
çıkmaz. Çünkü felsefe kavramının nesnesi bilgi sevgisi 
olması dışında somut olarak gösterilmez.

Böylece felsefe kavramı dizgenin ortaya çıkmasından 
önce, yani Hegel’in dizgesinin ortaya çıkmasından 
önce logos-lojik yerine kullanılmıştır ki, bu kullanı-
mın yersizliği dizgenin kurulumundan sonra ortaya 
apaçık çıkmıştır. Çünkü dizgede onun yer alabileceği 
ona ait açık bir yer yoktur. Öyleyse felsefe kavramının 
içeriğinin, Mantık bilimi ve dizgenin tamamlanma 
aşamasında hiç değiştirilmeden öylece bırakılması yer 
yer Hegel’de bile devam edebilen dizgesiz düşünme-
nin, ya da alışkanlıkların kendini saklama huyunun 
bir sonucu olsa gerek. 

 Felsefe kavramının anlamı açı seçik ortaya konma-
dan bu kavramın bilgi dünyasına yararından fazla 
zararı vardır. Önerimiz şudur: felsefe kavramı bilim 
sevgisi olan etimolojik anlamına yeniden kavuşmalı-
dır.

‘Tekil Bilimlerin Felsefesi’ Kavramı, 
Logos ile Tekil Bilimler İlişkisinin 

Doğasıra Uygun Değildir. (Tartışılmalı)
Bir başka dizge dışı kullanım tekil bilimlerin felsefesi 
kavramıdır. Dil felsefesi, hukuk felsefesi, matematik 
felsefesi, kavram felsefesi, insan felsefesi. Bu adlandır-
malar bu kadarla sınırlı değildir. Mantıksal çıkarıma 
uygun olarak tekil bilimlerin felsefesi sonsuz olmalı-
dır, çünkü tekil bilimlerin nesnesi sonsuza doğru gi-
der ve bilimlerin kendisi kadar onun felsefesi de ortaya 
çıkacaktır. 

 Bir bilgi, bir şeyin, bir nesnenin bilgisidir. Ve bu nesne 
varlık alanında bulunmalıdır ister doğa alanında ister 
toplumsal (tinsel) alanda olsun. Doğada ya da Tinsel 
varlık alanında bulunan bir nesne ayrıca bu alanların 
belli bir yerinde olmalıdır. Bu bilimler dizgesinde de 
böyledir. Tekil bilimlerin felsefesi söz konusu edildi-
ğinde bu alan logos ile tekil bilimin nesnesi arasında 
olmalıdır. Logos-Lojik ile tekil bilimler arasında orta 
terim var mıdır? Varlık açısından bu ikisi arasında 
orta alan var mıdır? Böyle bir alan varsa adı nedir? 
Çünkü her bilim bir alanın bilimidir. Böyle bir alan 

Tekil bilimlerin felsefesi uygulamasının amacı iki alanı 
birbirine doğasına uygun bir biçimde bağlama olma-
lıdır. Oysa tekil bilimlerin felsefesi soyut kalır ve tekil 
bilimlerin uygulayıcılarının umurunda bile değildir. 
Böylece lojiksiz bilim yapılır, yani mantıksız bilim.

Oysa durum tersine çevrilir, iki yan yer değiştirirse, 
tekil bilimlerin felsefesi yerine, “logosun tekil bilimle-
ri” ortaya çıkar ki, o zaman her bilim kendi nesnesini 
logosun bir açılımı olarak kavrar. Bu biçim de özne 
yerine logos, nesne yerine tekil olan geçer ki, tam da 
incelenen ya da biliminin konusu olan şey şey kavra-
mına uygun bir biçimde anlatılmış olur. Çünkü her bi-
lim dalında özne logos nesne tekil olan şeydir, çünkü 
tekil olana da kalıcı olan, edimsel olan logostur

 Bu tekil bilimlerin felsefesi adlandırmasının kulla-
nılması, dizgenin henüz oluş aşamasında kavramla-
rın yerlerinin zorunluluklarına göre kurulamadığı ve 
henüz dizgenin netleştirilemediği durumların doğal 
sonuçları olarak görülmeli ve tartışılmalıdır.

Bütün klasik felsefe tarihi son-uçta, Logosun Lojiği-
nin oluşumundaki ilerlemenin tarihi ve aynı zamanda 
bütün felsefe tarihi logos lojiğin dönemsel gerileme-
lerinin tarihidir. Bu diyalektik kurgul ilişkide ileri atı-
lımlar kısa dönemlere sığarken, gerilemeler çok uzun 
dönemlere yayılır. İçinde bulunduğumuz gerileme 
dönemi daha ne kadar sürecektir, bilemiyoruz, ama 
sürdüğünü biliyoruz. Son yüz elli yıldır felsefî çaba 

varsa iki yan ile nasıl bağlıdır ve bağlanır? Varsa, bu 
alan Logos-Lojiğin mi, tekil bilimlerin mi alanına gi-
rer ve nereye girerse girsin o alana özgün bilim dalları 
ikame edilebilir mi?

Tekil bilimlerin felsefesi ne demektir. Hukuk felsefesi, 
din felsefesi, fizik felsefesi, tıp felsefesi. İktisat felsefesi 
vb. eğer her tekil nesnesinin arkasına bir felsefe adı ya-
pıştıracaksak sonuç nereye varacaktır? Tekil bilimlerin 
sayısı sonsuzdur, o zaman sonsuz sayıda tekil bilimin 
felsefesi ortaya çıkacaktır. Bunun yaratacağı karmaşa 
bir yana, felsefe kavramını kullanımda esas alırsak 
hemen şu sonuç ortaya çıkacaktır. Birçok felsefe türü 
vardır ama tekil bilime uyguladığımız felsefe bunlar-
dan hangisi olacaktır. Eğer her biri de olabilirse ki, ol-
malıdır, yüzlerce tüze felsefesi, yüzlerce iktisat felsefesi 
ve yüzlerce sosyoloji felsefesi olacaktır. Bu çokluluk 
altında gerçeğin, yani bilimin, yani yasanın elde edil-
mesi mümkün müdür?

Evrensel olan logos, tekil olan herhangi bir bilim nes-
nesi dersek; Evrenselden kopma olarak tekilin evren-
sel ile ayrımını ifade ederken, ayrım momentini ev-
renselin kendisi ile mi tanımlayacağız, yoksa tekilin 
kendisi ile mi? Yani sosyoloji felsefesi mi diyeceğiz, 
yoksa felsefenin sosyolojisi mi? Ya da daha tam ifade 
ile Sosyo-loji mi, yoksa Loji-sosyo mu? Ya da evrensel 
olan mı özne olacak yoksa tikel veya tekil olan mı?

Tekil bir nesnenin evrenselden ayrımında, tekil nesne 
evrenseli taşıdığı için o tekil nesnenin adının yanına 
evrenseli de yerleştirme, yani tekil ve evrenselin birli-
ğini oluşta, daha baştan var kabul eden ve tekili özne 
olarak koyan adlandırma gerçekliğin eksiksiz ifadesi-
dir. Çünkü evrensel olan yani logos, tekilde edimsel 
olarak vardır. Biyo-loji, Sosyo-lojiv.b. Ancak kendin-
de evrenselde, yani soyut bilimde, yani logos-lojikte, 
yani mantıkta, tekil bilim nesnesi ya da kavramı edim-
sel olarak kapsanmaz, çünkü bu bilim soyuttur. Ama 
edimselleşmelidir ve edimselleşmesi ancak tekil bir 
nesne dolayımı ile olur. Âmâ şimdi tekil nesne tekil 
bir bilimin konusudur. Tekil, logos-lojikte potansiyel 
olarak kapsanır denilebilir ki, potansiyel olan edimsel 
değildir ve edimsel olmayan şeyin bilimi olmaz. Ama 
o zaman tekilin felsefesi nereden ortaya çıkıyor. Teki-
lin kendisinde zaten evrensel var ve bu varlık tekile ek-
lenmiş logos kavramı ile ifade edilmiştir. Ve bu yüzden 
örneğin tekil bilim nesnesi olarak Biyo’nun kendisi lo-
jiğini de kendi içinde taşıyordur.

kendi merkezinden koparak, kendi sınırlarının dışı-
na genleşerek iskeletsiz bir gereç yığını üretmekten ve 
bu yığının içinde kendi ana ereğini de yitirmekten öte 
gidememiştir. Erek, logosun lojiğini üretmektir ve He-
gel’den sonra felsefî uğraş hemen, hemen hiçbir zaman 
bu ereğin merkezinde eğleşememiştir. Ve bu anlamı ile 
Logos’tan kaçış, ya da uzaklaşma süreci olmuştur. Ne-
deni ise ister anlaşılmaz olandan kaçma ve kolay olana 
ilgi olsun, ister doğal bilinç biçiminin kendi eriminin 
kısıtlılığı olsun, 1850’lerden sonra bütün tinsel evreni 
kapsamış olan görgücülük, varoluşçuluk, pozitivizm, 
analitikçilik, Postmodernizm vb. adeta kendini logosa 
karşı konumlandırmıştır. Bu akımlıların felsefi mer-
kezin üretimleri merkezden çepere kaçtıkça Son-uçta 
gerçekliği açığa çıkarma çabası olan felsefe, merkez-
den dışarı doğru kaçtıkça üretimi nesnel olarak ger-
çeklikten kaçma ya da gerçekliğin üstünü örtme çaba-
sına dönmüş gibidir.

Logosun biliminin bizim için olmasını beklemeye de-
vam mı edeceğiz, yoksa onu bizim için yapmak mira-
sını yerine getirmek için ileri mi atılacağız?

Not: Homologos sözcügü, biyolojide kullanılan  ho-
molog kromozom ile karıştırılmamalıdır. Homo Logos 
terimini Samuel Beckett gerçek hayatta asla var ola-
mayacak roman kahramanları için kullanmaktadır. 
Bu kişiler özgündür ve gerçekliği ancak romancının 
kendi zihnindedir. Bu yazı bağlamında ise homologos 
sözcüğü; özü logostan oluşan insan, insanileşmiş logos 
ya da tasavvuftaki anlamı ile tamamıyla kelamı giyin-
miş kişi olarak kullanılmaktadır.

Bu yazıda, logos-lojik kavramı logosun bilimi olarak 
kullanılmakta ve önerilmektedir. Bu anlamı ile bu kav-
ram Hegel’in mantık bilimi diye bildiğimiz eserden, ya 
da aynı tür içerikten başka karşılığı içermez. Türkçede 
mantık kavramının yerine önerilmemiştir. Türkçede 
ya da başka dillerde mantık kavramı çeşitliliği içerir ve 
anlatır, çeşitli mantık türleri vardır, ama logosun man-
tığı tektir ve tek olmalıdır, kendinde logosun mantığı-
nı ötekilerden ayırmak için başka bir kavram zorun-
ludur. Çünkü kendinde logos vardır ve varsa kendi 
öz bilimi ve bu bilimin kendi kavramsallığına uygun 
adı olmalıdır. Logos-lojik sözcüğü logosun bilinç kipi 
için kullanılmıştır.
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Literatürde umut kavramı farklı bi-
çimlerde tanımlanmaktadır. Romero 
(1989) umudu hedefe ulaşma bek-

lentisinin duygusal öğesi olarak tanımlar. 
Larsen, Edey ve Lemay ( 2007) umutla ilgili 
yapılan ve umudun çok boyutlu olduğunu 
gösteren tanımlardan çıkan özellikleri şöyle 
özetler: Onlara göre umut dinamiktir, umut-
suz yaşamın amacı ve anlamı olmayacağı 
için yaşamın temelidir, geleceğe odaklıdır, 
kişisel olarak anlamlıdır ve öznel olarak an-
laşılabilir, amaç yönelimlidir. (Owen)

Filozof Gabriel Marcel’a göre umut insanda 
varoluş duygusunu oluşturur, kişinin yaban-
cılaşmasını engeller ve kendini gerçekleştir-
me yönündeki kararlılığına yol açar. Diğer 
yandan Friedrich Nietzsche umuda karamsar 
yaklaşmış ve umudun insanın yaşadığı ezi-
yetin süresini arttırdığını belirtmiştir. Erik 
Erikson’a göre umut, kişinin isteklerini elde 
edebileceğine ilişkin kalıcı bir inançtır. Sta-
ats’a göre ise istekler ve beklentiler arasındaki 
etkileşimdir. Kant, Hume gibi filozoflar ise 
umudu insan doğasında var olan bir duygu 
olarak ele almışlardır. (Curun) 

Umut, istemek, istekleri gerçekleştirmek için 
yeni yollar bulmak ve vaz geçmemektir. Bu 
nedenle yaşamda karşılaşılan güçlüklerle baş 
etmede, olumsuz koşulları iyileştirmede ve 
hayalleri gerçek kılmada umutlu olmak çok 
önemlidir (Fromm, 1868) 

Umut, daha büyük bir canlılık, daha büyük 
bir duyarlılık ve akıcılık sağlamak yönünde 
gerçekleştirilmek istenen her toplumsal deği-
şimin, belirleyici öğesidir. Ne var ki, umudun 
doğası çok kez yanlış anlaşılmıştır. Umudun 
nesnesi bir şey değil de, daha dolu bir ya-
şam sürmek, daha büyük bir canlılık içinde 
bulunmak, o sonsuz sıkkınlıktan kurtulmak 
olduğunda, ya da din bilimsel açıdan bakar-
sak, günahlardan arınma, ya da siyasal açıdan 

devrime kavuşmak olduğunda mı gerçek an-
lamda umut etmiş olunur? Aslında bu türden 
beklentiler, umut etmek anlamını taşıyabilir 
ama beklentilerde edilgenlik varsa ve umut, 
el etek çekmenin, teslimiyetçiliğin bir baha-
nesi oluyor, yalnızca bir ideoloji haline gelin-
ceye dek beklemek şeklinde kendini gösteri-
yorsa, umut etmekten söz edilemez. (Fromm) 
Umut, kendi içinde çelişkilidir. Ne edilgin 
bekleyiştir, ne de gerçekleşmesi olanak-
sız koşulların gerçekçi olmayan bir şekilde 
zorlanmasıdır. Umut etmek demek, henüz 
doğmamış şey için her an hazır olmak, ama 
doğumun, bizim yaşam sürecimiz içinde 
gerçekleşmemesi halinde umarsızlığa, umut-
suzluğa düşmemek demektir. Zaten var olan 
ya da hiçbir zaman var olmayacak olan bir 
şeyi umut etmenin anlamı yoktur. Umutla-
rı zayıf olanlar, ya vurdumduymazdırlar ya 
da şiddete eğilim duyarlar. Umutları güçlü 
olanlar, yeni yaşamın tüm belirtilerini gö-
rür, bundan sevinç duyarlar ve doğurmaya 
hazır olan şeyin varlık kazanmasına yardım-
cı olmaya her an hazır bulunurlar. (Fromm) 
Umut etmek, bir var olma durumudur. Yo-
ğun, ancak henüz harcanmamış etkin olma 
durumunun içsel olarak hazır olmasıdır. 
Umut, yaşamaya ve büyümeye eşlik eden, 
onunla birlikte bulunan bir ruhsal öğedir. 
Umut yok olduğunda, yaşam olgusal ya da 
gizil (potansiyel) olarak sona ermiştir. Umut, 
yaşamın doğasında, insan ruhunun dinami-
ğinde var olan bir öğedir. (Fromm)

Umutla yaşayan yalnızca birey değildir. Ulus-
lar ve toplumsal sınıflar da umut, inanç ve di-
renme güçleri sayesinde yaşarlar. Eğer bu gi-
zil gücü yitirirlerse, ya canlılıktan yoksun ol-
maları nedeniyle, ya da geliştirdikleri akıl dışı 
yıkıcılık nedeniyle yok olurlar. Burada şu ol-
guyu gözden kaçırmamak gerekir: Bir birey-
deki umudun ya da umutsuzluğun gelişmesi, 
büyük ölçüde onun ait olduğu toplum ya da 

Psikoloji’de Umut
Derleyen: Selin Erş
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sınıfta umudun ya da umutsuzluğun varlığı ile belirlenir. Bir bi-
reyin umudu çocukluğunda ne denli kırılırsa kırılsın, bir umut ve 
inanç dönemi içinde yaşadığında, kendi umudunun kıvılcımları 
canlanacaktır. Öte yandan, deneyimleri onu umutlu olmaya gö-
türen kişi, çoğu kez toplumu ya da sınıfı umutluluk havasını yitir-
diğinde umutsuz ve kederli olma eğilimi gösterecektir. (Fromm)  
Umut, psikolojik belirtilerin azalması, psikolojik sağlamlığın art-
ması ve bireyi engellerden ve geri dönüşlerden koruyucu işlevle-
ri ile yaşam kalitesini artırıcı bir öneme sahiptir. (Snyder, 2002) 
Snyder (2006) Farklı etnik gruplarla yapılan çalışmalarda umut 
dolu düşünmenin kalıtsal gibi görünmediğini, aksine çocukluk-
tan itibaren öğrenildiğini belirtmektedir. Umutla ilgili ilk bilim-
sel çalışmalar Frankl (1959) ve Menninger’in (1959) çalışmala-
rıyla psikiyatri alanında başlamıştır. Frankl, toplama kapmaların-

daki kişisel deneyiminden yola çıkarak 
umudun olmamasının umutsuzluğa 
ve yaşamın anlamsızlığına yol açtığını 
ifade etmiştir. 1990’larda umut bireyin 
istenen amaca ulaşmak için güdülen-
mesi ve amaca ulaşmak için yollar bul-
ması ile ilgili kapasite algısı olarak ele 
alınmaya başlanmıştır. (Owen)

Snyder’ın Umut Kuramı ve 
Pozitif Psikolojide Umut 
Umut, Snyder’a (1995, 2002) göre bir 
hedefe ulaşmak için harekete geçiri-
ci düşünme (amaca ulaşmaya yönelik 
güdü ve bilişsel enerji) ve hedefe ulaş-
ma yollarını düşünme (amaca ulaş-
mayla ilgili farklı yolları dikkate alma) 
ve planlama olarak üç bilişsel boyuttan 
oluşmaktadır. Hedef belirleme umu-
dun ilk öğesidir. Hedeflerin yanı sıra, 
umudun birbiriyle yakın ilişkili olan 
diğer iki bileşeni hedef yönelik gü-
dülenme ve hedefe ulaşma yollarıdır. 
(Owen) Snyder, Feldman ve diğerle-
ri umudun amaçlar, alternatif yollar 
düşüncesi ve eyleyici düşünce olarak 
isimlendirilen üç bileşenden oluştuğu-

nu belirtmiştir. Bu bağlamda Snyder umudu birey-
lerin kendilerini, arzu edilen hedeflere giden yolları 
üretme, bu yolları harekete geçirme ve sürekli kul-
lanma yeteneğine sahip olarak gördükleri, hedefe yö-
nelik bir düşünce türü olarak tanımlanmıştır. Amaç, 
bireysel kapasitenin algılanışını yansıtır, öz yeterli-
liği ve bireyin dünya ile baş etme yeteneğini artırır. 
(Hendrick, 2002) (Tarhan) 

İlk bileşen olan amaç, umut modelinin bilişsel par-
çasıdır, arzulanan son noktadır ve umutlu düşünme-
nin dayanak noktasıdır. Umut düzeyi yüksek birey-
ler daha çok amaç üretir, zorlu amaçlar seçer, bunları 
gerçekleştirmek için kararlı davranırlar. Snyder’ın 
umut modelin ikinci bileşeni olan alternatif yollar 
düşüncesi bireyin normal ya da zorlu koşullar altın-
da arzulanan hedeflere ulaşmak için başarılı planlar 
yapabilme ve yollar üretebilme kapasitesine ilişkin 
algısıdır. (Snyder 1997) Üçüncü bileşen olan eyle-
yici düşünce ise bireyin arzuladığı amaçlara ulaşma 
sürecinde alternatif yolları kullanmaya başlaması ve 
sürdürülmesi konusunda kendini ne ölçüde yeterli 
algıladığıdır. Bu bileşen özellikle engellerle karşılaş-
tığında alternatif yollar üretilmesini sağlar. (Snyder 
2002) (Tarhan) 

Snyder, Cheavens (2000) umut kavramının yakın-
dan bağlantılı olduğu kavramlar arasında iyimserlik, 
özyeterlilik, kendilik değeri (özsaygı), mutluluk, ya-
şam doyumu, yaşamın anlamı ve problem çözmeyi 
ele alır. Umudun psikolojik uyum, başarı, problem 
çözme ve sağlıkla ilgili olumlu çıktılarla ilişkili ol-
duğu belirtildikten sonra iyimserlikten farklı olduğu 
açıklar. İyimserlik, harekete geçmeye yönelik iken 
umudun hem harekete geçmeye yönelik hem de he-
defe ulaştırıcı yolları düşünmenin karşılıklı katkısını 
içerdiğini vurgular. (Owen) Umut insanın merkezi 
duygusudur ancak birçok kişi umut kavramını “işle-
rin iyiye gideceği” konusundaki baskın düşünce olan 
“iyimserlikle” karıştırmaktadır. Ancak umut iyim-
serlikten farklıdır. Umut, “olumlu düşün” söylemin-
den ortaya çıkmaz. Umut akıl gözü ile daha iyi bir 
geleceğe ait yollar görebildiğimizde ortaya çıkan bir 
duygudur. Umut bu yol boyunca belirli engelleri ve 
tuzakları kabul eder. Umut bize karşımıza çıkan ko-
şullarla yüzleşebilme ve onları aşabilmemiz için ce-
saret verir. Bu yönleri ile umut, pozitif psikoloji içeri-
sinde de kendisine ayrı bir yer edinmiştir. (Gündüz) 

Seligman (2002) pozitif psikoloji alanını, pozitif öz-
nel deneyimlerini, pozitif kişisel eğilimlerin ve kişi-
nin yaşam kalitesini geliştirmeyi destekleyen prog-
ramların çalışılması olarak ele alır. Pozitif psikoloji 
bireye ait olumlu yönlere odaklanır. Öznel düzeyde 
iyi oluş, hoşnutluk ve tatmin olma (geçmiş), umut ve 
iyimserlik (gelecek) ve akış ve mutluluk (şimdi) gibi 
öznel deyimlerin değeri ile ilgilenmektedir. Günü-
müzde, insanların güçlü yönleri üzerine odaklanan 
ruh sağlığı çalışmaları pozitif psikolojinin odak nok-
tası haline gelmiştir. Pozitif psikoloji alanında yapılan 
çalışmalar, psikoloji bilimlerinin geçmişinde hâkim 
olan yaşamı anlamlı kılan olumlu yönleri görmezden 
gelen patoloji odaklı yaklaşımlara meydan okumak-
tadır. En temel amacı, insanın üst düzeyde işlerliğini 
incelemek, güçlü yönlerini ve potansiyelini ortaya 
çıkarmaktır. Böylece, insanın işlerliğinin olumsuz 
yönlere vurgu yapmaktan kaçınarak genel iyilik 
halini desteklemektedir. Uyumsuz işlevden ziyade 
uyumlu işleve ve zayıf yönlerden ziyade güçlü yön-
lere ve yeteneklere odaklanmaktadır. Bundan dolayı 
pozitif psikoloji riskten ziyade psikolojik sağlamlığı 
tanımlamayı amaçlar. (Seligman 2000) ( Kızıl) Birey-
sel düzeyde, sevgi, meslek için kapasite, cesaret, kişi-
ler arası beceri, estetik duyarlılık, azim, bağışlayıcılık, 
özgürlük, gelecek farkındalığı, maneviyat ve bilgelik 
gibi olumlu bireysel özelliklerle ilgilidir.  Umut psi-
kolojik sağlamlık literatüründe koruyucu faktörler 
arasında yer almaktadır. Olumsuzluklar içinde insa-
nın hayatta kalabilmesi geleceğe dair bir takım ha-
yaller kurabilmesi, amaçlarına ulaşabilmesi için psi-
kolojik olarak sağlam olması gerekmektedir. (Kızıl) 
Ruh ve beden sağlığını güçlendiren, hayata anlam 
katarak insanın hayatta kalmasını sağlayan umut, 
pozitif psikolojinin önemli kavramlarından biridir. 
Bu nedenle pozitif psikolojinin diğer kavramlarıyla 
örneğin özsaygı, iyimserlik, problem çözme, iyilik 
hali, yaşam doyumu, liderlik ile doğrudan ya da do-
laylı olarak ilişkilidir. (Tarhan) 

Bireyin önceki yaşantılarını gözden geçirdiğinde, 
gerçekçi hedefler koyduğunu, hedefine ulaşmak için 
alternatif yollar bulabildiğini fark etmesi geleceğe yö-
nelik yeni hedefler belirlemesini ve bunlara ulaşmak 
için kendisinde güç hissetmesini sağlar. Bu nedenle 
öz yeterlik pozitif psikolojinin önemli kavramların-
dan biri olan umutla yakından ilişkili bir kavramdır. 
(Tarhan) 

fo
to

ğr
af

: s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

78 Umut Özel Sayısı, 2017 Umut Özel Sayısı, 2017 79



Gelişim Dönemlerine Göre Umut 
İnsan yaşamında çok önemli bir yeri olan 
umudun, özellikle bir yaş sonrasında hedef 
yönelimli davranışlarda açık bir biçimde 
gözlenmesi mümkün olabilmektedir. Umu-
dun gelişimi, aile atmosferi, ana baba tu-
tumları, bağlanma ve yalnızlık ile yakından 
ilişkilidir. (Yıldız) 

Umut, kişinin önceki yaşantılarına bağlı 
olarak hedefe ulaşabilmek için yollar bula-
bileceğini görmüş olması, yeni hedeflerle 
karşılaştığında sonuca ulaşmak için istek 
duymasını ve yeni yollar bulabileceğine yö-
nelik bir güven duygusunu taşımasını sağlar 
(Snyder 1996). Snyder (2000), bu yıllardan 
itibaren hedef belirleme, hedefe ulaşma ve 
sonunda doyum sağlama deneyiminin ye-
tişkinlikte umudun oluşumunda önemli bir 
etmen olduğunu vurgular. Ona göre, çocu-
ğun ebeveynleri ile olan deneyimleri umu-
da ilişkin şemaları oluşumunda önemlidir. 
(Yıldız)

Snyder, geliştirmiş olduğu umut kuramında, 
umutlu tutumların gelişiminde anne baba 

ile kurulan güvenli ve destekleyici ilişkinin kişinin umut dü-
zeyinin oluşumunda önemli olduğunu ifade eder. Dahası, 
ana babaların öğretme ve model olma rolünü anlatmak adı-
na “koçluk “terimini kullanır. Umut düzeyi yüksek olan ço-
cuklar büyüme sürecinde kendilerini hedeflerine ulaşabilen 
bireyler olarak tanımlarlar. (Yıldız)

Duygu içeren bir bilişsel mekanizma olarak umudun gelişimi 
bir öğrenme süreci olarak ele alınabilir. Bu öğrenme süreci 
ana babalık tutumları, bağlanma ve yalnızlık ile yakın ilişki 
içerisindedir. Sınırlarını öngöremeyen, kendini değersiz algı-
layan ve yakın ilişki kurma konusunda sıkıntılar yaşayan bi-
reyler, aynı zamanda umudun temel bileşenleri olan gerçekçi 
hedefler belirleme, o hedeflere giden yollar üretme ve kendini 
motive etmede önemli kitlenmeler yaşamaktadırlar. (Yıldız)

Bebeklik Döneminde Umut Kavramı (0-2 yaş) : Umut genel 
hatlarıyla yeni doğmuş bebeğin, daha yürümeye bile başla-
madan önce geçirdiği sürede oluşur. Doğumdan 12 aylık ola-
na kadar duyguların tanımlanması ve algılama, olaylar arası 
bağ kurma, amaçlar belirleme aşamalı olarak gelişmektedir 
12. aydan sonra bebeğin kendini tanıma süreci 24. aya kadar 
sürer ve 30. ayın sonunda hedef belirleme, hedefi elde etmeyi 
isteme, hedefe ulaşmak için kendisindeki gücün farkına var-
ma olgunlaşır. (Snyder, 2000) 

Umudun gelişimde bakım veren ile güvenilir bir bağ 
kurmak önemlidir Güvenle kurulan bir bağ çocukla-
rı istedikleri hedeflerin peşinden gitme ve güçlenme 
duygusu verir. (Aydoğan) 

Okul Öncesi Dönemde Umut Kavramı (3-6 yas) : Bu 
dönem dil becerilerinin geliştiği bir dönemdir. Ke-
limeler, dünyadaki nesneleri tanımlayabilmek için 
paylaşılan bir sistemdir. Hedef belirleme ve hedefe 
ulaşma yollarını bulmada dil kullanılır. Bu nedenle 
bir okul öncesi dönem çocuğunun filizlenen umut-
lari dil aracılığıyla inşa edilir. (Snyder 2003) Bu dö-
nemde özellikle hikâyeler ve masallar genç ve şekille-
nebilir zihinler tarafından daha sonraki dönemlerde 
kullanılmak üzere saklanabilecek birer senaryo oluş-
tururlar.   Bir okul öncesi çocuk için umut dersinin 
yapıtaşı, bir kişinin kendi hedeflerinin peşinden koş-
masının, hedefine ulaşmak isteyen diğer bireylerle 
aynı sosyal çevrede olduğu gerçeğinin farkındalığını 
artırması ile mümkündür. (Snyder 2000) (Aydoğan)

Okul Döneminde Umut Kavramı (7-12 Yas): Okul 
çağındaki çocuklar kendilerini okumaya yönelte-
cek becerileri keşfetmeye çalışır. Bir çocuğun yazıyı 
oluşturan simgesel biçimleri adlandırarak okumaya 
başlaması bilişsel süreç açısından önemlidir. Umut 
kuramı açısından bakmak gerekirse, çocuklar ço-
cukluk yıllarından itibaren hedef temelli hikâyelerle 
karşılamaktadırlar. Bu dönemde çocukların zihinsel 
kapasiteleri de artar. Bu artış hedef temelli düşünce 
yapısı üzerinde olumlu bir etki yapar; öyle ki çocuk-
lar net bir biçimde hedefleri ve hedefleri izlenecek 
yolları hayal edebilirler. Çocukların zihinlerinde 
umut temelli düşünce yapıları mevcuttur (Snyder, 
2000)  Genelde umut düzeyleri yüksek olan öğrenci-
lerin, kendilerini daha popüler, daha mutlu, arkadaş 
ilişkilerinde daha becerikli, uyumlu olarak algıladık-
ları tespit edilmiştir. (Aydoğan)
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Ergenlik Döneminde Umut Kavramı (13-18 Yaş): 
Ergenlik döneminde olan kız ve erkekler cinsel ola-
rak olgunlaştıkça, ilişki kalıpları da cinsel kimlik-
lerini keşfetmelerine izin veren tipik ilişki kurma 
yoluna girer. Ergenlerin kendisi ve gelecek hakkın-
daki görüşleri ile ilgili bulgular, umut dolu düşünce 
yapısının, edinilmiş beceri, özsaygı ve kendine değer 
vermeyle pozitif, depresyon belirtileri ile negatif bir 
ilişki içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. (Sny-
der, 1997) Araştırmacılar umut düzeyinin düşük 
olmasının depresyon belirtileri de artırdığını belirt-
mişlerdir. Başka bir bulgu da, umut düzeyi yüksek 
olan çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerin kendi-
lerine dönük olumlu düşüncelere sahip olmalarıdır. 

Ergenlerin geleceğe yönelik görüşlerine bakıldığında 
ise, umut düzeyi yüksek olanların daha iyimser oldu-
ğu, hedeflere ulaşmaya çabalarken başarıya daha çok 
odaklandıkları, yaşama dair birçok amaç geliştir-
dikleri ve kendilerini ortaya çıkabilecek problemleri 
çözme yetisini sahip birer birey olarak algıladıkları 
söylenebilir. Aynı şekilde son zamanlarda yapılan bir 
çalışma yüksek düzeyde umuda sahip olmanın ya-
şamda daha net amaçlara sahip olma ile ilişkili oldu-
ğunu belirtmektedir. Türkiye’de üniversite öğrencile-
ri üzerinde yapılmış bir araştırmada ise gelecekten 
umutlu olma, yaşantıdan memnun olma durumu ile 
benlik saygısı arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. Gelecekten umutlu olmanın, bireylerin 
yaşamla ilgili olumlu bir düşünce ve duygu duru-
mu içinde olduklarını göstermekle birlikte, bireyin 
kendisi ile ilgili duygu ve düşüncelerinde de olum-
lu yönde bir değişim yaratabileceği düşünülmüştür. 
(Aydoğan) (Öner Altınok) 

termektedir ki, yaşama yüklenen anlamın depresyon, 
iyi olma, sosyal destek, fiziki sağlık ile ilişkisi bulun-
maktadır. Bu araştırmayı destekleyen bir başka ça-
lışmaya göre de yaşam anlamının düşük olması dep-
resyon ve umutsuzlukla ilişkilendirilmiştir. (Sarıgül) 
Umut’un ikinci bileşeni amaca ulaşmada alterna-
tif yollar üretebilme becerisidir. Bu beceri, bire-
yin amacına ulaşmak için öğretebildiğini zihin-
sel yol haritalarıdır ve bir kapasite göstergesidir. 
Yani birey şu anda bir hayal kurmaktadır ve bu 
hayalin gerçekleşmesi için karşılaşabileceği zor-
luklar karşısında farklı baş etme yöntemleri geliş-
tirerek hayalini geleceğe aktarmaktadır. Bir baş-
ka değişle biri şu an ile gelecek arasında zihinsel 
bir bağ kurmaktadır (Cheavens, 2006) (Sarıgül) 
Umudun son bileşeni ise hedefe ulaşma arzusu ve bu 
arzuyu gerçekleştirmek için bireyin kendisinde güç 
olmasıdır. Bu güç bireyin geçmişteki, şu anındaki ve 
geleceğindeki hedefine ulaşmada vereceği kararların 
doğruluğuna olan inancından beslenmektedir. Birey 
ancak bu güç sayesinde hedefe ulaşmak için bir yolu 
kullanmaya karar vermekte ve bu yolu kullanmayı 
sürdürmektedir. (Snyder, 1999) (Sarıgül)

Değişim aslında bireyin başarabileceğine yönelik 
inancından doğmaktadır. Şu bilinmelidir ki, umut 
doğrudan doğruya yaşama yüklenen anlam ile ilişki 
halindedir. Yaşamına anlam yükleyen bireylerin, he-
deflere ulaşmak için daha yüksek motivasyona sahip 
olduğu bilinmektedir. Ayrıca umut, bireyin arzuladı-
ğı yaşam olayları yani bireyin kişisel isteklerini ger-
çekleştiren aile, kariyer, yaşam tarzı gibi temel yaşam 
ihtiyaçları ile ilişkilidir. Çünkü yaşam amaçları uzun 
vadeye dayanmaktadır ve bireylerin psiko-sosyal 
alanlarına belirlemesi ve düzenlemesi tüm yaşamı-
nı etkilemektedir. Dolayısıyla bireyin tercih ettiği rol 
sayesinde benliği ve “varoluşsal” kapasitesi güçlen-
mektedir. (Sarıgül)

Umut ve Yaşamın Anlamı
İnsanın davranışı, umudun ilk bileşeni olan amaca 
yöneliktir ve umut amaca ulaşmaya odaklanmayı 
sağlamaktadır. Bu modele göre amaçlar, bireyin ar-
zularından ve yaşam deneyimlerinden çıkarsanmak-
tadır. Amaçlar uzun ya da kısa vadeli belirlenebile-
ceği gibi gerçekleşmesi kesin olanlar ve gerçekleşme 
ihtimali düşük olanlar şeklinde de belirlenebilmek-
tedir. Buradaki kritik nokta amacın biri için bir değe-
ri başka bir deyişle, anlamı olması, ulaşılabilir olması 
ve bir nebze belirsizlik içeriyor olmasıdır. (Snyder, 
2002, 2005) Bireyin şu anın güvenli alanından dı-
şarı çıkarak yeni ve belirsiz bir geleceğe doğru yol 
alması onda kaygı yaratmaktadır. Ancak bu kaygı, 
düzeyine bağlı olarak, değişimin de ilk sinyalleri ol-
maktadır. Bireyin kaygısı ile mücadele edebilmesinin 
en önemli destekçisi ise belirlediği amacın hayatına 
kattığı niteliktir. Birey amacına yüklediği anlam sa-
yesinde ona ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmek-
le birlikte karşısına çıkan engellerle de daha pratik 
şekilde başa çıkacaktır. Snyder’a göre burada göz 
ününde bulundurulması gereken nokta, amacın ni-
teliğidir. Çünkü birey ancak amaçları doğrultusunda 
yaşama tutunmakta, üretmekte, sorumluluklarını 
üstlenmekte, bir başka değişle, hayatına amaçla-
rı aracılığıyla anlam kazandırmaktadır. (Sarıgül)  
Anlam yüklemekle ilgili güçlük çeken bireyler farklı 
koşulların zaman içinde gerçekleşmesi sonucu mey-
dana gelen amaçlar ve değerleri oluşturmakta zor-
lanmaktadırlar. Bu durum modern çağın getirdiği 
bir mekanikleşme süreci ile ilişkili olmakla birlikte 
her birey de varoluşsal nevroza düşmemektedir. Va-
roluşsal nevroz, doğrudan doğruya bireyin kendi-
si ve ne yapacağını bilememe halidir ve ümitsizliği 
içermektedir. Bu nedenledir ki, yaşam amacı belir-
leyemeyen ya da varoluşsal boşluğa düşmüş bireyler 
aslında bir anlamsızlık acısı çekmekte ve depresif bir 
tutum sergilenmektedir. Yapılan araştırmalar da gös-
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Varlığımızı üç yoldan duyumsarız: Anılara dönerek, 
şimdide kalarak, geleceğe kaçarak. Anılardan özlem 
ve pişmanlıklar gelir. Şimdiden sevinç ve mutsuzluk 

(bunalım), gelecekten korku ve umut ya da beklenti. Aslın-
da özlem-pişmanlık, korku-umut (beklenti) ne geçmişte 
ne de gelecektedir; çünkü ikisi de gerçeklik olarak yoktur. 
Bunlar ancak anda duyumsanabilir. Yaşadığımız anı nasıl 
anlamlandırıyorsak, içeriğini nasıl var ediyorsak ona bağlı 
olarak geçmiş ve geleceği çağırıyoruz; onları şimdiye biz 
çağrışım olarak ekliyoruz.

Geçmiş nesnel olarak şimdi de bulunmaz, fakat bir deneyim ola-
rak şimdinin içine dalmakta, anı yaşamakta, farkındalığı güçlen-
dirmekte bir güç olarak bulunur.

Gerçek olan andır; sadece an’a tanık olabiliriz, onu deneyimleriz 
ve etkinliğimizi anda yapabiliriz. An, bütün geçmişi taşıdığı gibi 
bütün geleceğe de gebedir.

İnsan ölümün bilincinde olan bir varlıktır; bu, bir geleceğin olduğu 
bilinciyle iç içedir. Ancak gelecek hep anda duyumsanmakla beraber 
insanı şimdi olmayan, ama “olacak olandan” kaçınamayacağı 
gerçeğiyle yüzyüze getirir. Olacak olanın farkındalığı insanın şim-
disini etkiler, diğer yandan geleceği karşılama sorumluluğunu da 
harekete geçirir. Bu sorumluluğu nasıl yerine getireceği bireyin se-
çimine bağlıdır. 

Gelecek gelecektir, bu zorunlu bir süreçtir; buradan 
şu sonuç doğar: Yaşam sonsuz akış içerisinde kendini 
hep anda gerçek kılarken belirsiz olan geleceği belirli 
hale getirir. Bu beliriş sisler arasında hazır, tamam-
lanmış bir olgu olarak değil, hayatın kendini açması, 
anın kendinden kendini doğurması olarak varlık bu-
lur. Bu anlamıyla gerçek olan andır ve o sonsuzdur, 
önüne geçilmez yaşamsal bir akıştır. Bunu gerçek 
kılmak, akışın yönünü etkilemek, amaca bağlı olarak 
suret kazandırmak iradî bir seçimle olur. İrade özgür 
seçimdir ama keyfî değildir. Bunun anlamı ilk olarak; 
insan seçim yapmaktan kaçınamaz demektir, seçim 
yapmamak da bir seçimdir. İkinci olarak seçimlerimi-
zin gerçekleşme derecesi seçtiğimiz araçların işlevsel 
uygunluğuna, izlenen yolun doğruluğuna ve müdaha-
le ettiğimiz olgunun dirençlerine bağımlıdır. Her se-
çim bir başlangıç, bir yola çıkıştır; her yolun bir sonu, 
her başlangıcın bir amacı vardır. Onun için denir ki 
“seçiminiz kaderiniz olur”, bunun yanında kaderden 
kadere de geçilebileceği söylenmiştir. Bunlar bize 
özgür iradenin diyalektiğini söyler; seçerken özgür, 
seçince seçtiğine bağımlı. Her neyi seçersek, izlenecek 
yolun koşullarına, belirlenen araçların yetkinliğine, 
varılacak amacın bağlayıcılığına mahkûmuz. “İnsan 
özgürlüğünde mecburdur” (İbn’ül Arabî) ya da “Hâki-
miyetimiz mahkûmiyetimizdir” (İsmail Emre) 

Seçim yapmak, amaç belirlemek gelecek olan her ne 
ise ona yol açmaktır. Bu yolda yürümek, umut oluş-
turmaktır. Umut gelecekle ilgilidir. Şimdinin gerçek-
liği, şimdinin geçiciliği, ama her durumun bir “şimdi” 
olması, şimdinin doğurganlığı umudun nesnel teme-
lidir. Şöyle diyebiliriz; Umut varoluşsaldır, ancak bi-
linçli eylemlilikle varlık kazanır anlamında.

İnsan özgür seçim varlığıdır; özgür seçim seçmeme-
yi de seçebilmek, reddetmek yetisine de sahip olmak 
demektir. Seçenekler çokluğu içinde dayatılanı red-
detmek iradenin özgürlüğünü oluşturur, buna karşın 
seçimlerimiz de kaderimiz olur; bu yan ise iradenin 
keyfi olmazlığını belirler.

O halde seçimlerimizi neye göre yapabiliyoruz, baş-
ka bir ifadeyle irademizi edimsel kılarken belirleyici 
güçler nelerdir? Arzularımızın, doğal dürtülerimi-
zin, açgözlülüğümüzün, hırslarımızın itkisi mi; yoksa 
özgürlüğe, adalete, hakkaniyete bağlı değerlerin 
çekimi mi? Dürtüsel ya da çekimsel yöntemlerin her 
birisinin kendine göre sonuçları vardır, doğal olarak 
başlangıçlar kendi özlerine uygun sonuçlar doğururlar. 

Gelecek bilinci, geleceği karşılama sorunu ve sorum-
luluğu insanı doğal olarak kaygılandırır. Umut gele-
cekle ilgili insanî bir hal, ama beklenti de öyle. Ke-
lime anlamlarından daha öte kavramsal olarak bak-
tığımızda bu iki belirlenim arasındaki ayrım nedir? 
Seçimlerimizi hangi güçlerin kudretiyle yaptığımızı 
anlama çabası bizi böylesi bir ayrımın olup olmadığı 
sorunuyla karşı karşıya getiriyor.

Beklentiyle umut arasındaki ayrım nedir? Gelecekle 
ilgili tasarımlarımızı, amaçlarımızı ve çabalarımı-
zı bireysel çıkar, arzular, hırslar, bencilce sahiplen-
meler, otorite olma… gibi dürtüler ve uyaranlarla 
yapabiliriz. Bu durumda tasarımlarımız, amaçlarımız 
ve çabalarımız bize dayatılan içsel ve dışsal doğal 
itki ve uyaranlar tarafından belirlenmiş olacaktır. 
Tüm yapıp-etmelerimiz bu değerler üzerinden 
gerçekleştirilince buradan özgürleştirici, esenlik veri-
ci; birey kendiyle ve başkalarıyla huzurlu ve ferahlık 
veren bir ilişki yaşayamaz. Daha çok tedirgin, gü-
vensiz, hayal kırıklığına açık bir hal oluşur. Beklenti 
buradan doğar, daha doğrusu gelecekle bu tür itkiler 
ve “değerler” üzerinden kurulan ilişkiyle doğan hale 
beklenti diyebiliriz. 

Beklenti özneldir; evrensel, ‘haklı çıkarılmış’, or-
tak kabul görmüş değerlerle yola çıkmadığı için 
vardığı sonuç genellikle amaçlarının tersine sonuçlar 
doğurur. Doyurulmamış arzuların, kişisel çıkarın 
ve hırsların belirlemesiyle yapılan seçimlerden 
beklenti doğar. Bu durum daha başlangıçta bir 
dağınıklık, belirsizlik taşır; çünkü beklentinin ger-
çekleşmesi ötekini gözetmeksizin ortaya çıkmıştır. Bu 

Akıl, Hayal, 
Duygu Birliği Olarak;
Umut
Mustafa Alagöz
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durumda kaçınılmaz olarak başkasının dirençleriyle 
karşılaşmak durumuyla yüz yüze gelecektir. Çünkü 
beklenti temel olarak dış dünyanın, ona dışsal olan 
koşulların kendisinin isteklerini gerçekleştirecek şe-
kilde devinmesini istemektir. Bunun gerçekleşmeme-
si hayal kırıklığı doğurur, başkasını suçlamaya yöne-
lir. Sorumluluğun kendinde olduğunu kabul etmez, 
tüm olumsuzlukların dışarıdan kaynaklandığını dil-
lendirir. Beklentili yolculuk beraberinde hayal kırık-
lığı tohumlarını taşır ve onları geçtiği yollara ekerek 
yürür; öfke, hayal kırıklığı, küskünlük, tatminsizlik 
depresif çöküntüler ekilen bu tohumların dikenli 
nebatları olarak boy verir. Bunlar doğal dürtülerin 
ürünü çarpık beşerî hallerdir. 

Umut da gelecekle ilgili bir duygudur. Umut aynı za-
manda bir hayal, bir ütopyadır da; ancak boş değil.

Umut bir anlamda başka yaşam kurma isteğidir. An-
cak bu iki yönlü olabilir: öncelikle şimdide var olan-
dan kaçış için istenebilir, yaşanmakta olan, gerçek 
olanla uyum sağlayamamak başka bir yaşam özlemi 
doğurabilir. İşte umudu beklentiden ayıran seçim bu 
noktada ortaya çıkar. Öncelikle dönüştürülecek ya da 
terk edip aşılacak koşullar var olan gerçekliktir. Bu 
gerçekliği neresinden, ne için ve nereye varmak üze-
re dönüştürmeye kalkışmak, bunun sorumluluğunu 
üstlenmek umudu canlandırmak, onu vücuda getir-
mektir. İkinci olarak varolan gerçekliğin darlığının, 
haksızlığının, yetersizliğinin bilincinin oluşturulma-
sıdır. Bilmeye dayalı sorumluluk üstlenmek, belir-
lenmiş ereğe doğru dönüştürücü eyleme girişmek bir 
bütünlük oluşturur.

Ereğin düşüncede belirlenmesi, şimdide niyet olarak 
varlık kazanır; henüz “var olmayan” niyet olarak şim-
diyle bağlanır. Bu durum şimdiyle geleceğin birliği 
olarak umuda varlık verir. Umut bir duygu, bir erek 
olarak bireyin kendi kendini içsel disiplin, sorum-
luluk duygusu, eylemliliğe dönük yaşam sevinci ile 
doldurmasıdır. Bireyin kendini gelecek üzerinden 
şimdide kurup yönlendirmesi ona içsel bir bütünlük 
verir. Bu bütünlükten yaşamsal dinamizm, özgüven 
doğar ki bu imandır. “Umut bir hayal bir ütopyadır” 
derken kast edilen bu içeriklerdir. İncil’de Hz. İsa’nın 
“Olmadan önce olsun diye söyledim” kelamı bu ger-

çeğe işaret eder.

Belirlenen bir ereğe erişmenin, yaşatılan bir umu-
dun gerçekleşmesinin garantisi var mı? Yanıt; hayır. 
Çünkü yaşanan anın, içinde devindiğimiz gerçeğin 
idrakinde yetersizlikler eylemde bocalamalar ereğin 
belirlenesinde yanlışlar yapılabilir. Ayrıca bir sonuca, 
ereğe doğru yol alırken önceden kestirilmesi müm-
kün olmayan pek çok etken olabilir. Umudun bir 
ütopya, bir hayal olması bu koşullara da bağlı olma-
sındandır. “Deveni sağlam kazığa bağla sonra Allah’a 
emanet et” özdeyişi bu gerçeğe işarettir; “Sen elinden 
geleni, üzerine düşeni yap gerisini varoluşun akışına 
bırak” anlamında.

Umut ve boş hayalin içeriğine dair Arabî’nin şu sözle-
ri konuya ışık tutar nitelikte:

“Hem içinde bulunduğu durumdan razı olup hem 
intikal talep eden insan, birleştirmek ve cem’ etmek 
isteyen biridir...

Yaşadığı günü kınayıp dünü överken insan hep aynı 
insandır: Dünü yaşarken de onu kınayıp bir önceki 
günü övmekteydi. Bu hep böyle devam eder...

İnsan sıkıntıdan kaçıp rahatlamak ve darlıktan 
çıkmak talebinde yaratılmıştır. Haricindeki her şeyde, 
içinde bulunduğu darlıktan rahatlamak ve genişleme 
imkânı bulunduğunu zanneder. Çünkü insan bir 
halde bulunduğunda, o hal kendisini ihata(kuşat-
mış) edip avucuna almıştır ve bu durumun böyle 
olması kaçınılmazdır. Bu nedenle insan kendini ku-
şatılmış bir halde görür ve kuşatılmışlığın dışındaki 
şeylerde genişlik ve rahatlık bulunduğunu zanneder. 
Çünkü halinin haricindeki hali ve durumu belirli bir 
şey olmadığı için onu daraltmayacaktır. Bu neden-
le üzerinde bulunduğu halin dışındaki hususlarda 
(zaman, iş, hal vs.) bir genişlik arar. İçinde bulun-
duğu halin dışına çıktığında ise o mevhum genişlik 
gider ve geride bir hal ortaya çıkar. Bu kez insan 
o tek hal tarafından ihata edilir. Bu tek hal insanı 
ihata edip sınırladığı için onda da daralma görür 
ve birinci haldeki gibi yeni halinden de çıkmak ister. 
İnsan hep böyle hareketi sürdürür.” 1

* * *

1 İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, C:16, s.21-22

fo
to

ğr
af

: s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

Umut Özel Sayısı, 2017 87

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

86 Umut Özel Sayısı, 2017



Tinsel olgular doğada bulunmaz; bilincin ve iradenin 
gücüyle insan eylemleriyle var edilen bir âlemdir o. 
İnsan Tin varlığıdır derken onun doğal yanı inkâr 
edilemez. Bunun anlamı şudur: İnsan özgürlüğe yaz-
gılıdır. Özgür irade sahibidir, onun bilincinin karşı-
sında hiçbir varlık direnemez, bilinmez olarak kala-
maz demektir. Bu yetilerle donanımlı insan kendili-
ğinden özgür iradesini kullanır veya her şeyi anlaya-
cak biçimde bilincin kapılarını açmış demek değildir. 
Bir bedene bağlı olması ve bu bedenden kaynaklanan 
arzular ve beklentiler insanın aklını ketler, bilincini 
bulandırır. Onun için kadim bilgelik, tasavvuf insa-
nın nefs terbiyesine, içsel bir yolculuğa, ruhsal bir 
arınmaya uğraması gerektiğini söyler. 

“Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötü-
lük vardır. İç varlığımda Tanrı’nın Yasası’ndan zevk 
alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir 
yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya 
karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki gü-
nah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım! Ölü-
me götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? 2 

Gerçek bilgi başa gelendir. Kişi bundan emindir; 
iman kavramı bunu söyler. Eminlik -özgüven- iman 
insanı umuda bağlar. Ve umut insanın sorumluluk 
duygusunu güçlendirmesi yanında evrensel olana 
bağlanmasını güçlendirir.

İnsanın kendini bilmesi nesneleri bilmesi değildir. 
Nesneler sonuçlanmış, içsel değişmez yasallıkları 
ile bilincin önünde oldukları gibi dururlar. Ancak 
insan öyle değil: Eylemleri ile kendini var eden, var 
edişinde kendini bilen, evrik olarak bildikçe kendini 
var eden, sonsuzca dönüşme potansiyeli olan bir mu-
ammadır. “İnsan sınırsız bir şekilde dünyaya açılmış 
olarak davranabilen bir X’dir. (Max Scheler) Umut bu 
süreçte canlanır, bu sürece can verir, enerji katar.

Umut da hayal, ideoloji, felsefe, politika, sevinç, hırs... 
gibi tinsel olgudur, doğal varlıkları yoktur. Bunun 
anlamı insanın bilinçli ve iradî eylemlerinin ürünü 
olmalarıdır. Tinsel yaratımlar -olgular- insanî bir öz 
taşımaları bize bir şeyi işaret eder: Somut, tekil bire-
yi ve tinsel ürünleri, bunu yaratan eylemleri, dahası 
hayallerini ve umutlarını da bu yolla bilip anlayabile-

2 Pavlus, Romalılara Mektup, 7/21-2

ceğimizi. Tinsel gerçekliklerin insan ürünü olması bu 
olguların görünüşleri ve işlevleri her ne kadar farklı 
olsa da onları var eden yaratıcı kaynak birdir; insan. 

Tinsel gerçeklikler, eylemler ve ürünler insanda birlik 
bulurlar. Felsefe, din, bilim, adalet, özgürlük, ... Ol-
gular, bireyin içselliğinde yansıyıp-yaşayan duygular, 
birbirinden kopuk ve bağımsız kendilikler olamazlar. 
Her birisi insansal hakikatin suret kazanmış bir görü-
nüşü, birer antropolojik fenomendirler. Evrik olarak 
bakarsak, insanın mahiyetini, onun varoluşsal özünü 
bu olgusal görüngüler -fenomenler- üzerinden bile-
biliriz: Tinsel olguların görüngüsel varlığını ancak 
antropolojik temelli felsefi anlayışla anlamlandırabi-
liyoruz, çünkü bu yaklaşım belirli bir görünüşe, belir-
li bir parçaya ya da yöne bağlı kalmaksızın bütünlüğü 
verebilir.

* * * 

Bir davranışı değerli kılan nedir? Şöyle de sorabiliriz; 
yapıp-etmelerimizin dağınıklığını, rasgele akışını na-
sıl önleriz? Eylemlerimizin içeriğini anlamayı ve de-
ğerlendirmeyi nasıl sağlarız?

İnsana dair çeşitli belirlemeler yapılabilir, ancak 
bunlar ne kadar farklı olurlarsa olsun her belirleme 
onun doğasına, Zât’ına yönelik oldukça bu farklı 
belirlemeler birbirine bağlı olarak aynı varlığı göster-
miş olurlar. Bu bağlamda insan bir eylem varlığıdır 
diyebiliriz. Neden? Çünkü tüm görüngüleri, içsel ger-
çekleri, kendi aslını ortaya koyma biçimlerinin tümü, 
ancak eylemde ve eylem yoluyla mümkün olabilir. 
İnsan kendi birlik-bütünlüğünü -tevhidini- kendi ey-
lemlerinde vücuda getirir.

Eylem etkinlikten farklı olarak görülmelidir. Etkin-
likler kendiliğinden; dürtülerden, alışkanlıklardan, 
anlık uyaranların itkisiyle oluşan davranışlardır. Ey-
lem ise anlamlı, bilinçli yönelim; hedefi belirlenmiş, 
araç ve yöntemleri seçilmiş, bir sonuç elde etmek 
üzere yapılan etkinliklerdir: Her eylem aynı zaman-
da bir etkinliktir, ancak her etkinlik eylem değildir. 
Etkinlikler doğal, kendiliğinden, yaşamsal enerjinin 
rasgele dışlaşması olduğu için buradan insanî bir oluş 
çıkmaz. Eylemler öyle değil; bilinçli, amaçlı, başlangı-
cı, izlediği yol, seçtiği araçlar ve önceden belirlenmiş 
menzili olduğu için kendinde bütünlüklüdür. Birey 

bu yolculuğunda kendinde toplanmıştır, dağılmaya 
karşı tedbirlidir. İşte bu dağınık olmayıştan-kendinde 
toplanmış olmanın verdiği farkındalık ve sorumlu-
lukla çıkılan yoldan umut doğar. Başka bir ifadeyle 
bu yolculuğun dirimselliği, enerjisi umudun vücûd 
bulmasıdır.

Yukarıda sorduğumuz, “Bir davranışı değerli kılan 
nedir?” sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz: Bir davranı-
şı ahlâkî, bir eylemi hakiki, bir yaşamı anlamlı kılan 
onun umududur. Burada umut boşluğa yönelmiş bir 
beklenti değil, emeksiz ve bedelsiz, çaresizlikten sa-
çılan bir yakarış, öznesi belli olmayan bir güçten hak 
edilmemiş beklenti değildir. Tersine bireyin kendi 
emeğine, kendi sorumluluğuna, kendi ereğine yöne-
lik yolculuğundan doğan ahlâkî bir taleptir. “Gereke-
ni yapmak ciddiyetin ve içtenliğin kanıtıdır, himmet 
beklemek değil” (MAHARAJ)

Yapıp-etmelerimizin ilhamı gayedir, UMUT bu il-
hamdan doğan yaşamsal enerjidir. İnsan gerekeni 
yapmakta ne kadar kararlı, gayesine ne ölçüde sadık 
ve “haklı çıkarılmış” değerleri kendine ne kadar iç-
tenlikle kılavuz edinmişse o kıvamda umutludur, bir 
o ölçüde kendinde toplanmıştır.

Bireyin yaşamı umudu ölçüsünde anlamlı, doyumlu 
ve mutludur. Umut dışsal bir olgu değil, içsel bir ha-
kikattir. “Umutsuz yaşanmıyor” dendiği olur; elbette 
öyle, ama yaşanabilir de; doğal itkiler, anlık etki-tepki 
biçiminde var olan bir beşer olarak. 

Beklentisel yaşam kendine dışardan koşullar, 
taleplerde bulunur. Kendini koşulların kollarına bı-
rakarak, olayların kendi arayışlarına uygun şekilde 
akmasını diler. Özlemlerine ulaşmasının olanakları 
sadece “...olsaydı, …olması lazım” gibi boş beklenti-
lere bağlı olduğu için içsel dünya tedirginlik, gerilim 
ve hayal kırıklıklarına gebe olur. Sonuç ise genellikle 
beklentilerden çok uzağa düştüğü için öfke, mutsuz-
luk ve depresif hallerin oluşmasıyla noktalanır.

Öfke ve depresif hal aynı gerçeğin iki yüzüdür; öfke 
dışa yönelmiş şiddet, depresyon ise içe yöneltilmiş 
öfkedir. Her iki durumda da hedefte bir suçlu, bir so-
rumlu vardır, ama kendisinin dışında. Dışarda ken-
dine bir hedef ya da sorumlu bulamayan öfke ener-
jisi içe yönelir. Bu insanın kendi enerjisi ile kendini 

vurmasıdır, kendine saldırısıdır. Tıpkı canlı organiz-
manın savunma askerleri olan antikorların içinde bu-
lunduğu vücudun organlarına saldırıp alerjik rahat-
sızlıklara yol açması gibi. 

İnsan umut etmeye kurguludur, ancak bu kurgunun 
harekete geçirilmesi kendine bağlıdır: O bir anlam 
varlığıdır. Anlam; bilmekle, sorgulamakla, yapmakla 
ve umut etmekle bağlantılı bir hakikattir. Anlamak 
bu birliği gerçekleştirmektir, anlam bu birlikten do-
ğan bütünlüktür. 

“Kant’a göre evreni, insanı, saltık olanı kavramak şu 
üç ide üzerinden olur: ‘Bir-Birlik-Bütünlük’.” Bu ideler 
“Ne bilebilirim, ne yapabilirim, ne ümit edebilirim?” 
sorularına yönelik düşünmelerimizi organize eder. 
Bilen ve düşünen, yapabilen ve anlayan her insan, 
içinden gelen şu sese kulak vermek durumunda kalır: 
Ne umut edebilirim? İnsan umut etmeye kurguludur 
derken kast edilen budur. 

Maddî yaşamın koşulları dışsaldır; tarihsel ve toplum-
saldır. Bunlar bireyselliğimizin kendini gerçekleştir-
mesi için olanaklardır. Dışsal koşulları etkileyebiliriz; 
ancak kendimize göre belirleyip şekillendiremeyiz. 
Ancak ne olduğumuz, kim olduğumuz varlığımızın 
anlamı nedir gibi sorunlar doğrudan kendi kendi-
mizle buluşup buluşamayacağımıza bağlıdır.

Sorumluluğunu üstlenen insan kendi umudunun da 
mimarı olabilir, ama umutsuzluğa kapılmasına ge-
rek yoktur, çünkü “ona yaratılışı verilmiş ve doğru 
yola (umuda) yönlendirilmiştir.” İnsan umuduyla da 
bilinir.
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Frankfurt’un merkezi konumundaki Opera 
binasının ön yüzünde meydandan geçen he-
men herkesin dikkatini çekecek büyüklük-

te kabartma bir yazı göze çarpar,” Dem Wahren, 
Schönen, Guten”, Gerçeğe, Güzele, İyiye. Kökleri 
Platon’a kadar giden bu üçlü dize, binanın Röne-
sans etkili mimarisine ve burada sergilenen sa-
natsal, görsel ve estetik temsillere uygun bir etki 
uyandırır. “Gerçek, Güzel, İyi “dizesinin Sanat ve 
estetikle bir soru işareti uyandırmayacak netlikte-
ki uyum ve açıklığı Felsefe temelinde alındığında 
ise bulanıklaşır. Yüzyıllardır tartışılmakta olan bu 
üç kavramın netlikleri kaybolur ve neyin gerçek, 
neyin güzel, neyin iyi olduğu belirsizleşir. Tek baş-
larına kullanıldıklarında pek bir anlam ifade etme-
yen “Gerçek”, “Güzel” ve “İyi” kavramları aslında 
gerçekte olmayan ve duyulur Dünya’nın ötesinde 
bağımsız ve havada bir yerde imiş gibi kendi baş-
larına duran Platonik idealar kapsamı altında tar-
tışılmıştır.

Frankfurt Operasında da bu kavramlar tek başlarına 
değil, Türkçede e, a, ye, ya, takısına denk gelen ve bir 
yön ve hareket bildiren “Dem...” ön eki ile kullanıl-
mıştır. Bu takı, gizil olarak mevcut duruma gönder-
me yapar. “Gerçeğe”, aslında gerçek olmayan, “İyiye”, 
aslında iyi olmayan, “Güzele” ise güzel olmayan bir 
başlangıç veya mevcut durumu işaret eder ve bura-
dan hareketle arzu edilen veya olması gereken bir 
hedef, erek veya amaca hareketi vurgular.

Gerçek olmayandan gerçeğe, güzel olmayandan gü-
zele, iyi olmayandan iyiye.

Umudun mevcut bir hal ve durumdan bağımsız ve 
erişilemeyen platonik bir erek mi, yoksa çaresizliğin 
ürettiği zihinsel bir beklenti mi olduğunu peşinen 
söylemek zor. Anlam ve derinliği kaynağındaki ça-
resizliğe ve ihtiyaç duyulan beklentilere göre değişen 
ve farklılaşan bu kavramı bir sözlük karşılığı ile an-
lamlandırmak pek olanaklı değil. 

Umut kavramı Frankfurt Operasındaki kelimeler 
gibi tek başına kullanıldığında pek anlam ifade et-
mez, umut bir yöndür. Mevcut durumla, olması ge-
reken bir erek arasındaki mesafe. Bedeli verilerek 
satın alınabilen, kolaylıkla ulaşılabilen hedefler ve 
karşılanabilen istekler umutla değil bir talep ve tat-
min dürtüsü ile oluşur. Umut çaresizliğin ve elden 
birşey gelmezliğin madeninden çıkar. İsteyerek terk 
etme şansı olmayan, sıkıntı ve acı veren çaresiz bir 
durumdan, erişilmesi güç veya olanaklı olmayan bir 
çözüm ve selamete hareket arzusu.

Derin ve karşılıksız bir aşk, imkânsız bir sevgili-
ye beslenilen umudun kaynağıdır. Uzun bir ayrılık 
şiddetli bir kavuşma arzusuna dönüşür. Amansız bir 
hastalık çare olacak bir ilaca, loş bir hücredeki hapis-
lik, güneşli bir özgürlüğe umut üretir.

Ne deniz sevdası, ne de rüzgâr, herşeyin yitirildiği 
kanlı bir savaştır dalgalı denizde çoluk çocuk doluş-
muş zayıf lastik botların sebebi. Karşı kıyıdır mül-
tecinin hayali. Ne karşı kıyısı, ne de varış limanı 
bilinmez olan yolculukta acılı, yaralı ve korkulu bir 
kıyıdan kalkıştır umut.

Bir hayal ve kurgu kaynağı olarak umut
Ne kadar acılı ve yaralı da olsa, çaresizlik ve çözüm-
süzlük içindeki mevcut ve gerçek bir durumu berta-
raf etme çabası olarak doğan umut, elden birşey gel-
mezlik ve yetmezlik karşısında zihinsel bir etkinliğe 
dönüşür. Hayal ve kurgu. Gerçekle, gerçekleşmesi 
arzulanan ve erişilemeyen arasındaki mesafe zen-
gin hayal ve kurgularla aşılmaya çalışılır. Çaresizlik, 
elden bir şey gelmezlik ve mevcut durumun karşı 
koyulamazlığı ne kadar derinse, kurulan hayaller de 
o kadar zenginleşir ve olağanüstü kurgular bizi bir 
kahramana dönüştürür. 

 “Sırtını asfalta yaslayan çocuk, sırtını tüylü döşeklere 
yaslayanlardan daha umutludur”deyişi, içinde bulu-
nulan durumla umut arasındaki bu direk ilişkiyi or-
taya koyar.

Zihnin geniş ve engin hayal tarlasında, her türlü ça-
resizlik ve sıkışmışlığımızın üstesinden gelecek güçlü 
bir dev, tılsımlı bir büyücü veya bir kahraman yarat-
mak işten değildir. Aşılamayan engel, gidilemeyen 
ülke, erişilemeyen kişi, deva bulunamayan dert yok-
tur kahramana. Mahkûmun hücresinin kapısı açıl-
mış, yemyeşil kırlara çıkmıştır. Onca peşinden koşu-
lup yüz vermeyen güzel birdenbire herşeyi bırakmış 
kahramana deli gibi aşık, sevgili olmuştur.

Hayalin zengin tarlasında ürün çok, hasat boldur. 
Evsiz barksız gariban kendini konakta bulur, aman-
sız hastaya bir aşı bulunduğu haberi ulaşır. Çölde 
suyu tükenmiş yolcunun karşısında yemyeşil bir 
vaha belirmiş, gürül gürül sular akıyordur.

İmkânsız yoktur zihnin hayal tarlasında.

Aşılmaz uçurumların önünde köprüler belirir, köprü 
yıkılsa, dev kanatlı kuşlar gelir yardıma. Issız adada 
mahsur kalmış bir zihnin hayali kıyıya vurmuş bir 
kütükten koca bir gemi yaratabilir.

Mültecinin zayıf lastik botu karşı kıyıya ulaşır, in-
sanlar kendilerini çiçeklerle karşılar. Artık yepyeni 
umutlu bir gelecek vardır önlerinde. Savaş bitmiştir.

Varolma ve ayakta kalmanın doğasında vardır hayal.

Böylesine zengin hasatla dolu hayaller ve kurgular 
bir ressamın elinde bir tabloya, bir heykeltraşın yon-
tusunda bir heykele, bir mimarın tasarımımda çılgın 
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bir binaya dönüşebilir. Bir roman bir yazarın hayal-
lerinin okunabilir, bir film, bir yönetmenin kurgula-
rının görülebilir hale getirilmesi değil midir?

Umut söz konusu olduğunda ise böylesine yaratıcı 
dünyaları ortaya çıkaran kurguların gerçeğe dönüş-
mesi zor, nerdeyse imkânsızdır. Umudu, kolayca elde 
edilebilen ve yerine getirilebilen talep ve isteklerden 
ayıran da budur.

Hayalden uyanma, Gerçeğe dönüş
Nietzche’nin “Umut çekilen eziyetin süresini uzatır”-
deyişi çok kestirme de olsa beklentilerin gerçekçiliği-
ne direk bir gönderme yapar. Umutların hayal tarla-
sınının hasadından gerçek sofraya kolay kolay aş çık-
maz. Zihnin serabı dağıldığında gerçek birdenbire 
ortaya çıkar ve rüya biter. Müebbet mahkum hücre-
nin demir kapısının üstüne kapandığı sesle uyanmış, 
yeşil kırlardan rutubetli hücresine geri dönmüştür. 
Sonsuz kadar büyük çölde mahsur yolcunun mata-
rasındaki su bitmiş, güneş kavurmaktadır. Amansız 
hastalık vücudun her yerini kaplamış derman vere-
cek ilaç işe yaramamıştır. Garibanın konaktaki ika-
metgâhı kısa sürmüş, çatısı akan sobası yanmayan 
barakasında bulmuştur kendini. Cepte simit alacak 
para yoktur. Hayal tarlasında koşa koşa gelen sevgili 
gerçekte başkasının koynundadır. Mülteci felaketin 
ortasında dalgalarla boğuşmaktadır. Azgın denizde-
ki botun içi denizi ilk defa gören insancıklarla do-
ludur. Ne karşı kıyı gözükmektedir, ne de çiçeklerle 
bekleyen insanlar. Saatler sonra zayıf lastik bot dal-
galara dayanamamış, patlamıştır, insanlar denizlerde 
savruk, kumsalda çocuk cesetleri.

 Belki bu mutsuz sonlar ve hayal kırıklıkları nede-
niyle umut, mevcut çaresizliği unutturan ve direnme 
gücü veren zengin hayallerin yerine çoğu zaman du-
rumu olduğundan da kötü gösteren yıkıcı kurguların 
kaynağı da olabilir.

Burada zengin hayallerin yaratıcılığı biter ve yerini 
korku, panik ve kâbuslu kurgulara bırakır. Umut ve 
umutlu olma durumu, birşey yapamazlık ve elden 
birşey gelmezliğin ta kendisi iken, zoraki bir eylem 
durumuna geçmek ise umutların tükendiğinin gös-
tergesidir.

Umutsuz insanın sınırları
Umutların zorla gerçekleştirilmesi ; Beklentilerin 
bir türlü gerçekleşmemesi ile birlikte hayallerin zih-
ni dizginleyici etkisi geçip gerçeğin ateşi tekrar yük-
selir ve “ Ne olursa olsun..”,”Neye mal olursa olsun,,” 
eylemleri kafaya konmaya başlar.Umut artık bir kö-
tülük kaynağı ve suç makinasıdır.

Mahkûm, yeşil kırlarda masum özgürlük hayallerin-
den parmaklıkların ardında olduğu gerçeği ile uyan-
dığında düşünceler kararmış, şeytan kaç demeye 
başlamıştır. Umut firardır artık. Göz koyulan güzelin 
gelesi yoktur. Umut, yar olmayan sevgiliyi kaçırmak-
tır.

Onca zenginlik rüyasının sabahında parasızlık, borç, 
batak içinde kalkılmıştır. Hırsızlık, gasp, cinayet 
planları yapılmaktadır. 

Umut karanlıktadır artık.

Umut ve gerçeklik; Umut, hayal ve beklentilerin ge-
nişlettiği zihinsel bir hareket alanı iken, çaresizlik ve 
elden birşey gelmezliğin gerçeği sınırlarımızı deri-
mize kadar geri çekebilir.

Umut, beklenti ve hayallerle beslenir, sanrı ve inanç-
la kuvvetlenir, seçenek ve yollar, taktik ve kurnazlık-
lar üreten zihinle işbirliği yapar.

Bir tepeyi ele geçirmek gibi bir hedefle yükümlü, 
güçsüz ve çaresiz bir komutandır sanki.

Umut ve hayaller bizi gerçekte olmayan yüksek tepe-
lere götürse de karşı karşıya olduğumuz amansız bir 
gerçek ayağımızı yere bastırır. Bir kaza, bir hastalık 
teşhisi, bir depremde yıkıntılar arasında sıkışıp kal-
ma, bir ölüm haberi veya derin bir aşk.

Hemen önümüzde karşı karşıya olduğumuz, burun 
buruna geldiğimiz ve başbaşa kaldığımız durum, 
ötemizdeki beklenti ve hayallerle örtülemeyecek ka-
dar gerçek ve somut olduğunda, rüya gördüğümüzü 
sanıp yaşanan durumun gerçekliğine inanamayız. 
Oysa gerçekte uykudan uyanılmış, hayaller zanlar 
ve sanrıların işgalindeki örtülü zihin birdenbire çı-
rılçıplak kalmıştır. ‘Ben’ dediğimiz bohça açılmış, 
kendimiz zannettiğimiz şey yok olmuştur. Gerçek 
önümüzdedir.

Genelde ani yaşanan şoklarda ve beklenmedik olağa-
nüstü zamanlarda karşı karşıya kaldığımız böyle du-
rumlar, “Maruz”, “maruzat” gibi köklerinde zorunlu-
luk ifade eden kelimelerle ifade edilir. Zihni, sanrıla-
rın zanların ve kendini zannettiği şeyin uykusundan 
zorunluluğun ortaya çıkardığı kaçınılmaz bir gerçek 
uyandırmaktadır.

Gerçeği görmek ve yüzleşmek sanki olağanüstü bir 
durumla olanaklıdır.

Kabullenmek, razı olmak ve teslimiyet; Seçenek 
bırakmayacak kadar zorunlu, hayal ve beklentilerle 
ötelere kaçılamayacak ve kendimizi aldatamayacak 
kadar önümüzde olan somut bir gerçek, bize sıradan 
hayatta pek tanışmak istemediğimiz kabullenmeyi, 
razı olmayı ve teslimiyeti öğretir.

 Ancak aşkın bir kabulleniş ve teslimiyet değildir bu. 
Zorunluluktur.

Çıplak ve yalın halimiz ve gerçeğimizi hiçbir zorun-
luluk hali ve olağan üstü bir durum olmaksızın, zan 
ve sanrılarımızdan sıyrılmış şuurlu bir irade ile kav-
rayış olanaklımıdır?

 Peşin ve kesin bir cevap küstahlıktan başka bir şey 
değildir. Ben şuyum, buyum veya şu değilim bu de-
ğilim demek hiçbir şey ifade etmez. Günü ve zamanı 
geldiğinde ne kadar şuurlu, ne kadar iradeli olup ol-
madığımız belli olur. Karınca incitmez denen ve de 
hep öyle yaşadığı bilinen birinin acımasız bir katil 

olabildiği çok görülmüştür. Hepimiz için de bu du-
rum geçerlidir. Gün gelir, yapmam etmem dediği-
mizi yapar eder, bir de böbürleniriz. İçimizdeki katil 
bir gün ortaya çıktığında belli olur ne kadar masum, 
ne kadar karınca dostu olduğumuz. Kan beynimize 
fırladığında kendimiz zannettiğimiz şeyin içinden 
hiç tanımadığımız bir yabancı çıkıverir ve ne kadar 
sakin ve iradeli olduğumuz belli olur. Ve belki de bir 
gün teşekkür borçlu olacağımız lanet olası bir gerçek 
ayna olur ve tanıştırır bizi içimizdeki yabancıyla. 

İnanmakta zorlanacağımız bir gerçeğin uykulu ka-
bullenişi, zoraki iradenin sonu, teslimiyet ve hayal 
kırıklığıdır. Gönüllü bir rızada, derin bir aşkta, sev-
da ve coşku ile yapılan bir işte ise ne bir zorunluluk, 
ne de bir olağanüstülük vardır. Zihnin sahte tikleri 
ile sürüklenip durulan bozuk ayarlı yaşam akorla-
nıp doğal ritmlerine kavuşmuş, derin bir teslimiyet, 
hayranlık ve zevk uyandıran tarafsız bir seyre dönüş-
müştür. Çocuk meraklar ve genç heyecanlarla dolu 
böylesi bir yaşam günümüz hayhuyunda romantik, 
sanatsal ve ütopik kalabilir. Zira korkulu geçmişler 
ve suçlu yetişmelerle kirlenmiş zihin, yüzleşmekten 
utanmakta ve korkmakta, sanrı ve zanlarla zaman 
geçiştirmektedir. Sanki bir suçlu ve cezalı vardır içi-
mizde. Yüzleşmek istemediğimiz, korktuğumuz bu 
mahkûmu özgürleştirmek yerine türlü giysiler örtü-
ler ve maskelerle gizlemeye çalışırız. Yaşam olağan ve 
normal sayılan bir uykuya dönüşmüştür.
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Gerçeğimizin, sandığımız şey olmadığını anladığı-
mız seansa kadar da bu uyku devam edecektir.

Kelebeğin öyküsü; Henri Charriére’nin gerçek hayat 
hikâyesini konu alan 1973 yapımı ve Steve McQue-
en ve Dustin Hoffman gibi usta isimlerin rol aldığı 
Kelebek “Papillon” adlı film, amansız bir kaçış ve ve 
bitmek tükenmek bilmeyen bir umut öyküsüdür.

Daha önce küçük bir suçtan hüküm giyen ‘Kelebek’ 
lakaplı Henri Charriére ( Steve McQueen) haksız 
yere cinayet suçuyla suçlanır. Masumiyetini kanıtla-
yamayan Kelebek Fransız Guyanasında mahkûmla-
ra uygulanan insanlık dışı muamele ve kötü ünüyle 
tanınmış Şeytan Adası’ndaki kaçılması imkânsız ha-
pishaneye gönderilir. Yolculuk esnasında Kelebek ile 
Louis Dega ( Dustin Hoffman) isimli bir mahkûmla 
zamanla içten bir dostluk gelişir. Kelebeğin aklında 
tek bir şey vardır. Kaçmak. Her türlü kaçma teşeb-
büsü başarısızlıkla sonuçlanır ve dayanılmaz ceza ve 
işkencelere maruz kalır. Ama onca zorluğa karşın bir 
gün buradan çıkacağına ilişkin umudunu hiçbir za-
man kaybetmez. Umut ile yaşam aynı şey olmuştur. 
Aksini düşünmek ölümden beter ve ona ait olmayan 
bir yaşamdır. Durumu daha kabullenmiş gözüken 
Dega’ya bir gün şöyle der; 

-Beni öldürebilirler ama Sana sahipler..

Kaçmayı kafasına koyan ve umudunu hiç kaybetme-
yen Kelebek tam 13 yıl mücadele ettikten sonra bir 
sal ile adadan kaçmayı başarır. 

Sabır; Zorunlu olarak içinde bulunulan çaresiz ve 
umutsuz bir durumu göğüsleme ve başetmenin er-
demli bir hali. Böyle durumlarda umut yoktur ve an-
lamsızdır. Ölen birini hayal kurarak, umut besleyerek 
geri getiremeyiz. Giden gelmez, ölü dirilmez. Öyle 
dert vardırki derman, öyle acı vardır ki çare yoktur. 
Gerçek, üzerimize demir bir kapı gibi kapanmıştır. 
Ölü de, dert de, acı da ortada ve önümüzdedir.

Sabır, kabullenmek, rıza göstermek veya uzlaşmak 
değil, içinde bulunulan durum ile irtibatlı bir iştirak 
ve kavrayış halidir. Sabrın “Sbr” köklerinin irtibatlı 
olmak, rabıtalı olmakla olan ilgisi de bize bu yönde 
ipuçları verebilir. Umut, bir beklenti ve hayal ile ola-
naklı iken, sabır ise bir iştirak ve mevcut durumla 
irtibatlı ve derin bir katılımdır. Sabır umudun yerine 

kolaylıkla yerleştirilebilecek bir hal değil, zorunlu-
luk, birşey yapamazlık ve çaresizlik içinde derin ve 
dirimli bir kavrayış halidir. Acı veren ölümler, ani 
şoklar, telafisi mümkün olmayan kayıplar gibi ço-
ğumuzun başa çıkmakta zorlanıp hasarlanabileceği 
durumlarda sabır dilenmesi boşa değildir.

Elden bir şey gelmezliğin çaresizliği ile içinde ka-
lınması zorunlu olan bir durumla başetmek derin 
kavrayışlar kazandırabilir. Ne yaşanıyorsa onu derin 
bir şekilde anlamak ve yaşam dediğimiz dirimli ve 
devinimli bütünlükte devrandan alınan payda bazen 
çaresizliğin de olduğunu kavramaktır sabır.

Bilinen ifade ile sabrın sonu, umut denen bir beklen-
ti değil, içten içe kavuşulan bir selamettir.

Yaşamın yaşam karşıtı hamlesi, intihar ve ötena-
zi; Zihnin hayal, kurgu ve beklenti hacmi serbest ve 
sonsuz olabilir. Bunların gerçekleştirilmesi ise ço-
ğunlukla elimizde değildir. En umutsuz durum ise 
gerçekleştirilmesi küçük bir hamleye bağlı olan inti-
har ve ötenazi olmalıdır.

Durum umutsuzlaştıkça, yapılabilir olan ve riske atı-
lan daha kolay hale gelmektedir sanki.

Boynuna ip geçirip altındaki sandalyeye tekme atma, 
nefes veren soluk makinesinin fişini çekme halinin 
anlaşılması ve anlatılması zor ve bu durumu yaşama-
yan yazar için boş bir çabadır. Ne kadar benzetişim 
yaparsak yapalım, kapalı bir odada içerde olan biteni 
dışardan anlama çabasıdır bu.

İntihar ve ötenazi gibi yaşamın yaşam karşıtı bir 
hamle üretmesi canlı doğası ile çelişiyor gibi gözük-
mekte. Umut, mevcut durumu “daha iyi”ye, “daha 
güzel”e taşıyan bir dürtü değil sonlandıran bir eylem 
olabilirmi? Umudun kalmaması ile yaşamın sonlan-
dırılması, umudun yaşamın önemli bir bileşeni ol-
duğu konusunuda bize ders verebilir ve şu soruyu 
sordurabilirmi; Yaşamın içinde yaşam üretmeyen 
eylemlerimiz bir tür intihar ve ötenazi olabilirmi?

Vücudumuzda ve beynimizde kimbilir kaç intihar, 
kaç ötenazi yaşıyoruz ve yaşatıyoruz yaşamımız bo-
yunca.

Umut ve inançlar 
Otorite veya siyasal erk ile işbirliği halindeki ruhba-
nın kurumsallaştırdığı dinlerle, izleme, sorgulama, 
farketme ve keşif yoluyla zihni derinleştiren, gelişti-
ren ve dönüştüren inanç ve disiplinlerin umut anla-
yışı kökten farklıdır.

Kurumsallaşmış dinler umudu insanın ötesine ve dı-
şına iter ve ulaşılması gereken bir makam olarak alır. 
İnsan yokken de orası vardır ve hazır beklemektedir. 
İnsanın gerçeği ve şimdisinin pek bir anlamı yoktur. 
Bu Dünya söz dinleme ve imtihan yeridir. Umut öte 
bir zamanda ve öte bir yerdedir.

İnanç ve dinlerin anlayışları çok farklılık göstersede, 
çok genel bir söylem olarak, umutlar ötelenmiştir.

Bu Dünya’daki “İyi”nin öte mekân ve zamandaki 
ödülü sevap, karşılığı Cennet, “Kötü”nün cezası ise 
günah, karşılığı Cehennem ve azaptır. Dindar için 
umut, acı veren bir kökten değil kendi dışındaki 
“öte” bir mekân ve zamandan kaynaklanır. Ondan 
değil ona doğrudur. Öte mekân ve zamandaki sevap 
ve günah, ödül ve ceza ve korku temelli bir inancın 
kuşattığı yaşamda coşku, heyecan ve ilgiler yadsı-
nabilir. İnşasını ve varoluşunu kendisi üzerinden 
gerçekleştiremeyen birey, selameti kendini güvende 
hissettiği bir topluluk içinde aidiyetlere, guruplara ve 
genellikle doğumu ile birlikte girdiği ve hiç sorgula-
madığı dine sadakatte bulur. Korkularının kaynağını 
yüceltir, değerleri totemleştirir, önderler ikonlaşır, 
itaat ve tebaati olumlar. İbadet ve ritüeller bu değer-
ler üzerinden tekrar, taklit ve tapınmalara dönüşür.

Bu tür bir dindaşlığın varoluşu, kendini kendi gibi-
lerle kapatarak taraftarlaşmak ve ötekilerle hasımlaş-
makla mümkündür. Bu ayrışım dinsel kurumsallaş-
manın ihtiyaç, temel ve kurulumunu oluşturur. Bu 
yolla otorite ve ruhbanın devamı sağlanırken birey-
sel umutlar öteye bağlanır, yaşam ve özgürlükler ya-
dsınır ve yabancılaşır.

Teolojileri çok farklılıklar göstersede, gerek doğu 
disiplinleri, gerekse semavi dinlerin ezoterik derin-
liklerinde ise umut anlayışı kökten farklıdır. Burada 
kurumsal sığlıklardan sıyrılınır ve sorgulamaya ka-
palı inançların yerini izleme, sorgulama, farketme ve 

keşif yoluyla zihni derinleştiren, geliştiren ve dönüş-
türen anlayışlar ortaya çıkar. 

Yazının özünden ve konudan kopmamak adına, çok 
genel ifadelerle, bu anlayışlara göre İnsan, herşeyi 
içine alan ve için dışla, dışın içle birliğinin bütünlü-
ğünü kavrayan bir makamdır.

Bu makama emek, gözlem, ilişki ve eylem gerekti-
ren ve insana katışmış bir iç iman ve deneyimleme 
ile ulaşılır.

Zahmet, çile ve sabır isteyen bu yola giren ve bildik-
lerinin dışına çıkma cesareti gösteren birey, kendi 
üzerinden arınır ve var oluşunu ve inşasını kendi 
üzerinden dışarıyla bütünleşerek gerçekleştirir. İba-
detler, ritüeller ve yasalar, yabancılaşmış ve kirlen-
miş nefsin terbiyesi ve arınmasını sağlayarak insanın 
uzaklaşmış ve yabancılaşmış olduğu özüne (kendisi-
ne) dönüşünü amaçlar.

Bilinen ifade ile İnsan vuslattadır ve kendine hasrettir.

Doğu ezoteriği umut kavramına uzaktır. Yaşanılan 
durum ne ise odur. Karşıtlık yaratmak yerine yüz-
leşmek, daha derinlerde ise O’ nu tanımaktır. Bu du-
rum aslında mevcut duruma katışmak ve Onla bir 
olmak demektir. Budizm kökenli doğu disiplinlerin-
de acı çekmenin nedeni isteklerdir. İstek ve arzula-
rın kökenine inip köreltilmesi ile beklenti ve umutlu 
olma hali ortadan kalkacaktır.

Gerek Hinduizm Budizm, Taoizm gibi doğu dinleri 
ve disiplinleri, gerekse Semavi dinler arınmışlık ve 
yükselmişliği Nirvana, Satori, Kurtuluş ( Revelati-
on), Vahdeti Vücut gibi aydınlanma halleri ve Pey-
gamberlik, Mesihlik, Buda, İnsanı Kâmil gibi insan 
zirveleri ile tanımlamıştır.

Bu zirve ve makamlarda Din, esas olarak deneyimle-
nerek öze katışmış bir imanla izleme sorgulama, far-
ketme, kavrama ve insanlaşma yoludur. Öte ve bura-
sı, şimdi ve gelecek, kopuk ve ayrı değil devinimli ve 
dirimli bir bütünlüktür. Umut ne bir kaynaktır ne de 
sonuç. Herşeyin devinimli ve dirimli birliği ve bü-
tünlüğünü kavramanın devranında paya bazan zevk 
ve coşku, bazan acı, dert ve cefa düşer. Umut devran-
dan alınan payda oluşan bir haldir, karşılığı sabır ve 
selamettir.
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Umutların yabancılaşması 
Umut somut ve çıplak bir gerçeklik üzerinden değil, 
kendine yabancılaşmış bir zihnin kurgu ve beklen-
tilerinden kaynaklandığında sahteleşir. Çoğunlukla, 
acı verecek gerçekle yüzleşmek yerine üstünü örtmek 
veya maskelemek yeğlenir. Tarih, en basit gerçek-
liklerin bile, yaşandığı dönemlerde değil, yüzyıllar 
sonra anlaşıldığı yanlışlıklar ve yanılgılarla doludur. 
Sayısız insan gerçeği görüp, gerçeği konuştuğu için 
bedel ödemiş, katledilmiş ve yakılmıştır. Günümüz-
de de gerçeğin olduğu şekilde görülmesi istenen bir 
şey değildir ve hala risklidir. Gerçeğinin ve acısının 
farkında olan kahramanlar istenmemektedir. Tat-
min arayan ve taleplerine karşılık verildiğinde mutlu 
olan, bu yolla güdüldüğünün ve iradesinin elinden 
alındığının farkında olmayan köleleşmiş bir zihnin 
yönetilmesi daha kolaydır. 

Çağdaş felsefecilerden Baudrillard, toplum, kitle ve 
gerçeklik gibi kavramları yeniden ele alarak sorgular. 
Baudrillard, gerçekliğin Kapitalizm ve kitle iletişim 
araçları tarafından emilerek, olduğundan farklı an-
cak “gerçekten daha fazla gerçek” hale gelen hiperger-
çekliğe dönüştüğünü savunur.

Buna göre, Toplum ve kitle, gerçekliğini yitirmiştir. 
Ortada ne toplum ne de kitle vardır aslında. Asıl ve 
orijinal olan hiçbir şey kalmamıştır. Her şey tıpkı 
..miş gibi işlenmekte ve görüntülenmektedir. ( Simü-
lasyon) . Zihin kendisine sunulan görünümleri ( Si-
mulakr) gerçeklik olarak algılamakta ve “ gerçekten 
daha gerçek” hale gelen hipergerçekliği derinleştir-
mektedir. Bu durumda yabancılaşma, asıl olandan 
farklı hale gelme durumu değil, farklı hale getiril-
mişin “Asıl” olarak algılanması durumudur.  Yani 
gerçek değil, üstüne örülen ve örtülmekte olan kılıf 
veya maskeler gerçek olarak algılanmakta ve bir süre 
sonra asıl ve gerçekten daha fazla gerçek olarak zihin 
kayıtlarına yerleşmektedir. Günümüz finans, medya, 
eğlence, futbol, film, dizi endüstrisi alt yapısını oluş-
turduğu bu hipnotik zihnin farkındadır.

Devlet kavramı ile ifade edilen toplumsal üst irade de 
“mutlu “edilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi ko-
laylaşan uyku ve hipnoz altındaki bu zihinden hoş-
nuttur. Bu yüzden medya hayatidir.Algılar “yararlı” 
ve serbest yayınlarla biçimlenirken “aşırı, sakıncalı 

ve tehlikeli bulunanlar..” ortadan kaybolmuştur.. 
Zihne format atmak ve biçim vermek sanıldığından 
kolaydır.

İyi, kötü, yanlış, doğru, zararlı, faydalı, tehlikeli gibi 
kavramlar kişinin kendi sorgulaması ile değil zihni-
ne yerleştirilen algılarla oluştuğunda potansiyel bir 
umut pazarı da yaratılmış olmaktadır.

Dışardan gelen bilgi ve kaynaklarla beslenen zihnin 
başvuru ve çözüm ve umutlarının da bu kaynaklara 
bağlı olacağı açıktır. Umut bir dizinin nasıl sonlana-
cağıdır, Umut hafta sonu takımın alacağı galibiyettir, 
bankanın vereceği kredi, bir toplu konut dairesi, bir 
terfi, bir makamdır veya bir ihaledir. Umut cep te-
lefonuna gelen mesajlar, resimler filimlerdir. Umut 
başkalarının eğlencesinde, magazinde, yarışma da 
kimin galip geldiğindedir.

Bu durum masumiyeti bozulmuş bir kenar mahalle 
kültürünün değil, Küresel düzeyde gelinen ve övgüy-
le bahsedilen, mevcut sorunların gerçek ve kökten 
çözümü yerine hastalıklı da olsa sistemi sürdürme-
nin ve yüceltmenin modeli olan “Sürdürülebilirlik 
“anlayışı ve dayatmasının sonuçlarından biri.

Umudun acı veren kökeni
Umudun acı veren kökeninin nasıl bir hal üreteceği-
ni peşinen söylemek zor. Derin ve karşılıksız bir aşk, 
hasret, kavuşma arzusu, savaş, hastalık, açlık, fakir-
lik, hapishane ve ötede bunların olmadığı bir yer. 

Uyuyan zihnin hipnotik umutları, beklentiler ve 
kurgular üzerinden çalışır ve yüzleşilmek istenme-
yen gerçekle araya mesafe koyup açar. Dindirici ve 
örtücüdür.

Ancak umudu tümüyle bir hayal ve beklentiler yu-
mağı olarak görmek de tutucu bir görüş olabilir.

Umudun beklentilerin ötesinde yaşama içrek bir hal 
olarak da ortaya çıktığını söylemek olanaklıdır. Bu 
durumda umut bir hayal ve beklentiden çok yaşamın 
doğasında mevcut bir etkiye ve dürtüye dönüşür.

Bir Anne ne kadar çaresiz olursa olsun çocuğunun 
amansız hastalığı karşısında umudunu herzaman 
koruyacak ve kulağı bir ilaç haberinde olacaktır. 

Annenin yaşam üreten doğasında yaşatma umudu 
geleceğe yönelik bir umut veya beklenti değil anneli-
ğin doğasında yerleşik bir haldir. En vahşi, en yırtıcı 
hayvanlar bile yavrularını doğalarında mevcut olan 
şevkatle büyütür. Aşkın içinde umut dışarda ötede ve 
uzakta değil aşka içrektir. 

Sevinç ve coşku ile oynayan çocuklar gelecekle il-
gilenmezler ve bizim bildiğimiz umut kavramına 
yabancıdırlar. Umut üretecek bir acı, erişilecek bir 
hedef, aranan bir çare beklenti ve hayallerle öteye 
koşulacak bir mesafe yoktur. Halin kendisi ile başba-
şalık vardır. Umutlu olmak sevinç coşku ve heyacan-
larının içinde ve doğaları gereğidir.

Bu örneklerde somut bir gerçek, sanal bir hedef ve 
araya doldurulup duran olağanüstü hayaller yoktur. 
Umut, ne acı veren kaynağın kurutulma çabası, ne 
de yüzleşilmek istenmeyenden kaçma teşebbüsüdür. 
Bir Annenin yavrusunda, bir çocuğun oyununda, bir 
sanatçının tezgâhında umut mevcuttur. 

İnsan ustaları, aydınlar ve önderler, ortadaki gerçe-
ği tüm çıplaklığı ile görebildiklerinden acı çekerler 
ama yaşama olan sevgilerinde içrek bir hal olarak 
bulunan umudu hiçbir zaman kaybetmezler. Mevcut 
durumun ne olursa olsun içinde olmak, anlamak ve 
acı duymak erdemli bir hale bürünmüştür. Coşku 
ve heyecan çaba ve direnme bu halin bir ürünüdür. 
Karşıtlık dışarda bir yerden değil halin içinden doğ-
muştur. Umut dışarda ve ötede bir yerde değil, içte 
olmanın içindedir.

Nazım “Nefes aldığım müddetçe umut etmeye devam 
edeceğim “derken dışarda, uzakta ve gelecekte bir 
yerden ve zamandan değil, içinden bahseder aslın-
da. Umut yaşamın, ilişkinin ve sevginin ta içindedir. 
İçinde bulunduğu durumu örtmez, dindirmez ve 
kaçmaz. Kaçmak bir yana, içindeki acıyı ve aşkı, öz-
lem ve hasreti hep canlı tutar, kelimelere döker.

“Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. 
Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşa-
mak.”

“Umut edenler haklı, Umut insanın hakkı.”

“Bizim kalbimiz hep kırıktır çocuk. Ama, yinede eksik 
etmeyiz sol cebimizden umudu..” 

Bir tohumun koskoca bir ağacı içinde sakladığı gibi 
içimizde nice umutları barındırabiliriz. Ancak to-
hum tek başına sadece tohumdur. Bir dolap içinde 
bin yıl kalsa yine tohumdur, toprak su hava olmadan 
ne ağaç olur, ne meyva. Tohumun umudu toprak su 
ve havadır.

Evrende çevresinden tamamen yalıtılmış, alışverişi 
ve ilişkisi kalmamış bir yaşam formu yoktur. Çev-
resinden yalıtılmış olan hiçbirşey yaşayamaz. Canlı 
demek ilgili, ilintili ve ilişkili olan demek değilmidir? 
Hayat tümüyle birbiriyle ilintili ilişkilerin olağanüstü 
uyumu ve birliğidir.

İlgi, çekimle, ilinti dokunmayla, ilişki birleşme ve 
bütünleşmeyle fiilenir ve yaşam dediğimiz kıpırtılar 
ve titremeler oluşur. İnsana düşen derin bir seyir ve 
farkındalıkla bu muazzam titreşim ve kıpırtılara eş-
lik etmek ve katışmaktır.

Umut bütünlüğü kavranmış bir canlılığın ta kendi-
sidir.

İçimizde potansiyel olarak bulunan ama üstü nice 
yaşamlarla örtülmüş olan coşku heyecan ve dirim-
liliğin ortaya çıkarılmasıdır. Bütünlüğe merak ve il-
gidir.
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Şöyle bir bakıldığında umut üstüne yazılıp çizilenle-
rin ezici çoğunluğunun umutlu veya umutsuz olmak 
ile ilgili olduğu fark edilebilir. Bu eserlerde umut bir 
“şey”dir ve belirli veya belirsiz bir kişi, canlı veya can-
sız bir obje, yakın veya uzak bir zaman, dünyevi veya 
uhrevi bir mekan umut olarak kodlanır. Bu kod kişi-
lerin konumsal kompozisyonlarına 1 göre değişiklikler 
gösterse de umutlu ve umutsuz kişilerin karakteris-
tikleri bu denli değişken değildir: umutlu olanların 
en kötü ve elverişsiz durumlarda bile mutlu ve moti-
vasyonlu, olmayanlarınsa en iyi ve elverişli durumlar-
da bile mutsuz ve motivasyonsuzdur. Bu bakış açısı, 
doğruluğunu değerlendirmek adına, kendi köşesinde 
kalsın ve daha temelden, tanımlardan başlayalım.

Umut Nedir?
Bu sorunun cevabıyla daha çok psikologlar ve filo-
zoflar ilgileniyor, daha doğrusu umut ve umutsuzluk 
kavramları en çok onlar tarafından tanımlanıyor. 2 Fi-
lozoflar kavramları kendi felsefeleriyle tutarlı olarak 
(bazıları da bir kavramı için birden çok ve çelişik) ta-
nımladığından dolayı ben burada başlangıç için psi-

1 Kişinin kültürel, ekonomik ve politik konumuyla psikolojik durumu 
arasındaki ilişki.
2 “Literatüre baktığımızda bu iki kavramın, daha çok felsefeciler ve 
psikoloji bilimi ile uğraşanlar tarafından tanımlandığını görüyoruz.” 
Taştan, Coşkun. “Sosyo Ekonomik Profili Düşük İllerde Yaşayan 
Gençlerde Umut ve Umutsuzluk: Ağrı Örneği”. Gençlik Araştırmaları 
Dergisi Yıl 2, Cilt 2, Sayı 4: 22-47

kolojiden bir tanım ödünç alacağım. Bu tanıma göre 
“Umut, gelecek ile ilgili bir amacı gerçekleştirmede 
sıfırdan fazla olan beklentilerdir (Rideout ve Monte-
muro 1986).” 3

Yukarıdaki tanıma göre umut bir tür beklentidir ama 
“umudun” büyüsü “beklenti”de yoktur. Örnek olarak 
“Gelecekten umutluyum.” diyen birinin iyimser veya 
inançlı olduğu düşünülürken “Gelecekten beklentili-
yim.” diyen birinin öngörülü olduğu düşünülür. Söz-
lükte 4 de beklenti kelimesinin tanımları “gerçekleş-
mesi beklenen şey” ve “bireyin belli şart ve durum-
ların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler 
konusundaki öngörüsü”dür. Bilhassa ikinci tanımdan 
beklentinin bugünden geleceğe dair bir dilek-istek 
değil, bugünün “belli” göstergeleriyle gelecekte ola-
caklara dair çıkarımlar olduğu anlaşılıyor. Buna kar-
şın umut kelimesinin etimolojik kökeni (ki ummak 
kelimesinin de kökü aynıdır) ise dilemek anlamına 
gelen um kelimesidir. 5 O halde biri bugünün “belli” 
göstergelerinden akıl yürütme yoluyla geleceğin be-
lirsizliklerini aydınlatma anlamında olan diğeriyse 
geleceğe dair dilek olan iki kelime birbiriyle neden ve 
nasıl bu kadar ilişkili olabiliyor? Bunun sebebi aslın-
da umudun da “belli” bir şeye dayanmasıdır. Yuka-
rıdaki tanım “Bir çıkış yolu olduğuna ve yardım ile 
bireyin varlığında değişiklikler oluşabileceği inancı 
en önemli özelliğidir.” 6 cümlesiyle devam eder ve bu 
ilişkiyi kurduran anahtar kavramı, yani inancı karşı-
mıza koyar. İnanç akıl yürütmeyi yönlendirir ve insa-
nın dünyayı olduğu gibi görmesinin de önüne geçer. 
En kötüsü de insan kendini inançtan ve yaygın olarak 
ona eşlik eden yanılgıdan kurtardığını düşündüğün-
de bile inancın kurbanı olabilir çünkü inanca karşı 
akıl oldukça savunmasızdır.
3 Dilbaz, Nesrin ve Seber, Gülten. “Umutsuzluk Kavramı: Depresyon 
ve İntiharda Önemi”. Kriz Dergisi 1(3): 134-138
4www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_
bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.598c8cbd291d03.39647599
5 http://www.nisanyansozluk.com/?k=umut&x=0&y=0
6 Dilbaz, Nesrin ve Seber, Gülten. “Umutsuzluk Kavramı: Depresyon ve 
İntiharda Önemi”. Kriz Dergisi 1(3): 134-138

Bu yazının amacı “umudu” bir kelime olarak 
ele almak ve kökenbilimsel bir araştırmasını 
yapmak değildir. Bu yazıda amaçladığım şey 

“umudu” ameliyat masasına yatırmak ve elime neş-
teri almaktır. Bu neşteri kullanarak onu anlam kat-
manlarına ayıracak ve bunları bireyden birliğe doğru 
değişik mercekler kullanan mikroskobumla analiz 
edeceğim. Bundan dolayı bu yazı bir laboratuvar de-
neyi olarak değerlendirebilir. Bununla birlikte bir bilim 
olarak psikolojiden yararlanmış olsam da bu yazının 
bilimsel bir yazı olduğunu veya olacağını da iddia et-
miyorum. Bu yazı bir denemedir, “umudu” ve onunla 
ilişkili “şeyleri” teorik ve pratik olarak anlama ve ya-
şamımızdaki yansımalarını araştırma denemesidir. 

Umut Nedir ve 
Neden Kötüdür?

Bozkurt Toral
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Umudun “en önemli özelliği” olan inançların insan-
lara kazandırdıkları ve kaybettirdiklerine bakmadan 
önce “nasıl umutlu biri olunur?” sorusunu da cevap-
lamalıyım. Bazıları umudu ve korkuyu birbirine kar-
şıt konumlandırılır 7 ve her şeyin içine her zaman bir 
miktar karşıtının da karıştığını iddia ederler. Bundan 
dolayı ben de bu soruyu cevaplayabilmek adına “kor-
ku nedir?” ve “nasıl korkak biri olunur?” sorularına 
cevap aradım.

Korku Nedir ve Nasıl Korkak Biri Olunur?
Tutarlı olmak adına korkunun tanımını da psikoloji-
den aldım. Gençöz’ün tanımına göre “Korku, içinde 
bulunduğumuz duruma değil, bu durum için geliş-
tirdiğimiz düşüncelerimize verdiğimiz bir reaksi-
yondur.” 8 Demek ki korkular, korkulan şeyden değil 
korkan kişinin düşünce dünyasından veya psikoloji-
sinden doğmaktadır. Peki insan ilk soluğunu “korku-
suz” bir kişi olarak mı alır? 

Bir önceki başlıkta umut ve beklenti arasında bir ay-
rım yapmıştım. Buna göre beklenti hayatta kalma ile 
ilgiliyken ve bir tür donanımken “umut” (birazdan 
bahsedeceğim gibi) bundan başka bir şeydir. Buna 
benzer bir ayrımı korku ile ilgili de yapacağım ve 
korkunun karşısına beklentiyi koyacağım. İki ikiliğin 
de ortak tarafı akıl yürütme ve “beklenti” olduğuna 
göre işimi kolaylaştırmak için umudunkine yararlı 
beklenti, korkununkine zararlı beklenti diyeceğim. 9 
Bundan sonra şöyle diyebilirim insan ilk soluğunda 
“akıllı” ve “korkusuz” bir kişidir. Akıllı olmayı vur-
gulamanın ve aklı korkudan ayırmanın önemli ol-
duğunu düşünüyorum çünkü “Kişilere korku reaksi-
yonunu neden verdikleri sorulduğunda çoğu zaman 

7 “Kimi düşünürler umudu, korkunun zıddı olarak tanımlar.” Scioli’den 
aktaran Taştan, Coşkun. “Sosyo Ekonomik Profili Düşük İllerde Yaşayan 
Gençlerde Umut ve Umutsuzluk: Ağrı Örneği”. Gençlik Araştırmaları 
Dergisi Yıl 2, Cilt 2, Sayı 4: 22-47
8 Gençöz, Tülin. “Korku: Sebepleri, Sonuçları ve Başetme Yolları”. Kriz 
Dergisi 6 (2): 9-16
9 Sanırım burada bir açıklama yapmalıyım artık. Bu yazının kapsamı 
nesnesi belirli ama nesneden kaynaklanmayan umut ve korkudur. Korku 
ve kaygı ayrımını yapmak ve buradan da nesnesi belli olmayan bir 
umutla ilgili konuşmak bu yazının kapsamında değildir. Korku-Kaygı 
ayrımı için bkz. Morgan, Clifford T. (1977). Psikoljiye Giriş. Konya: 
Eğitim Kitabevi Yayınları sf. 208

rasyonel bir açıklama getiremezler, çünkü korku 
reaksiyonu durumdan değil durum için geliştirilen 
fikirlerden kaynaklanmaktadır.” 10 Kısaca kişi aklını 
kullanıp karşılaştıklarının kendisinin hayatta kal-
masını olumsuz etkileyeceğine karar verdiğinde bu 
zararlı beklentidir ve akıl yürütme karşılaşılan şeye 
yönelir. Buna karşın korkular kişinin kendisine yö-
neliktir ve karşılaşılan şeye kişi kendisini veya eksik-
liğini yansıtır. Korku bir yansıtma ve yanılsamadır.

Korkular doğuştan değilse nasıl edinilir? “Kişide 
korku çeşitli yollardan gelişebilir; bunlardan biri ko-
şullanmadır (conditioning).” 11 Koşullanmayı en basit 
şekilde tanımlarsak bir tepkiyi bir uyarıcıya göre ye-
niden ayarlamaktır. 12 Burada önemli olan iki nokta 
vardır: Birincisi korku koşullanmasının çok çabuk 
oluşmasıdır ki insanlarda tek tekrar bile yeterli ola-
bilmektedir, ikincisi de “... bu deneyim ve korkular 
çevreye yaptığımız uyum (veya uyumsuzluğun) te-
melini” 13 oluşturur. Bu iki önemli noktadan anlaşılan 
korku koşullanmasının kişiye toplumsal bir karak-
ter 14 kazandırdığı ve (korkuların genellikle küçükken 
kazanıldığı da hesaba katılırsa) kişinin kendisinin 
farkında bile olmadan korkuya koşullandırıldığıdır.

Bunun dışında korkular ana-babayı örnek alarak 
veya onların anlattıklarından simgesel olarak da ka-
zanılabilir. 15 Bunun üzerinde uzun süre durmayaca-
ğım ama aile büyüklerinde olan korkuların onların 
büyüttüğü çocuklarda da görülmesi sık karşılaşılan 
bir şeydir. Örnek alarak öğrenmenin de bir sosyalleş-
me biçimi olduğu düşünülürse burada da korkunun 
sosyal karakteriyle karşılaşıyoruz. Korkunun kaza-

10 Gençöz, Tülin. “Korku: Sebepleri, Sonuçları ve Başetme Yolları”. 
Kriz Dergisi 6 (2): 9-16
11 Morgan, Clifford T. (1977). Psikoljiye Giriş. Konya: Eğitim Kitabevi 
sf. 208
12 “Şu halde, korkuyu koşullamak için gerekli olan şey nötr bir uyarıcıyı 
(CS), doğal ya da koşulsuz bir korku uyarıcısıyla (US) eşleştirmektir.” 
Morgan, Clifford T. (1977) Psikoljiye Giriş. Konya: Eğitim Kitabevi sf. 
73
13 Morgan, Clifford T. (1977). Psikoljiye Giriş. Konya: Eğitim Kitabevi 
sf. 72
14 Kişi korkularıyla sosyal veya asosyal karakter kazanbilir ama 
bunların ortaklaştırılması her halükarda idari açıdan kolaylıklar sağlar 
ve havuç-sopayı kullanılabilir kılar.
15 Morgan, Clifford T. (1977). Psikoljiye Giriş. Konya: Eğitim Kitabevi 
sf. 208

nılmasında son etken de değişen algıdır. 16 Bu son et-
kenle ilgili en sık karşılaşılan örnek süt çocuklarının 
yüzleri ayırt edebilmesiyle yaşadığı yabancı korkusu-
dur. Yine fark edilebileceği gibi çocuk korku nesne-
sine kendisini yansıtır, onu anlamaya çalışmaz ve de-
ğişen algıyla kazanılan korku da doğuştan değildir.

Düşüncelerin dünyası dışındaki dünyada yani ha-
yatın kendisinde kusursuz bir simetrik karşıtlık 
bulunamaz ve aramak da boşunadır. Buna rağmen 
yukarıda da ifade ettiğim gibi yaygın olarak karşıt 
konumlandırılan şeyler birbirine benzer ve biri di-
ğeri hakkında birtakım bilgileri barındırır. O halde 
karşıtlarla ilgili bu koşul kapsamında bu başlık altın-
da incelediklerimizi umuda uyarlayabiliriz. 

İlk olarak “umut” bağımsız bir umut nesnesinden 
kaynaklanmaz ve korkudaki gibi kişinin kendisini 
kendi dışındaki bir şeye yansıtmasıyla yaratılır, bir 
uydurmacadır. İkincisi bunun neye ve nasıl yansı-
tılacağı koşullanma, örnek alma, simgesel anlatı-
lar ve değişen algılamalarla öğrenilir. Üçüncüsü bu 
öğrenme aniden ve anlamadan gerçekleşir ve kişi-
de toplumsal bir karakter yaratır. Kişilerin toplum-
sal karakter kazanmaları da kimlik ve motivasyonu 
mümkün kılar.

Umudun Zamanı
Yazının ikinci kısmına geçmeden önce umutla ilgili 
bir başlıktan daha bahsetmeliyim. Bilindiği gibi, üst 
üste istiflenmiş anlardan oluşan zamanı insan geç-
miş, gelecek ve şimdi olmak üzere üç kategoride kav-
rar. Geçmişte gerçekleşmiş olan bir şeyi olduğundan 
başka bir şey haline getirmek mümkün olmadığın-
dan umut, bir duygu olarak ana ve bir düşünce ola-
rak geleceğe dairmiş gibi görünür. Gerçekte olansa 
umudun geçmiş ve geleceği, dünü ve yarını, şimdiyi 
aradan kaldırarak birbirine bağlamasıdır. Umuda 
dair düşünce geçmişte öğrenilmiş ve geleceği işaret 
etmektedir. Umut düşüncesi edilinildiğinde herkes 
için işleyen bir mekanizma olan zaman ve içerdiği 
girdi-çıktılar artık umutlu kişi için işlememektedir. 

16 Morgan, Clifford T. (1977). Psikoljiye Giriş. Konya: Eğitim Kitabevi 
sf. 208

Gelecekteki bir umut (kişi, nesne, zaman, mekan) 
kişinin zamanını yoldan çıkarmış ve ona diğerleri-
nin zamanıyla pek az kez kesişecek yeni bir yol ya-
ratmıştır. Bu paralel bir zaman da değildir çünkü kişi 
hala bedeniyle bu dünyadadır ve bedeni seçimleri-
nin sonuçlarından etkilenmektedir. Bununla birlikte 
umut kişiye bugün için bir mutluluk ve motivasyon 
verir ve bugünü değiştirmek (kişinin status quocu 
veya revizyonist olmasına göre) geleceği güvence al-
tında almak veya onu inşa etmek halini alır. Böylece 
geçmişin deneyimi ve geleceğin idealiyle birleştirilir, 
kontrol altına alınamayan bugün ortadan kaldırılır.

Umut Neden Kötüdür?

Şimdiye kadar umut ile ilgili söylediklerim aslında 
iyi şeylermiş gibi görünebilir. Neticede umutlu bir 
kişinin mutlu ve motivasyonlu olduğu kabul edi-
lir ama bunları bugünü öldürmek karşılığında elde 
eder. Buna rağmen umutlar ve korkular kişiyi sosyal-
leştirirler ve ona bir kimlik verirler ama bunu da (ki-
şisel veya kolektif) alternatif bir zaman yaratarak ya-
parlar. Geçmişten edindikleriyle geleceği düşünen ve 
idealleştiren bir insan sadece alışkanlık sahibi biridir 
ve Tolstoy’un “Bir insanın hayatının ikinci yarısı, ilk 
yarıda kazanılan alışkanlıkların sürdürülmesinden 
ibarettir.” deyişi doğruysa bu alışkanlık kişiyi bugün 
yapıp edilen, olan biten her şeye karşı kör etmektedir.

Bu alışkanlıkları, kişiler (çoğu kez) kendi istekleriyle 
kazanmadıkları gibi bu alışkanlara koşullandırıldık-
larının da farkında olmaya bilirler. Bundan dolayı 
bunların sınanması da oldukça sınırlı olmakta ve sı-
nanmaktan kurtulduğu ölçüde kuvvetlenmektedir. 17 
Kuvvetli korkular ve umutlar kuvvetli kaçma davra-
17 “Duyduklarımız, gördüklerimiz, televizyon, sinema, tiyatro ve günlük 
konuşmalar yoluyla korkularımızın kaynağı olan düşünceleri ister istemez 
geliştiririz. Bu nedenle korku reaksiyonunun gelişmesinde menfi bir olayın 
doğrudan kişinin başına gelmesinin yanısıra, çevremizden edindiğimiz 
bilgiler de aynı türden reaksiyonların verilmesine sebep olabilirler. 
Hayatımızda yılanla ilgili hiçbir olumsuz tecrübe yaşamamış olsak 
dahi, yılan görmeye tahammül edemeyebiliriz. Böylece fikirlerimizin 
doğruluğunu test etme şansını kendimize tanımamış oluruz. Yanlış 
olup olmadığını test etmediğimiz fikirlerin sebep olduğu korku hissi ve 
bunun beraberinde gelen kaçma davranışı sonunda rahatladığımızda, 
sanki fikirlerimiz doğruymuş gibi düşünürüz. Böylelikle korkularımız 
kuvvetlenerek devam eder.” Gençöz, Tülin. “Korku: Sebepleri, Sonuçları 
ve Başetme Yolları”. Kriz Dergisi 6 (2): 9-16
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nışlarını da ortaya çıkartır. 18 Gündelik hayatta karşı-
laşılan bugününü boşvermiş, alternatif veya ütopik 
bir geçmişte ve gelecekte yaşayanlar bu kuvvetli kaç-
ma davranışlarının örneklerini sergiler.

Bunlara ek olarak umudun kötülüğünü birkaç tip 
üzerinden de değerlendirmek isterim. Bunlar aşık, 
savaşçı, rahip ve aziz tipleridir.

Aşığın Umudu
Aşığın beklentisi sevdiğine kavuşmaktır. Bu sevdiği 
şey canlı kanlı bir insan yani bildiğimiz anlamda bir 
maşuk olabileceği gibi bir yer, bir zaman, bir nesne 
de olabilir. Aşığı diğerlerinden ayıran hasreti vusla-
ta çevirmek isteğidir. Umut aşıkta aşkın karakteri-
ne aykırı bir ruh hali yaratır. Aşık kendi kabuğuna 
sığamayacak bir sel iken umut ona sakin olmasını 
söyler. Maşuk mutlaka birgün bakışını aşıktan yana 
çevirecek ve onun çabalarını görecektir. Ama aşık 
sevdiğinin kalbinin orta yerini hedeflemedikçe bu 
nasıl mümkün olabilir? Bu konuda mitolojiden bir 
örnek vererek devam etmek istiyorum. Yunan mito-
lojisinde en bilindik ve en sevilen aşk öykülerden biri 
Orpheus ile Eurydike’ye aittir. Orpheus, Olympos’ta-
ki tanrılarla aşık atabilecek kadar iyi bir çalgıcıydı 
ve günün birinde Eurydike’ye aşık olmuştu. Hemen 
evlendiler ama çok kısa bir süre sonra Eurydike bir 
yılan sokması yüzünden öldü. Ezgiler gibi ele avuca 
sığmaz bir yeteneği olan Orpheus cesur ve coşkun 
duyguları olan bir aşıktı. Sadece ama sadece isteği-
ne ve yeteneğine güvenerek Hades’in kapılarına git-
ti, ölüler ülkesinden sevgilisini aldı. Hikayenin sonu 
üzücüdür, sabırsız Orpheus yeraltı tanrısının şartını 
yerine getiremez ve sevgilisini sonsuza kadar kaybe-
der ama hikayenin anafikri de aşkın tam olarak böy-
le, trajik bir şey olduğudur. 19

18 “Kuvvetli korkular kuvvetli kaçma davranışını da beraberinde 
getirir.” Gençöz, Tülin. “Korku: Sebepleri, Sonuçları ve Başetme 
Yolları”. Kriz Dergisi 6 (2): 9-16
19 Hamilton, Edith (1942). Mitologya. Çev. Ülkü Tamer İstanbul: Varlık 
Yayınları sf. 72-74

Savaşçının Umudu
Savaşçının amacı düşmanını alt etmektir. Bu düşman 
yine canlı kanlı bir insan olabileceği gibi üstünden 
gelinmesi gereken engel aslında savaşçının düşmanı-
dır. Savaşçıyı aşıktan ayıran şey birinin öncelikle güç-
lü öbürünün öncelikle tutkulu olması gerektiğidir. 
Savaşı her şeyden önce kendi gücüne güvenmelidir 
ama umut savaşçıyı gevşetir ve güçsüzleştirir çün-
kü kulaklarına çabadansa şansına, üstünlüğündense 
inancına güvenmesini fısıldar durur. İnancın ve şan-
sın şimdiye kadar savaşları etkilediği inkar edilemez 
ama hiçbir savaş da sadece bunlarla kazanılmamıştır. 
Savaşçıyı zafere ulaştıran şey umudun ve korkunun 
bir yanılsama olduğunu kabul etmek ve şimdi, şu 
anda ne yapması gerekiyorsa onu yapmaktır. 

Rahibin Umudu
Genellikle rahip kelimesi insanın aklına dinlerle 
bağdaştırılmış görüntüler getirir. Benim aklıma ise 
törensel kıyafetli din adamlarından ve belinde ince 
bir ip bulunan kara cübbeli keşişlerden önce günde-
lik kıyafetleri içerisinde doktrinlerinin misyonerliği-
ni yapanlar geliyor. Bu anlamda dünyevi veya uhre-
vi olsun rahip, ana kör olan ve bugünün şartları ne 
olursa olsun kendisini dünyaya uyduran değil gele-
cekte dünyanın kendisine uyacağını düşünen kişidir. 
Denilebilir ki rahibin umudu kafasındaki ve kafası-
nın içindeki dünyada yaşamaktır.

Azizin Umudu
Bu üç umut bir şekilde birinde birleşirse o kişi ar-
tık bir “Aziz”dir. Azizin en büyük umudu “layık”, 
“temiz”, “sadık” olmaktır. Gelecekteki umut, onun 
içinde kendisi dışındaki her şeyi yok edecek kadar 
köklenmiş ve bugününü bütünüyle söküp atmıştır. 
Umutla karşılaştığında onun kendini kabul etmesi 
için aziz her adımını ona uygun atar, her lokmasını 
ona uygun yer. Aziz, umutlarını ve korkularını teste 
tabi tutamadığı için bir süre sonra bunlar onu içten 
içe çürütmeye başlar. Bundan sonra ister semavi ister 
seküler bir doktrine bağlı olsun azizin dünya ile bağ-
lantısı kalmamıştır.

Sonuç
Bu yazıda yapabildiğim kadarıyla umudu değerlen-
dirmeye çalıştım. Yazının ikinci kısmında umuda 
dair kendi bakış açımı ortaya koyduğumu düşün-
düğüm için sonuç yerine yine bir mitolojik öyküyle 
yazıyı bitirmeyi tercih ettim.

Bilindiği gibi Zeus ile Promethus arasında bir an-
laşamamazlık (veya çekememezlik) vardır. Bunun 
kaynağı kimi kaynaklara göre bir savaş sırasında 
Prometheus’un Zeus’a yağlar altında kemikler ikram 
ederek onu alaya alması ve Zeus’un insanlara ver-
mediği ateşi Zeus’un emriyle yarattığı insanlara geri 
getirmesidir. Zeus intikam almak için Pandora’yı 
yaratır ve Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a gön-
derir. Epimetheus, Pandora’yı ve elindekini, Zeus’un 
intikam için kurnazca hazırladığı kutuyu kabul eder. 
Hikayeye göre Pandora da kendisine emanet edilen 
kutuda ne olduğunu bilmez ve bir gün dayanama-
yarak kutuyu açar. Kutudan binbir bela dışarı çıkar 
ve dünyaya yayılır, dibinde yalnızca umut kalır. Bu 
hikaye ile ilgili Nietzsche “İnsanca, Pek İnsanca”nın 
ilk cildinde şu bilindik yorumunu yapar: “Diğer kö-
tülükler insana ne kadar eziyet verse de, Zeus insan-
ların yaşamlarını kestirip atmasını istememiş, yeni 
eziyetler çekmesini istemişti. Bu amaçla, insana ümit 
verdi. Gerçekte, bu kötülüklerin en kötüsüdür, çünkü 
insanın eziyetini uzatır.”

Bununla birlikte Zeus’un Prometheus’la anlaşama-
masındaki ve onu “zincirlere vurması”ndaki asıl ne-
den sivri sakallı Prometheus’un bir kahin olmasıyla 
ilgiliydi. Hikayeye göre Zeus’un günün birinde bir 
oğlu olacak ve babasının iktidarını elinden alacaktı. 
Prometheus bu oğlanın anasının kim olacağını bili-
yordu ama Zeus’a söylemiyordu. İşte Zeus bu bilgiyi 
alabilmek adına Prometheus’u zincirlere vurmuştu. 20

Mitolojik anlatılarda dün olduğu gibi bugün de in-
sanların yararlanabilecekleri yaşama dair oldukça 
önemli ipuçları olduğunu düşünüyorum. Olym-
pos’un tahtında oturan kudretli Zeus, konu kendi 
iktidarını korumak olunca en ufak belirsizliğe, en 
küçük karanlığa katlanamamışken insanlara binbir 
bela ve kötülükle birlikte “umudu” vermesi de bu 
ipuçlarından biri olabilir.

20 Zeus-Prometheus ilişkisi için bkz. Hamilton, Edith (1942). Mitologya. 
Çev. Ülkü Tamer İstanbul: Varlık Yayınları sf. 48-51
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Samsara’nın Dışında 
Olmak

Nilgün Çevik Gürel
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Hint felsefesi insanın düşünce ve eylemlerinin 
etkilerini bu dünyada ya da bir sonraki haya-
tında yaşayacağı bir döngünün içinde oldu-

ğundan bahseder. Samsara olarak tanımlanan bu 
sonsuz ölüm ve tekrar doğum döngüsünden çıkmak 
ise kurtuluş ile olur. Kurtulmak başka bir varoluş ev-
reninde sınırlarını aşarak insanlık halini kırmak, be-
şeriyeti yok etmek olarak kabul edilebilir yani ölüm 
halinden sonra başka oluş hallerine yeniden doğul-
ması. Kurtuluşa erişebilmek için madde dünyasına 
bağlayan bağlardan kurtulmak, gerçeği aramak, 
gerçekle birlikte özgürlüğün kazanılması yani mad-
di olanı terk edip, nefsini terbiye ederek, öz varlığını 
bulması gerekir insanın. Bu hiç kolay değildir. 

Zihnimiz bizi bu dünyada tutabilmek için düşünceler 
ve duygularla doludur. Endişeler, korkular, kaygılar 
zihnin bize yarattığı küçük oyunlardır. Beden varlı-
ğını devam ettirebilmek, geliştirebilmek için acılarla 
dolu bu doğum ölüm döngüsünden çıkmak istemeyiz 
ve bunun içinde kendimize küçük mutluluklar ararız, 
bulduğumuz mutlulukları da kaybetmekten korkarız, 
bundan dolayı gelecekte mutlu olabileceğimiz ya da 
mutluluğun devamını sağlayacak arzularımız olur, bu 
arzu ve istekler geleceğe dair bir umut ışığı yaratır ve 
geleceğe yönelik motive edici harekete geçirici bir güç 
olabilir. Daha iyiyi, daha güzeli ararız ama elde ettik-
lerimizle ebedi mutluluğu ve huzuru yakalayamayız 
ve yeni umutlar, yeni arayışlar içine gireriz. 

Umuda gereksinim duyduğumuz anlar ise karşıt 
kavramlarını oluşturan karanlık, yok olma, kaybet-
me korkusu yaşadığımız hallerdir. Oysa yaşadığımız 
evrende bulunan her şey kendi zıttı ile var olabil-
mektedir. Karanlık aydınlık ile sıcak soğuk ile mut-
luluklar, sevinçler ise acılar ve üzüntülerle anlam ka-
zanmaktadır. Umut da karanlığın içinden aydınlığa 
çıkan bir yol gibi gelir bize, umutlar geleceğe aittir 
ve gelecekte gerçekleşmeleri için bir proje oluştur-
mamız gerekir. Proje ise yaşadığımız o ana aittir ve 
o anı tüm benliğinle yaşayıp umut ettiğin hedef için 

sabır ve disiplinle eyleme geçersen gelecekteki hayal 
âleminden kurtulmuş olursun. 

Geçmiş yaşanmış ve bitmiştir geçmişe takılıp kal-
mamalı ama geçmişte yaptığın eylemler seni şu anda 
sen yapan gerçekleştirdiğin projelerindir. Gelecek de 
henüz gelmemiştir, onun içinde endişe etmenin bir 
anlamı olmayacaktır ama gelecekte olmasını istediğin 
kişiyi inşa edebilmek için şu anda eyleme geçmelisin. 

Umutların gerçekleşebilmesi tıpkı ekin alabilmek 
için tarlaya tohum ekmek ve süreci yaşamak gibidir. 
Yavaş yavaş gelişmeye tanık oluruz. 

Aristoteles’in “Umut uyanık insanın rüyasıdır” sözü 
ile ise emek verilmeyen istekleri umut etmenin bizi 
maya âleminde tuttuğunu anlayabiliriz.

Hint kutsal metinlerini yorumlayan Patanjali, haya-
tın acılarla dolu olduğundan ve acıdan kurtulmanın 
yolunun ise arzu ve istekleri söndürmek olduğundan 
bahseder. Mutlu olduğumuz, zevk aldığımız anlar 
bile aslında acı verir ve bunlarda hep geçicidir ve biz 
bunu kaybetmenin korkusunu, acısını yaşarız. Medi-
tasyon ile öze döndüğümüzde ve aslında geçmişin de 
geleceğin de illüzyonun kendisi olduğunu kavrarız, 
yaşadığımız acı dolu deneyimleri, deneyimi yaşayan 
kişinin kendisi ile özdeşleştirmesinin acıların sebebi 
olduğunu anlayabiliriz.

Eğer ebedî mutluluğu ve huzuru umut ediyorsak, 
hayatta karşılaştığımız tüm zıtlıkları iyi ya da kötü 
yaşananları, duygularımızı dâhil etmeden anlamayı 
ve olanı kabul etmeyi denemeliyiz. 

 

Kaynakça:

Patanjali, Sutralar-İçsel Özgürlüğün Yolu, Ceviren: M.Ali 
Işım, Arıtan Yayınevi, İstanbul,1992.
Zimmer, Heinrich, Hint Felsefesi, Çeviren: Sedat Umran, 
Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul,1992.
Eliade, Mircea, Yoga-Ölümsüzlük ve Özgürlük, Çeviren: 
Ali Berktay, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003.
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Ümit ve Korku birbirinden ayrılmaları mümkün olmayan ve do-
ğuştan gelen varoluşsal temel duygularımızdır. İnsanın ümit-
siz yaşayamayacağını söylediğimizde bununla, ümitsiz insa-

nın sadece “ruhsuz” ya da “ölü” olduğunu ima etmeyiz, aynı zamanda 
insanın ümitsiz olarak gerçekten yaşayamayacağını ve sağlığını ya da 
sıhhattini kaybedebileceğini de kastederiz, ancak yine de bu söylem, 
ümidin içeriğini belirsiz bırakarak, içeriğin ne ile doldurulacağını bize 
bırakır. Çünkü ümit söz konusu olduğunda her duyguda olduğu gibi 
düşünsel içerik başlangıçta belirsizdir. 

Yoksulun ve zenginin ümidi, müminin ve münkirin ümidi, mazlumun 
ve zalimin ümidi v.b. ifadelerimizin hepsinde insanın birbiriyle çelişen 
istek ve arzularını kastederiz, ancak yine de, ümidin ereğine neyi koya-
cağımız doğrudan anlayışımızın düzeyine bağlıdır. 

Ümit kavramını, birbirlerini tamamlayan fakat aynı zamanda birbirle-
rine muhtaç üç ayrı yaklaşıma başvurarak değerlendirmeye çalışacağız.

Aziz Pavlus’un ümit anlayışı: İnsanda şefkat ve sevginin açığa çıkabil-
mesi insan olmak için esastır; bu ise geçici olan dünyevi ilgilere değil, 
kalıcı olan değerlere adanmakla mümkündür. Ancak İnsan, kendine 
olan özgüveni ile adandığı değerler arasında varolması zorunlu bir ara 
bağlayıcı duygu olan ümidi olmadan bunu gerçekleştiremez. 

“Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman 
yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman bilindiğim 
gibi tam bileceğim. İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. 
Bunların en üstünü de sevgidir.”  1 

1 Aziz Pavlus’un Mektupları 1. Korintler, 13, Kitab-ı Mukaddes

Bu anlatımda; Aziz Pavlus’un “kurtuluşu” ve “güvenli 
beldesi”, edimsel şefkatin kendisidir; tanıdık ve yakın 
çevremizle birebir ilişkimizin ilkesi, hukuk değil sa-
mimiyettir. Bu yalansızlık sayesinde aramızda men-
faatsiz yakınlık, saygı ve dayanışma doğar ki, burada 
sevgi ile kastedilen bu şefkattir; bu duygu bir karşılık 
ve fayda beklentisi taşımadığı için irrasyoneldir. Ya-
şamın bu alanında her türlü erdemli edimlerimiz dâ-
hil, sevginin yanında her şey ikincil kalır. Bu anlayışa 
göre ümit, akıl ile değil iman ile dayanışma içinde, 
sevgiye hizmet eder. 

Buradaki ümit, toplumsal ilişkileri içinde hukuk üze-
rinden davranan insanın kollektif ümidi değil, bire-
yin kendi iç dünyasında tatmin duygusunun ve kendi 
ile barışmanın açığa çıkmasına yönelik bireysel ümi-
didir. Bu söylem, kurtuluş için, toplumsal-törel ödev 
ve görevlerin katkısını zorunlu görmez. Hatta ümit 
burada; toplumsal ilişkilerin düzeni için zorunlu 
olan ‘yasak’ların belirleyiciliği prensibinin yarattığı 
bunalım ve bezginliğe bir başkaldırı yönelimidir; bu 
‘dünya’daki değil ‘gökler’deki yasa esas olduğundan, 
insanın çabası ve yatırımı ve dolayısıyla ümidinin 
doyurulması ancak ‘göksel’ olanda mümkün olacak-
tır. Bu durumda herkes kendi fiillerinin sonucunu 
yaşayacağından, herkes kendinden sorumlu olur ve 
ortaya çıkan sorunların çözülmesi kişinin kendisi ile 
vicdanı arasında bir sorgulamaya dönüşür.

Dünyevi olan ümit ise ideolojiktir; varolanı olduğu 
hali ile yadsır ve değiştirmek ister; olmasını hayal et-
tiği değerlerin ve imkânların gerçekleşmesini ancak 
toplumsal etkinlik ve örgütlü bir çaba içinde müm-
kün görür.

İkinci yaklaşım:
Sıhhat ve Maraz adlı eserinde 2 Fuzûlî, Ruhun beden 
ülkesinde yaptığı gezintide; Ümidi, Gönül şehrinde 
menzil kurup oturan altı kişiden birincisi ve şehir-
de oturan herkesten dileyeni mürad konağına eriş-
tiren kişi diye betimler. Ve daha sonra Ruh, Gönül 
şehrinde yerleşip ülkeyi buradan idare etmeğe karar 
verdiğinde Ümit ile birlikte Ferah ve Muhabbet’i soh-
betine dâhil eder.

2 Fuzûlî, Sıhhat ve Maraz. s.24-26., 1940, Milli Mecmua Basımevi

Maceranın devamında Gönül şehrinde düzen ve ni-
zam bozulduğunda Ruh, yardım için Ferah’ı Hüsn’e, 
Muhabbet’i Aşk’a, Ümit’i ise Akl’a gönderir ve sadece 
Akıl bu talebe icabet eder ve şehirde nizam ve düze-
nin yeniden tesis edilmesi mümkün olur.

Şimdi Fuzûlî’nin bu alegorik ifadesinde ise anlatıl-
mak istenen; adına Ümit dediğimiz salt duygu alanı-
mız ikincil yani semptomatik olduğundan anlayışı-
mız bu alanda sezgisel düzeydedir ve dolayısıyla akıl 
ile işbirliği yapmaksızın “şehir”imizin düzenini sağ-
layamayız. Ama ümidimiz olmasaydı, şehri kurtar-
ma azmimiz kırılmış olurdu. Demek ki, bir değerin, 
bir fikrin, bir anlamın gerçekleşmesi için, idealimiz 
olan bu değer ya da ülküye tutku ile bağlandığımız-
da ereğe vasıl olmak için, ümit ve ‘akıl’ birbirlerinin 
desteğine muhtaçtır. İştiyak tek başına ümidin ge-
çekleşmesi için yetmez, akıl ile arasında iş birliğini 
de gerektirir. 

Burada Ümit, bireyin yüreği olarak sadece kendi iç 
dünyasındaki huzur ve barış için değil, tersine, aynı 
zamanda beden şehrinin yani toplumsal ilişkilerimi-
zin de huzur ve güveni için Akıl ile işbirliğini zorunlu 
kılar.

Kıblesiz yaşam ümitsizdir
Ümit kavramının üçüncü bir bağlamının ifadesini, 
Ömer Fevzi Mardin’in, İlâhiyat Külliyatı çalışma-
sında birbirini takip eden, Istırab, Ümit ve Kurtuluş 
adlı kitaplarında görürüz; Ömer Fevzi Mardin, bu 
çalışmasında Ümit’i, beşerî Istırab ile iman anlamın-
daki “kurtuluş” arasına koyar. Bu bağlamda Ümit ol-
madan Âdem’in nefsi dinginlik bulamaz. Kıblesiz ve 
dolayısıyla umutsuz bir yaşam ister istemez insanın 
savrulmasına yol açar ve kendi edimlerinden tatmin 
bulamaz ve ıstıraba düşer.

‘Canlı’nın hayatta kalma içgüdüsünden farklı olarak 
insanda fazladan bir de Ümit kuvvesi vardır ki, bu 
kuvvet insanın sadece biyolojik varlığının korunma-
sı ile ilgili değildir, tersine bu yetisiyle insan esas ola-
rak görünmeyen varlığını sürdürür.

Aynı külliyatın Ümit adlı kitabında Ömer Fevzi Mar-
din, ümidin nedamet ile ilişkisini kurar; bu anlayışa 
göre insan olmak biyolojik varlık olarak dünyaya gel-

Istırab ve Kurtuluş 
Arasında Ümit

İbrahim Alagöz
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mek ve bedensel gelişimini tamamlamakla mümkün 
olmaz; insanın suç işlememesi ve toplumsal kuralla-
ra ve kanunlara saygılı yaşaması da insan olmak için 
yetmez, insan ancak kendi isteklerinin sonucu olan 
fiillerinin bilincinde olarak bu yaptıklarının sorum-
luluğunu aldığında insan olur. Bu bağlam zorunlu 
olarak nedamet yani pişmanlık ve dolayısıyla tövbe 
ile ilişkili hale gelir, çünkü pişmanlığa düşen insa-
nın buradan tek çıkışı, “yalan”ı bir daha yapmamak 
için kendi kendine söz vermesi ve sözünde durması 
ile mümkün olabilir. Bu bağlamında insanın ümidi 
dinidir. Vicdanın uyanmasıyla başlayan ve pişman-
lıktan doğan Ümit eskatolojik bilincimizin nüvesini 
oluşturur. 

“(İnsanın) Dış yoklukları iç varlıklarını söküp gö-
türmemelidir. İnsanın terbiye disiplini her bozguncu 
tesire mukavemet edecek sağlamlıkta olmalıdır. O 
halde hayat; ümit ile ümit; seciye (huy) ve mefkûre 
ile seciye ve mefkûre ise; insanın bulunduğu yolun 
doğruluğuna tam bir sûrette inanmış ve bağlanmış 
olmasıyla mümkündür. Binaenaleyh hayatın ışığı 
ümittir; ve bu ışığı vücuda getiren imandır.” 3

Ümidin gücü, iman ile ilişkisinden gelir ve insanın 
kendi geleceğinin ya da kaderinin aslında belkili ol-
madığını ve kendi sorumluluğunu aldığı oranda ke-
sin ve kendisine bağlı olduğunu kapsamasında yatar.

Istırabın kaynağı doğal olanda kalmaktır. Çünkü ve-
rili olana bağlanmak, bağımsızlığı ve kendine yeterli 
olmayı imkânsız kılar. Kendine değil, kendi dışına 
bağımlı olan ise bağımlı olduğu şey ortadan kalktı-
ğında kendisinin de ortadan kalkma zorunluğunu 
taşır. İnsan için bu ortadan kalkma, ölüm düşün-
cesidir; bu ise insanın korkulu ve endişeli bir varlık 
olmasının sebebidir, oysa “ölüm” de diğer tüm dü-
şünceler gibi sadece bir düşüncedir, ama yine de biz 
özel olarak bu “düşünce”ye kendimize göre başka an-
lamlar da yükleriz.

Doğal yaşamın kendisi ıstırab üretir, yani bizden çı-
kan fiillerin faili kendimiz olmamıza rağmen, bazı 
fiillerimizin doğurduğu, beklentilerimize aykırı so-
nuçların sorumluluğunu üstlenmeyiz; bu şekilde 
zihnimize ait bir kararla meydana gelen bir sonuca, 

3 Ö. Fevzi Mardin, Ümit, Sayfa 20. 1945, Sinan Matbaası ve 
Neşriyatevi

vicdanımızın razı olmaması aynı bünyede vuku bul-
duğundan; bu iki yeti arasındaki çatışkılı ilişki zo-
runlu olarak ıstırablı bir yaşam anlamına gelir. 

Yukarıdaki paragrafta da vurgulandığı üzere insan 
ancak kendi kurtuluşuyla ilgili kuşkuyu kaldırabi-
lirse yani iman ile dolarsa ümidi onu destekler. Be-
şerî ihtiyaçların karşılanması ve dünyanın imarı en 
temelde beşerî hırs sayesinde gerçekleşir. Bu edim-
leriyle insan aynı zamanda beşerîyetinin gelişimini 
tahrik etmiş olur, ama insan sadece beşerî nitelikler-
den ibaret değildir; beşerî hırsına karşılık kendi ke-
maline olan iştiyakını da duyumsar.

İdeal’e tutku ile bağlanma olarak Ümit
Şimdi, insanda ümidin varlığı, kendisinde olmayan 
imkân ve niteliklerin tutku ile istenmesine bağlı-
dır; tutku ile istemek, bu isteğin gerçekleşmesi için 
erekteki ideal ile özdeşleşmeyi ve isteğe uygun ey-
lemimizi zorunlu kılar. Yoldaki olası tüm korku ve 
endişeleri ortadan kaldıracak olan bu tutkumuzdur. 
Bireyin tutkusunun toplumun istedikleriyle örtüş-
mesi halinde Ümit, toplumsal desteğe de kavuşmuş 
olacağından, bu durumda Ümit, tüm toplumun ümi-
dine dönüşür ve gerçekleşmesi kaçınılmaz olur.

İslâm tasavvufunda Havf ve Reca olarak kavramlaş-
tırılmış olan, Korku ile Ümit arasında insan varoluş-
sal bir eğitimden geçer, bu eğitim bilinçli çabamızla 
değil, kendiliğinden olur ama bu sonsal değildir, bu 
eğitim bizi kendiliğinden kurtuluşa götürmez; kur-
tuluşa yönelebilmek için bilinçli çabamız gerekir ki, 
buradaki kurtuluş insanın kendi nefsinde kendisinin 
yarattığı olumsuz sıfatların tasfiye edilmesidir. Kur-
tuluşun gerçekleşebilmesi için gerekli olan edimsel 
talebin kendisi ümittir. Demek ki Ümit, Istırabın 
uyandırdığı Kurtuluş için muhtaç olduğumuz hırsı 
değil, iştiyakı taşıyan gücümüzdür. Çünkü enerjimi-
zi harekete geçiren ve bizi kıblemize sabitleyen ümi-
dimizdir.

Mimarlığın insanlığın umutları ile bir rabıtası var mı? Bunun 
için önce mimarlık ve sonra da umut kavramlarının üzerinde 
durmak gerek...

Mimarlık; dolu ve boş, dış ve iç, ışık ve karanlık gibi birbirlerine zıt 
görünen ama aslında ‘Bütün’ü hem var etmek hem de tarif etmek 
için gerekli olan kutupların arasındaki denge sanatı olarak açıklana-
bilir. Zaten sanat da zaman, mekân ve değişimin gerisinde ve altın-
da yatan “Tözsel Gerçeklik - Temel Hakikat”i anlamak için gerekli 
enstrümanları, “insan ile insan’a” sunan bir takım istem dışı faali-
yetler grubudur. Sanatın ana temelinde yatan bu arayış mimarlık ile 
ete kemiğe bürünür, yansıması insan elinden, yaşanması insan ile, 
bitişi de yine insan’dan olur. 

Mimarlıkta ortaya konan eser de insan gibi doğar, yaşar ve ölür. 
Ama ölümden kasıt son değildir, çünkü hiçbir şey ölmez ve herşey 
yaşar. Zira döngüde ortaya çıkan, ortadan kalksa dahi ölümsüz ol-
muş, belleklerde yer etmiş ve kayda geçmiştir. 

Umut da kavram olarak içinde geleceğe dair “parıltı”lar barındıran, 
hoşluklar içeren, yaşama nedeni ve gayesi olan beklentileri barın-
dıran neşe, sevinç ve güzellikler demetidir… İnsanoğlu var oldu-
ğu yerde gücünü, kuvvetini, aklını ve hikmetini sonraki nesillerine 
yani umut’a aktarabilmek için mimarlık sanatını kullandı, kullanı-
yor ve kullanacak… 

Umut ile tahayyül kardeştir, birbirini güçlendirir, besler ve gelişti-
rir. Tahayyül zihinlerde başlar, “parıltı” hem düştüğü rahimde - zi-
hinhem de aktarıldığı farklı zihinlerde yoğrularak gelişir, değişir ve 
bedenlenene kadar da dönüşümü sürer. Mimar düş’üncesini imar 
ettirdiği takdirde dahi mana’dan maddeye geçtiği düşünülen “parıl-
tı”, değişimine, dönüşümüne ve döngüsüne devam edecektir. Kimi 
insan, kimi doğa, kimi de zaman tarafından evrilecek, devşirelecek, 
devri daim olacak ve İnsanoğlu’nun umudu mimarlık ile vücûd bu-
lacaktır.

Mimarlık

ve Umut
Arda Öngören
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İyimserlik inceyken, umut kalındır. Umut, korkunun öteki tarafıdır. Umut, ufkun 
ötesine bakmaktır. Umut, beklenti içinde olmak ve işlerin en iyi şekilde devam edeceğini 

ummaktır. Henüz sahip olmadıklarınımızı umut eder ve bunları sabırla bekleriz.

Charles Jencks

 

Mimarlık umudu yeşertebilir mi? Ustaca ve 
hassasiyetle tasarlanmış yaşam alanları 
insanın olumsuz düşüncelerini bertaraf et-

mesine yardımcı olabilir mi? Hatta hastaların sağlı-
ğına daha kolay kavuşmasını veya iyileşme yolunda 
sahip olması gereken en önemli meziyet olan umut-
lu olmalarına yardımcı olabilir mi? 

Mayıs 1993’te gördüğü kanser tedavisinden beş yıl 
sonra kanserinin geri döndüğünü öğrenen peyzaj ta-
sarımcısı Maggie Keswick’e üç ay ömrü kaldığı söylen-
mişti. 18 ay boyunca ileri bir kemoterapi tedavisine 
katıldı ve bu süre boyunca Maggie  1 ve dünyaca ünlü 
mimarlık kuramcısı eşi Charles Jencks, tıbbi ekiple 
birlikte sağlık kurumlarının donuk ve itici ortamını 
nasıl dönüştürebileceklerine dair düşünmeye başladı. 

1 www.maggiescentres.org/about-maggies/our-story/who-was-maggie

Birlikte doğanın ve mimarinin iyileştirici etkilerini 
barındıran, Charles Jencks’in daha sonradan “umu-
dun mimarisi” olarak isimlendirdiği ilkelerle tasar-
lanan yeni bir kanser tedavi merkezi fikri üzerinde 
çalıştılar. Kasım 1996’da, Maggie’nin ölümünden bir 
sene sonra ilk Maggie Mekezi Edinburg’da açıldı ve o 
günden bu yana büyümeye devam etti. Bugün İngil-
tere, İskoçya ve Hong Kong’da toplam 20 Maggie’nin 
Merkezi bulunmakta.

Maggie, kanser hastalarının tedavisinde geliştirilmesi 
gereken noktaları yazmıştı. Hastanelerdeki uygunsuz 
bekleme alanlarının hastaların fiziksel ve psikolojik 
durumlarını daha kötüye götürdüğünü ve bekleme 
zamanlarının daha verimli kullanılması gerektiğine 
dikkat çekmişti. Ayrıca bilgisizliğin korkuyu körükle-
diğini, birçok hastanın doktora soru dahi sormaya çe-
kindiğini fark etmişti. Hastalar ölüm korkusu içinde 

Umudun Mimarisi:
Maggie Merkezleri
Derleyen: Selin Erş
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yaşama sevinçlerini kaybetmemeli, kendi tedavileri 
üstünde hak sahibi olmalıydı. 

Maggie’nin Kanser Merkezleri sıcak, resmi olmayan ve 
misafirperver evler gibi tasarlandı. Kayıt olmaya gerek 
yoktu ve hastalar içeri girip kendilerini rahat hisset-
tiği bir ortamda zaman geçirebilirlerdi. Mutfak ise, 
hastaların birlikte sohbet edebileceği sıcak ortamlardı. 
Merkezlerde özel görüşmelerin yapılabileceği alanlar 
bile hedeflenen “açıklık”ı kaybetmeden tasarlandı. 

Bu merkezlerde hastalar için, klasik hastanelerde ol-
mayan psikolojik, sosyal ve ekonomik terapiler de 
düzenleniyor. Tai chi, Yoga, yaratıcı yazalık, sanat ve 
müzik terapileri dileyen herkes için açık şekilde uy-
gulanıyor. 

Merkezler olabildiğince doğal, yeşil alanla içiçe tasar-
lanıyor. Dünyanın en ünlü mimarlarından Norman 
Foster tarafından tasarlanan Manchester’daki mer-
kezde bulunan sera, kliniği çevreleyen bahçenin güzel 
manzarasını içeri taşıyor. Tüm merkezler Jencks çifti-
nin çevre ve binalarının birlikte insanları nasıl daha 
enerjik, rahat ve mutlu yapabilecekleri konusunda 
yaptıkları araştırmalardan çıkardıkları sonuçlara göre 
tasarlanıyor. Mimarinin insanlar üzerindeki iyileşti-
rici etkileri ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Özellikle 
bahçe, Maggie merkezlerinde basit bir estetik unsur-
dan çok daha fazlası. Hastaların hem rahatlayacağı 
hem de başkalarıyla karşılaşabileceği ortamları oluş-
turuyor. Aydınlatma, doğal ışığın kullanımı, ahşabın 
sıcaklığı ve kokusu, taze havanın hissedilmesi hasta-

ları olumlu yönde etkilliyor ve kendilerini gözle görü-
lür biçimde daha iyi hissetmelerini sağlıyor.  2

Bahçedeki serada isteyen gönüllüler sebze meyve 
ekim ve dikim işlerini de yapabiliyorlar. Geniş çiçek 
yatakları dış dünyadaki gürültü ve stresin içeri taşın-
masını önlüyorlar. Merkezlerin içinde, klasik bir has-
tanede görülen koridorlar, işaretler, tabelalar yok. 

Swanse’deki Maggie’nin Merkezi’nde huzur ve suku-
net binanın yuvarlak strüktüründe buluşuyor. 2011’de 
dünyaca ünlü Japon mimar Kisho Kurokawa tarafın-
dan tasarlanan bina Doğu ile Batıyı birleştirerek tüm 
ziyaretçilere sakin bir ortam vaad ediyor. Bina çev-
resinde dolanan bahçe Swansea körfezine bakıyor. 
Merkez, ormanlık bir arazide kurulu ve dış mekânı 
en etkin şekilde kullanan açık alanlar da mekânı zen-
ginleştiriyor.

2 http://www.theguardian.com/society/2011/feb/20/maggie-keswick-
jencks-centres-cancer-design

Şüphesiz geçtiğimiz yüzyılın en önemli 
mimari kuramcılarından olan Jencks, 
yeni kanser tedavi merkezleri için özel-
likle bambaşka bir bakış açısı geliştir-
meyi hedefledi. 

Bu merkezlerin önemli bir özelliği de 
dünyanın ileri gelen mimar ve tasarım-
cıların elinden çıkmış olması. Frank 
Gehry, Sir Norman Foster, Rem Kool-
haas, Zaha Hadid ve Kisho Kurokawa 
bunlardan bazırları. 

Meggie’nin merkezleri mimarinin iyileşme sürecin-
deki önemini vurguluyor. Yapılan araştırmalarda 
Mimari çevrenin hastaların iyileşme sürecine olan 
olumlu ve gözle görülür etkisinin ortaya konulması-
nın ardından İngiliz Tıp Birliği sağlık kurumlarının 
bina tasarımına da öncelikli önem verilmesi gerektiği 
vurgulayan bir bildiri yayımladı.  3

Charles Jenkcs’in konuyla ilgili İngiltere AA (Archite-
ctural Association)’da verdiği bir seminere şu linkten 
ulaşabilirsiniz:

www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=1215

3 http://www.ahsw.org.uk/userfiles/Other_Resources/Health__Social_
Care_Wellbeing/psychologicalsocialneedsofpatients_tcm41-202964_
copy.pdf accessed 19 November 2015

Charles Jencks kimdir? 
Amerikalı mimarlık kuramcısı, peyzaj mimarı ve 
tasarımcı Charles Jencks 1939 yılında doğdu. Mo-
dernizm ve postmodernizm üzerine yazdığı eleştirel 
kitapları mimarlık camiası başta olmak üzere geniş 
çevrelerde yankı buldu. Eğitimine Harvard üniversi-
tesinde İngiliz Edebiyatı bölümünde başlayan Jencks 
1965’de aynı üniversitenin tasarım lisans programını 
tamamladı. Londra University College’da mimarlık 
tarihi doktorası yapan Jenks’in 1977’de kaleme aldığı 
“Post Modern Mimarlığın Dili”, postmodernizm kav-
ramının mimarlık içinde kullanılıp yaygınlaştırılma-
sında çok önemli olduğuna inanılıyor.
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Çağımızın pusulasını kaybetmiş gibi gö-
rünen savrulmuşluğu bize tutunacak 
sağlam dayanaklar aratıyor. Bu durumda 
Sayın Takiyettin Mengüşoğlu’nun önem-
le ele aldığı “İnsanın varlık bütünlüğü 
içinde kıymetler” sorununu irdelemek 
çok anlamlı görünüyor.

Felsefî Antropoloji için insan aktif olan, 
sürekli yapıp-eden bir varlıktır. Hayat an-
cak yönü belli olan yapıp-etmelere, bun-
ların gerektirdiği kararlara dayanabilir; 
yoksa insanın yaşamasına imkân kalmaz; 
insanın içinde bulunduğu durumlar onu 
silip süpürürler. İnsan gayelerini, hedef-
lerini, planlarını gerçekleştirirken onun 
eylemlerini düzenleyen, onları önemi-
ne göre sıraya koyan bir “organ”a ihtiyacı 
vardır. Eylemlerimizin düzeni ve sıralan-
ması ancak insanın bir “kıymet organı”na, 
bir “kıymet-duygusu”na sahip olmasıyla 
mümkündür.

Literatürde hüküm süren bir önyargı “kıy-
met” kavramını abstract, genel kavramlar 
olarak ele alır ve onları insandan sadece 
olması gerekeni isteyen soyut normlar 
olarak görür. Aslında felsefî teorilerin bu 
gürültüleriyle ne naiv insan ne de ilimle 
ilgilenen insan ilgilenir. Hangi konumda 
olursa olsun sevip sevmediğimiz insanlar-
dan, sanat eserlerinden, iyi ya da kötü ve 
korkunç diye nitelediğimiz eylemlerden 
konuşuruz, gerçekleştirdiğimiz eylemler-
den bir kısmını angarya diye niteler, bir 
kısmına kendimizi veririz. Eğer felsefe bu 
fenomenlerden koparak “felsefe yapmaya” 
başlarsa gündelik hayattaki tavrını değişti-
rip, bu fenomenleri tersine çevirir ve tahlil, 
tasvir, açıklama derken adeta Hegel’in şu 
sözünü ispat etmeye çalışır: “Felsefe, gün-
lük hayatın, sağduyunun tersine çevrilme-
sidir.”

Antropoloji bakımından kıymetler üç ana 
grupta ele alınır:

Yüksek kıymetler: Bu gruba sevgi, nefret, 
bilgi, doğruluk, yalancılık, masumluk, saf-
lık, dürüstlük, dostluk, hak ve haksızlık, 
adalet, güven ve güvensizlik, inanma, söz 
verme, saygı, şeref, iyi ve kötü gibi kıymet-
ler girer. Bu kıymetler tarafından yönetilen 
eylemler, ya direkt ya da refleksiyonlu ola-
rak gerçekleştirilirler. Eğer açık seçik, oto-
nom bir kıymet duygusu varsa ve eylemin 
niteliği çok kompleks değilse eylem, direkt 
olarak yüksek kıymet yönünde gerçekleşir. 
Örneğin A, B’ye başına bir şey gelirse ço-
cuklarına verilmek üzere tanıksız olarak 
bir servet emanet etsin. Burada direkt tavır 
tereddütsüz olarak serveti çocuklara verir. 
Refleksiyonlu tavır ise tereddüt eder, düşü-
nür ve sonra eyleme geçer… Refleksiyonlu 
tavır daima insanda bir conflict (çatışma) 
meydana getirir. Örneğin, gençlerin mes-
lek seçiminde kendisini içten ilgilendiren 
mesleği seçmekle, sosyal çevrede prim ya-
pan, kazancı daha çok görünen bir mesleği 
seçmek gibi…

Refleksiyonlu yapıp etmede yahut karar-
daki tehlike, farkına varılmadan kıymet 
gruplarının birbiriyle değiştirilmesidir. 
Kolaylıkla vasıta değerlere kayabiliriz. Di-
rekt olan kıymet duygusu, yapıp etmelerin 
yönünü kendi içinde hazır bulur. Tarihin 
en büyük etikçisi Kant’ın literatüründeki 
“Kategorik İmperatif ” tam da refleksiyon-
suz tavra karşılık gelmektedir.

Vasıta Kıymetler: İlgi ve menfaat dairesi-
nin kıymetleri, fayda, çıkar, kuşku, çeke-
memezlik, yaşamsal kıymetler, teknik, her 
türlü maddî kıymetler vb. girer. Bu kıymet 
grubunun insan hayatında çok önemli ve 
geniş bir yeri vardır; çünkü insan hayatı 
bu kıymetlerin gerçekleştirilmesine daya-

UMUDUN KUTUP YILDIZI

FELSEFİ ANTROPOLOJİDE

KIYMETLER PROBLEMİ
Derleyen: Saliha Özcan
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davranış şekillerinde de bir tür tiranlık 
vardır. İnsanın tekliği, burada da belirli 
bir dereceye kadar kendisine has bir yolda 
yürüyebilir; bu davranışları abartmak da 
insanı yapmacık bir orijinalliğe, özentiye, 
kendini beğenmişliğe sürükleyebilir. Aksi 
yönde düşünürsek, toplum bireyleri kendi 
değerlerini diğer toplumlardan üstün gö-
rerek önyargılara kapılabilir. Aslında her 
millete her kültür çevresine ait olan davra-
nış şekilleri olduğu gibi kabul edilmelidir.

Gerek ikinci gerekse üçüncü grup kıymet-
ler alanında sözü edilen rölatiflik yüksek 
kıymetlere uygulanamaz; çünkü yüksek 
kıymetler ve bunlara dayanan yapıp etme-
ler insandan insana, milletten millete, çağ-
dan çağa bir değişikliğe uğramazlar. Veri-
len sözü tutmak, dürüst olmak, güvenilir 
olmak, adil olmak evrensel nitelikte kıy-
met hükümleridir. Fakat bu alanda henüz 
açıklık kazanmayan bir durum hüküm 
sürüyor. Bilerek veya bilmeyerek kıymet-
lerin yerleri değiştiriliyor, birbirine karış-
tırılıyor ve bundan sonra kıymetler röla-
tifleştirilmeye çalışılıyor. İnsan hangi kıy-
met grubundan konuştuğunun farkında 
olmalıdır; burada bize yol gösterecek olan 
kendi kıymet şuurumuzun açık olmasıdır; 
burada başka bir otorite de yoktur…

İnsan hayatını bölünemeyen bir bütün 
olarak gören insan felsefesinin, Felsefî 

Antropolojinin temeli üzerine kurulacak 
felsefî bir etik, ön plana fenomenlerin tah-
lil ve tasvirini koyacaktır. Böyle bir etik, 
saadet nedir? Fazilet nedir? İyi ve kötü ne-
dir? İnsan hayatının gayesi nedir? Türün-
den sorular sormak yerine bunların ortaya 
çıktığı fenomenler üzerinde duracaktır.

Hem yüksek hem de vasıta kıymetler duy-
gusu olan ve vasıta kıymetleri yüksek kıy-
metlerin emrinde bulunduran kimselerin 
hareket ve faaliyetlerinde daima bir objek-
tiflik, eleştiri ve özgürlük idesine dayanan 
seçimleri vardır.

Bir eğitimci olarak, yetişen nesillerin 
şimdiki gibi lise son sınıfta teorik bilgiler 
bütünü olarak felsefeyle tanışmak yerine, 
çok daha erken, örneğin, 10-11 yaşlarında 
hayatın içinden sorunlar üzerine düşünüp 
tartıştıran, hem programı hem de eğitim 
yöntemi bu konuda yetkin insanlarca be-
lirlenmiş (ki bunu yapabilecek çok değerli 
bilim insanlarına sahibiz) bir sistem uygu-
lansa eminim ki en geç yirmi yılda ülke-
mizin insan profili değişir… Benim sami-
mi olarak inandığım bir düşüncedir bu…

Kaynakça: 
Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefî Antropoloji 
Takiyettin Mengüşoğlu, Değişmez Değerler; 

Değişen Davranışlar 

nır; ancak bu gerçekleştirme yüksek kıy-
metleri kenara iten, onlara karşı çıkan bir 
gerçekleştirme olmamalıdır.

Habitüel (Alışkanlığa dayalı) Kıymetler: 
Modanın, zevkin, alışkanlığın kıymetleri, 
temelini bir topluluğun sosyal yapısında, 
geleneklerinde bulan kıymetler, davranış 
ve nezaket kuralları vb.

Şimdi bu kıymetler gruplarını biraz ilişki-
lendirerek ele alalım. Vasıta kıymetlerde 
daima refleksiyonlu bir tavır görülür. Her 
şeyi hesaba katma, her vasıtaya başvurma, 
içinde bulunulan durumdan yana ve karşı 
olan her şeyi incelemeyi gerektiren bir du-
rumdur bu… Bu tavır yalnız büyük çapta-
ki işler için değil; günlük hayatın ilgi alanı, 
küçük menfaatler için de söz konusudur. 
Bu kıymet grubu kendi alanının içinde 
kalmayıp, birinci kıymet grubu tarafından 
yönetilen eylemler alanına kadar uzanabi-
liyor. Bu durum birçok hâkim rol oynayan 
faktörlere göre (toplumsal, dönemsel vb.) 
değişkenlik gösteriyor.

Vasıta kıymetler grubunun başka önem-
li bir niteliği de onun, çeşitli kavgaların, 
hesaplaşmaların, sert çatışmaların, yarış-
maların olup bittiği bir alan olmasıdır. Bu 
çatışmaları da ancak hak temeli üzerin-
de yükselen devlet kanunları önleyebilir. 
Oysa yüksek kıymetler alanında bu türden 
kavgalar, hesaplaşma ve yarışmalar müm-
kün değildir. Her insan istediği kadar dü-
rüst olabilir, içten sevebilir; gücü yettiği 
kadar kendisini bir ilme, sanata, herhangi 
bir işe verebilir. Bu gibi durumlarda hiçbir 
çatışma ve kavgayla karşılaşmayız. Yüksek 
kıymetler insanları birleştirir; vasıta kıy-
metler ise çatıştırma riskini taşır.

Ancak yine de bu iki kıymet grubu bir-
birinden koparılarak ele alınmamalıdır. 
Birbirinden koparırsak, somut hayatın 

yanından geçer ve birisini mutlaklaştırı-
rız. Örneğin, Yüksek kıymetleri mutlak-
laştırırsak metafizik idealizme saplanırız. 
O zaman da insanın ayakları altındaki 
toprakla ilgisi kesilir, reel hayatta yönü-
nü bulamayan bir fantast (hayalci) olur. 
Diğer taraftan vasıta kıymetleri mutlak-
laştırırsak kendimizi “metafizik mater-
yalizme” kaptırırız ki bu, insanı kıymetli 
olandan, insan hayatını asilleştiren, ma-
nalı kılan her şeyden eder. Bu hayat da ya-
şamı anlamsız kılar. Şimdi tam ve somut 
hayat ne metafizik idealizmin ne de me-
tafizik materyalizmin tasarladığı hayattır. 
Reel hayat, dolu hayat, vasıta kıymetlerin 
yüksek kıymetlerin emri altına alınmasını 
değil, yüksek kıymetlere hizmet etmesini 
ister. İnsanın bütün başarılarının gelişme-
si, ilerleyip devam etmesi, her iki kıymet 
grubunun bir örgü gibi iç içe geçmesine 
dayanır. Bu ise insana hazır olarak veril-
mez, bir dereceye kadar eğitimle ulaşılabi-
lir. Kökleşen kıymet duygusu ile mücadele 
edilmesi çok güç; genellikle etkisizdir. Bu 
duygu ancak erken başlayan ve nasihat 
üzerine değil, örnekler üzerine yükse-
len bir eğitimle sindirilebilir. Bir çağdaki 
gençliğin materyalist olduğunu söylemek 
ve bundan yakınmak ne bize yardım ede-
bilir ne de sorunu çözebilir. Bu ancak hem 
örgün hem de yaygın eğitimde örnek olan 
ve etkin olan insanların varlığı ile ulaşıla-
bilecek bir hedeftir.

Üçüncü kıymet grubu belirli bir sosyal ya-
pıya özgü, neredeyse zamanla otomatikle-
şen davranış biçimlerimizi yönetir. Bu oto-
matikleşme, daha kompleks ve önemli bazı 
eylemler için zaman ve güç kazandırırlar. 
Moda, sorumsuz alan, gelenekler, günlük 
hayattaki rutin davranışlar hem toplum-
dan topluma hem de aynı toplumda za-
manla değişirler. Ancak bu türden sosyal 

Takiyettin Mengüşoğlu (1905-1984), felsefi antropologi ve değerler üzerine çalışma-
lar yapmış Türk filozof. 1905 yılında Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Ağılbaşı 
mahallesinde doğdu. Orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. İnsan dünyasında ortaya 
çıkan somut problemlere yaklaşan özgün bir felsefi antropoloji geliştirmiştir. Alman-
ya’da Maarif Vekaleti’nin bursu ve referansıyla Felsefe okudu, doktorasını da bu ülke-
de Almanca olarak verdi[1]. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde profesör olarak 
görev yaptı. En önemli kitabı Felsefeye Giriş adlı kitabıdır. (Kaynak: Vikipedi)
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Umudun yokluğu umutsuzluk değildir. 
Umutsuzluğun karşıtı da umut değil, iman-
dır. Umutsuzluğun karanlık kuyusuna düş-

meden de umudun “beklenti çengeli”ne kalbi ge-
çirmeden de yaşanabilir. Bunun için gerekli olan 
imandır, aşkla dolu bir iman. Birbirini çağıran, er ya 
da geç birbirine yer açan umut ve umutsuzluk ikile-
minden çıkışın yolu imandan geçer.

Hayatı “asıl sahibi”ne teslim ederek yaşayabilmeyi 
imanıyla içselleştirmiş bir kalpte, umut ve umutsuz-
luk yalnızca bir “itaatsizlik meselesi”dir. Ondandır 
ki umut, imanın hakikatine erebilmiş bir insan için 
son derece kullanışsızdır. Böyle biri “uman özne” 
konumuna mesafelidir. Umut eden kimseyse kendi 
dışındaki koşullara bel bağlamış süreğen bir “umuş” 
dolayısıyla “bekleyiş” içindedir.

Bu anlamda, salt bir bekleyişi öneren çaresizlik için-
de olmayı önceler umut. İçine düşülen bu çaresizli-
ğin üzerimizde oluşturduğu basıncın, umut ediyor 
olmaktan dolayı azalacağı da açıktır.

Şöyle ki umut, çaresizliği “çıkışsız” olma niteliğin-
den, “olası çıkışlı” olma niteliğine dönüştürerek ya-
şatır. Çaresizlik böyle dönüştürülemediğinde umut-
suzluk üretir. Yani bir bakıma umutsuzluk çaresiz-
likle kaçışsız, doğrudan yüzleşmektir.

Takdir edersiniz ki çaresizlikle hiçbir umut olmak-
sızın yüzleşmek çok sert bir durumdur. Ne var ki 
umutsuz çaresizliğin amansız kuşatıcılığında uç ve-
recek tefekkürün kişinin varoluşsal hakikatine hiç 
olmadığı kadar nüfuz etmesine yol açacak bir de-

rinlikte ve içerikte olma olasılığı da yükselir. “Umut 
dehlizleri” açmadan, çaresizliğin karanlığıyla yüz 
yüze gelebilen insan ancak, hakikatini ona cömertçe 
sunacak olan “acziyetini” kökten tecrübe etme şan-
sını ele geçirebilir. Acziyete ilişkin tecrübeler yaşan-
madan insanın “imansal varoluşu” gerçekliğine ak-
tarabilmesi pek mümkün olmaz. Buradan yapılması 
gereken çıkarsama, umudun çaresizlikten çıkış va-
adinin yarattığı oyalayıcı “çaresizliğe katlanma” ko-
laylığını, umutsuzluğun çaresizlikle yüzleşmesinin 
yarattığı tesellisiz “acziyetini kavrama” kolaylığına 
tercih etmemek olmalıdır.

Bazen işimizi kolaylaştırıyor görünen şey zorlaştırı-
yor, zorlaştıran şey kolaylaştırıyordur. Böyle şeyler 
söyleyerek umudu hayatınızdan çıkarın, umut kötü 
bir şeydir, demek istemiyoruz. Dünya gailesi içinde 
umudun nasıl yapıcı bir işlevi olduğunu da görmez-
likten gelemeyiz. Ama işte umudun tam da bu işleve 
içkin bir işlevselliği daha vardır ki insanın hakika-
tiyle buluşmasını erteler, ruhun buna hazır olma 
olgunluğuna bir an önce ermesini geciktirir. Biz, 
imansal bir varoluş içinde, hakikatine doğru yürü-
meye gönül koymuş biri için umudun pek kullanışlı 
bir şey olmadığını hatta aşılması gerektiğini vurgu-
lamaya çalışıyoruz.

Kendi çölünde kararlılıkla yürüyen hakikat yolcusu 
için umuda tutunmak, ruhunu delik deşik edecek 
dikenli bir kaktüse tutunmak gibi bir şeydir. Haki-
kat yolunda umut ederek yürünmez, umutsuzluğa 
düşerek de yürünmez. İnançla yürünür, umudun ve 
umutsuzluğun ötesinde bir inançla.

Umut eden imanın hakikati eksiktir. Umut, ima-
nı nefsanileştirerek, köşklü, hurili, yemişli “cennet 
beklentisi”ne indirger. Hakikat eri, cennete gönül 
indirmez, cennet vaadiyle kanmaz. Ona göre, dünya 
rüyamsı bir duyusal yanılsama dokusudur. “Cennet” 
de dünyevilikten yeterince arınamamış imanın, bu 
duyusal yanılsamayı bir “üst ideal”den sürdürmesinin 
karşılığı olan “hazsal manzarasıdır.”

Cennet dünyevi bir umuttur. Dünyevilikten umut ke-
silmeden hakikatten haber alınamaz. Hakikat erinin 
“mutlak irade” ile birliği, “güç eksikliği- arzu sürekli-
liği” eksenine oturan umudu “yersizleştirerek” doyma 
noktasını esnetebilen bir “kanaatkârlık” üretir. Umut 
kanaatkâr kalpte barınamaz, doyumsuz nefste barı-
nır. İtaat ve kanaat etmesini bilen bir kalbin sularında 
umudun yelkenlisini yüzdürecek arzu rüzgârları ye-
terince güçlü esemez.

Peki ama umut olmadan hayata bağlanmak 
zorlaşmaz mı?...
Umudun bizi diri tuttuğu, direncimizi artırdığı, haya-
ta dönük ve istekli kıldığı düşünülürse böyle bir soru 
yerinde bir sorudur. Ama umudun bizi hayata bağ-
laması, arzularımızın nesnesinin ele geçirilme olası-
lıkları üzerinden olduğundan söz konusu “bağlanma” 
nefsani/bensel varoluşumuzu alabildiğine merkezi-
leştirir. Nefsani varoluşumuz bizi hayata “içgüdüsel-
lik” üzerinden bağlayan “hayvansal varoluşumuz”un 
bir üstüdür, ama bizi “iman” üzerinden hayata bağla-
yan “ruhani varoşlumuzun” da altıdır.

Umut aracılığıyla hayata “imansal/ ruhsal” bağlan-
mayı katışıksız olarak kuracak yaklaşımı gerçekleştir-
mek mümkün değildir. İnsanın umutları gerçekleşse 
de gerçekleşmese de bu sonuç değişmez. Umudun 
gerçekleşmesi durumunda, arzulananın ele geçiril-
mesinin doğasındaki geçicilik gereği, bir “sönme”, 
umudun gerçekleşmemesi durumunda ise bir “hayal 
kırıklığı” bizi bekler.

Yalnızca ruhanî varoluşumuzla, hayatla “kalıcı” bir 
bağ kurulabilir. Çünkü ruhumuz “Ebedî” olanı tanır, 
O’na “dokunabilir.”

Zaten ruhumuzun hayatla doğrudan bir bağ kurmak 
gibi bir derdi yoktur, tersine hayatta olmak gibi bir 
derdi vardır. Adına hayat denilen bu değişken, geçici, 
yanılsamalı “yaratılmışlık” içinde, yaratılmamış ama 
“üflenmiş” varlık olarak ruhun derdi, hakiki bir bağ 
kurabilmek, hakikatiyle olabilmek yani kendi olabil-
mektir.

O yüzdendir ki hakikat ehli, Yaratılmamış’a, Tan-
rı’ya yönelir, Tanrı’yla “birlik” olmaya çabalar. Bunu 
yaparken hiçbir umuda kapılmaz. Umud’un Tanrı’yı 
nesneleştirerek hakikat yolunun “dosdoğruluğunu” 
nefsanîleştirip eğip bükeceğini sezer.

Umut yoktur, kanaatkârlık vardır.

Baş etmek yoktur, sanatkârlık vardır.

Ben yoktur, kendi vardır.

Arzu yoktur, aşk vardır.

Aşk, arzuya masumiyetini yeniden hediye etmektir.

Hedef, Tanrı’yla bağ kurmak olmalıdır, hayatla bağ 
kurmak değil. Tanrı’yla bağ kurabilecek olan insa-
nın, hayatla bağ kurmasını kolaylaştırıp sağlıyor diye, 
umuda yapışıp durması, çiçekten çiçeğe uçabilecek 
bir kelebeğin kendini at sineği sanması dolayısıyla, 
ruhunun “latif” özünü açığa çıkaracak “ilâhî potansi-
yeli” heba etmesine katkı sunabilecek bir tavrın içine 
girmesidir.

Hem umut ederim hem de Tanrı’yla bağımı kurarım, 
diyenlere de karşı koyacak değiliz. Böyle de yapılabilir 
elbette. Ama tahmin edersiniz ki Tanrı’yla kurulacak 
bağın kendi içinde pek çok dereceleri mevcuttur. Bu 
bağın, adeta sizi kelebek hafifliğine eriştiren bir “ha-
kikat neşesini” ruhunuza dolduracak bir yükseklik 
derecesinde kurulmasını yeğliyorsanız zaten “umu-
du” kendiliğinden gerilerde bırakacaksınızdır.

Bu makama gelebilmiş bir kişinin alışveriş ettiği ha-
yat pazarında “umut” artık “tedavülden” kalkmıştır.

Şu beyitle bitirelim:

Hala edip umut ey talip bekleme gelir diye
O dolmuş iken sineye dışarı bakman niye.

Bir Umut Ki,
Umuda Benzemez

Vefa Önal
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“Ölümlüler arasında tek iyiliksever tanrıça bir umut kaldı, 
Öbürlerinin hepsi çekilip gitti Olympos’a.” Theognis  1

Sonsuza kadar Olympos’ta zevk ve sefa içinde yaşa-
yacak olan Tanrılar bunu paylaşmak isterler. Bu ne-
denle Prometheus ve Epimetheus kardeşlere hem 

kendilerine benzeyen hem de farklı bir varlık yaratmasını 
buyururlar. İki kardeş görevlerini tamamlayıp insanı yarat-
tığında Zeus onu beğenir. İnsana ölümsüzlük dışında tüm 
özellikler bahşedilmiştir; gençlik, güzellik, sıhhat ve kuvvet. 
Prometheus’un görevi, insanlığın hayatta kalması, Epimet-
heus’unki ise diğer hayvanların yaşamasını sağlamaktır. Ne 
var ki Prometheus bununla yetinmeyerek Zeus’un kutsal 
sarayında yanan ateşten bir parça çalar ve insanlarla pay-
laşır. 

Bu arada isimlerin anlamları da ayrıca düşündürücüdür: 
Prometheus, önce düşünüp sonra yapan, Epimetheus ise 
yaptıktan sonra düşünen. Kelime anlamlarına baktığımızda 
bu iki kardeş bir yerde insanın iki yetisini temsil eder gibidir; 
Prometheus aklın sezgisel yönünü, Epimetheus ise içgüdü-
yü, hayvani yönünü… Prometheus’un çaldığı ateş de tıpkı 
Âdem’e Havva’nın yedirdiği elma gibi gerçekte Tanrısal olan 
aklın bilme yetisidir. 

Bu davranışı asla affetmeyen Zeus (nedendir bilinmez), Pro-
metheus’u dinmez acılarla cezalandırır. Bununla da hırsı 
geçmez ve kadını yaratmak ister. Tanrıların her biri kadına 
narinlik, zarafet gibi güzellikler bahşederken Zeus kıskançlık 
duygusunu ekler ve ona tüm Tanrıların hediyesi anlamında 

1 Ahmet İnam, Şiirin Sınırsızlığında

“Pandora” adını verir. Sonra da haberci Hermes’e, 
onu, Epimetheus’a eş olarak sunmasını söyler.

Epimetheus ile Pandora dünyada mutluluk içinde 
yaşarlarken bir gün haberci Hermes gelerek onlara 
gizemli bir kutu emanet eder. Gelen sesler yüzünden 
merakına yenik düşen Pandora epey tereddüt ettikten 
sonra dayanamayarak kutuyu açar. Ne yazık ki açar 
açmaz insanlığın başına çağlar boyu bela olacak has-
talık, acı, keder, kıskançlık, kibir, fesat, açlık, sefalet, 
ölüm gibi cinler ortaya saçılır. Yalnız son olarak kutun 
dibinde kalan ve en son çıkan Umut’tur... Bundan son-
ra tüm kötülükler nereye gitse o da peşi sıra gelecektir. 

Yaşamın lezzeti olan umut ve mutluluk kardeş gibidir. 
Mut, sözlükte “özlemlerin sürekli ve eksiksiz” yerine 
getirilmesi olarak tanımlanıyor. Hedeflediğimiz mut-
luluğun gerçekten eksiksiz ve sürekli olması olanaklı 
mı? Bedensel hazlar ya da ego tatmini sağlayan her 
türlü gaye bizi mutluluğa eriştirir mi? Aslında sorgu-
lamamız gerektiği halde tüm yaşamımız bunu deney-
lemekle geçer. Yaşadığımız çağda ve toplumumuzda 
bize sürekli mutluluk odaklı yaşamamız gerektiği vur-
gulanmakta. Oysa çabamız mutlu olmak yerine umut-
lu olmak olsa, umut bize gayeyi, gaye gayreti, gayret 
emeği, emek de ürünü sunacaktır. Her ürün de yeni 
bir umuttur ve yaşam döngüsü böylece sürer gider. 

Beşeriyet için umut, öncelikle sağ kalmak, tensel aç-
lığını gidermek sonra da kendisini oyalayacak, zama-
nını tüketecek uğraşlar edinmektir. Zamanı tüketmek 
değil, doğru değerlendirmek gerektiğini anlamayan 
çağımız insanı için bu, içinden çıkamadığı döngüsel 
bir süreçtir. Beşer, insanlaşma sürecinde sorgulama 
ve bilgilenme yoluyla tinsel gelişimine yönelir. Bilgi 
sayesinde insan kendisini ve yeteneklerini fark ederek 
üretime geçer. Bu üretim doğaya hükmetmek için alet 
yapmakla başlar. Sürecin son aşamasında ise sezgisel 
yönünü devreye sokarak yaratıcılığı doğrultusunda 
sanat eserleri ortaya koyar.

İnsan gaye varlığıdır. Descartes “Düşünüyorum o hal-
de varım” demişti. İsmail Emre “Neyi düşünüyorsan 
o’sun” diyerek varlık sorunsalını bir ileri aşamaya taşır. 
“Neyi gaye ediniyorsan o’sun da” denilebilir aslında. 
Modern çağın aydınlanma ilke sözü Kant’tan gelir: 
“Sapere Aude” yani “Aydınlanmaya cesaret et.” Bu 
cesaret aslında gayenin temel yapı taşı olan umuttur. 
Umut, yaşam yemeğine lezzet veren anlam olarak, 
insanlaşma yolunda edimlerimizi yönlendiren gayeyi 

bize sağlar. Tüm yaşamımız boyunca dünyaya gelişi-
mizin bir amacı olduğunu, olması gerektiğini sezinle-
riz. Kendimize seçtiğimiz ya da kendimizi içinde bul-
duğumuz bir gayemiz vardır. Gaye varsa gayret ken-
diliğinden gelir. İnsanlık tarihi bir anlamda gayretin 
tarihidir. Bizi hedefe götürecek olan şey ise bu konuda 
başarabilme yetimiz olduğuna dair his yani güvendir. 
Ancak güven, umudu yeşerterek ondan güzel çiçekler, 
meyveler açığa çıkmasını sağlar.

Toplumu yönlendiren önderler, tüm topluma güven 
sağlayacak fikirler ortaya atarak onların bir gaye etra-
fında toplanmasını sağlarlar. Atatürk, “Bütün ümidim 
gençliktedir” diyerek eserini emanet ettiği gençlerle 
ilgili olarak bize geleceğe dair çok içten, çok kararlı 
bir umut aşılamaktadır: Burada vurgulamak istediği 
gençliğin tanımını da şöyle yapar: “Genç fikirli de-
mek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demek-
tir.” 

Atatürk, tanımlamış olduğu bu gençliğe güvenini Ru-
şen Eşref Ünaydın ‘a 24 Mayıs 1918’de imzaladığı re-
simde el yazısıyla yazmış olduğu şu sözleriyle aktarır:

“Her şeye rağmen muhakkak bir nûra doğru yürü-
mekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız 
aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim 
değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarla-
tanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık 
serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmem-
dir.” 2

Yıl 1918. Bir imparatorluk çökerken, umutsuzluğun 
en yoğun yaşandığı bir dönemde atılan bu imza, bir yıl 
sonra eyleme dönüşecek olan güvenden umuda yol-
culuğun en çarpıcı örneği değil midir? O yazı, o inanç, 
o güven tarihi bir yerde mayalamıştır.

Kadim bilgelerden Nasrettin Hoca’ya atfedilen çar-
pıcı bir Anadolu fıkrası vardır. Hoca’nın göle maya 
çalması aslında bize miras kalan, güldürmekten çok 
düşündürmeyi gaye etmiş ama bunun için uygun za-
manı çağlar boyu beklemiş, anlamlı bir hikâyedir. Bizi 
şimdi gülümseten bu davranışı karşısında “Hoca ne 
diyorsun, hiç göle maya tutar mı?” diyenlere onun sa-
kince “Ya tutarsa” diye cevap vermesi umudun, inan-
mışlığın ne güzel bir örneğidir… 

Hocanın bu esprili yaklaşımı bizleri güldürse de, bu-
gün artık suya güzel sözler söylemenin, hatta güzel ni-

2 http://www.imgrum.co/media/1504998914263885713_4787883923
Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk’ü Özleyiş.

Güvenden
Umuda

Suna Öztürk
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yet ve bakışla suya bakmanın su moleküllerinin kris-
talize yapısında değişiklikler yaptığı üzerine deneyler 
yapılmaktadır. Hindistan’da binlerce yıldır geleneksel 
olarak suyu bir gece önceden ona güzellikler dileye-
rek, dua ederek dinlendirme ve sonra içme âdeti var. 
Kadim bilgiler, gelenekler aslında bize doğanın sırları 
hakkında ipucu veriyor. Su üstüne yazı yazılır mı der 
sufiler. Biz de bunu tıpkı gölün mayalanması gibi ol-
mazları tanımlarken kullanırız. Oysa belki de bu söz, 
bir olasılık içermekte ve farklı bir bakış açısının ipuç-
larını vermektedir. 

Günümüzde bilim insanları suda veri saklama yete-
neği olduğunu keşfettiler. Suyun belleği olduğu konu-
sundaki deneysel çalışmalar Gerald Pollack tarafından 
TEDx’deki konuşmasında açıklandı. Pollack, suyun 
katı, sıvı ve gaz dışında dördüncü bir hali olduğunu 
ve suyun bu halde veri saklama yeteneği olduğunu 
söyler. Hatta yeni yüzyılda artık bilgisayarların silikon 
temelli olmaktan su temelli olmaya doğru evrileceğini 
iddia eder. 3

Bir başka deney de ışığın biyoloji alanında etkileşimi 
üzerine yapılmıştır. Bilim insanları atomu oluşturan 
ışık paketlerini (foton) alıp boşluğa yerleştirdiklerin-
de dağılımlarının rastgele olduğunu gördüler. Ancak 
daha sonra insan DNA’sını alıp fotonlarla beraber boş-
luğa yerleştirmeyi denediler. Sonuçta bütün fotonların 
DNA formunda dizildiği görüldü. DNA’mızın dünya-
nın fotonlarını etkilediği düşüncesi “Ne kadar uzağı 
etkileyebileceğimiz” sorusunu da beraberinde düşün-
dürtüyor. Yeni Çağ yazarlarından Gregg Braden, “Bu 
deneyi yapmayı düşünmek bile bilimde çok umutlu bir 
aşamada olduğumuzu gösterir” der. 4

DNA’nın ışık fotonlarını etkilemesi insan düşüncesi-
nin ve özellikle de niyetinin ne derece önemli oldu-
ğunu bize gösteriyor. Güzel ve olumlu düşünmek, iyi 
niyetli olmak hep arzuladığımız dünya barışı için bir 
ümit olabilir mi acaba? Günümüz bilgelerinden Mooji 
ülkesi ve dünya barışı için kaygılanan bir hanımın “Bu 
konuda ne yapabilirim” sorusuna “Yalnızca kendini 
düzelt, geliştir” der. Başka bir çözüm önermez. Özüm 
ile çözüm; kelime anlamları ilgili midir acaba? 

David Bohm, “İçsel enerji ve zekâ ilkesini anlayan 
bir birey, atomun dönüşümünü keşfetmiş biri gibi-

3 Gerald Pollack, Suyun Dördüncü Hali, https://www.youtube.com/
watch?v=i-T7tCMUDXU
4 Gregg Braden, Bilimde Yeni Anlayış, https://www.youtube.com/
watch?v=iprj7PQIqPk

dir. İlke olarak, insanoğlunu çoktan dönüştürmüştür 
ama henüz gerçekleşmemiştir bu.” der. Ve ekler: 

“Şimdi, bu ortak işe girişmiş olan, birbirleriyle yakın 
ilişki içinde bulunan ve güven duyabilen birçok birey 
için, bu birey grubunun tümünün tek zihnini oluştur-
manın mümkün olduğuna inanıyorum. Başka bir de-
yişle, bilincin bir olmasının, bir olarak hareket etmesi-
nin… Gerçekten de bu yola girebilecek olan on kişi, ya 
da yüz kişi olsa, bir kişinin çok ötesinde bir güce sahip 
olurlardı. Bilincin özünde , ‘bir’, insanoğlunun bütün 
olduğudur. İnsanoğlunun her hangi bir parçası, bilincin 
o bölümü içinde bir ‘bir-oluşu’ oluşturabilir. Ve eğer, on 
insan kendi bilinç bölümlerini hep ‘bir’ olarak görürler-
se, bu bütüne yayılmaya başlayan bir enerjidir.”  5

Stanislav Grof da Kozmik Oyun adlı kitabında “Yete-
rince insan bu içsel dönüşümü başarıyla gerçekleşti-
rirse tüm dünya insanlığı da bu dönüşümden nasibi-
ni alacaktır.” der. Bu tıpkı Nasrettin Hoca’nınki gibi 
bir umut hikâyesidir. Konuyla ilgili olarak 100 may-
mun deneyi bize Grof ’un ne demek istediği hakkında 
bir fikir veriyor. 1952 yılında Ken Keyes Jr. ve ekibi Ja-
ponya’nın Koshima Adası’nda yaşayan Macaca Fusca-
ta cinsi maymunlar üzerinde araştırma yapmak üzere 
bölgeye gider ve onların yemesi için sahile tatlı patates 
dökerler. Yalnız kuma bulanan patatesler maymunla-
rın çok hoşuna gitmese de yemeğe devam ederler. İç-
lerinden İme adında bir genç maymun patatesi yıkar 
ve daha lezzetli olduğunu görür. Annesine ve arka-
daşlarına bunu öğretir. Arkadaşları ve anneleri öğren-
dikçe sayı artar. İlginç olan, yaşlı maymunların yeni 
yöntemi kullanmamakta ısrarlı oluşudur. Burada yeni 
fikirleri önce gençlerin, sonra dişilerin en son yaşlı er-
keklerin kabullenmesi olgusu da dikkat çekici... 1958 
yılına gelindiğinde 99 maymun tekniği öğrenmiştir. 
100. Maymun bunu öğrendiğinde ise tüm maymunlar 
artık patatesleri yıkayarak yemeği öğrenmiştir. Burada 
100 sayısı maymunlar için öğrenme eşik seviyesidir ve 
ilginç olan olaydan habersiz olarak diğer adalardaki 
maymunların da bunu artık kendiliğinden öğrenmiş 
olmasıdır.  6

Bu olay, tüm dünyada hatta belki de evrende ener-
ji alanı ile bağlı olduğumuz gerçeğini bize vurgular. 
Kendi içimizde ve dünyada barış için gerekli kuantum 
eşik seviyesini henüz yakalayamadığımız gerçeği, bu 

5 David Bohm, Holografik Evren
6 100 maymun deneyi http://www.tarihkomplo.com/2016/10/
acklanamayan-olay-yuzuncu-maymun-deneyi.html

konuda umutsuz olmamızı gerektirmez. Bu dönüşü-
mü gerçekleştiren insan sayısı belki de belli bir eşik se-
viyesini aştığında herkes kumlu patateslerini yıkamayı 
öğrenecek ya da bir başka deyişle aklını bağlarından 
temizleyerek yeni lezzetler yakalayabilecektir. 

Bilim ve çağdaş felsefe son yüzyılda ayrılıkta olduğu-
muz anlayışı üzerine kurduğu, bireyselliği ve fayda-
cılığı temel alan bir dünya görüşünü ortaya koydu. 
Bireyler kendi şahsi çıkarlarını ve ego tatminini gaye 
edinmeye başladılar. Bu çıkarlar belli sosyal yapılar 
içinde de korunarak benden olan, olmayan ayrımına 
gidildi. Yaşamın gayesi hep bir şeyler elde etmek üze-
rine inşa edildi. Toplum, gaye uğruna kendisini feda 
eden bilgeleri, bilim insanlarını özler oldu. Artık fera-
gat ahlâkı evrensel değerler arasında çok tercih edilen 
bir konumda değil ne yazık ki… Ahmet İnam, “Bilim 
şiirini kaybediyor” derken gene de umudunu yitirmi-
yor: “Bir karınca çalışkanlığı ile şiiri yaşayarak, bü-
yük bir aşkla bilineni öteleyen ozan bilim insanları 
elbette var.” 7

Günümüzde bilim ilerledikçe bilgelerin doğrudan 
deneyimlerinin şiirselliği ile buluşuyor. Biz, beden-
lerimizi oluşturan atomlar ve moleküllerden fazlası, 
aynı zamanda ışık varlıklarıyız. İnsan bedeninin so-
ğurduğu biyofotonlar zihnin niyetine göre salınıp 
hücreler arası iletişim ve DNA içindeki temel süreçleri 
değiştirebilir. Hücrelerimiz ve DNA, veri saklama ve 
iletişim için biyofotonları kullanırlar. Gaye, psikoloji-
nin yaşayan gücüdür. İnsanın gayesi tıpkı makinedeki 
hayalet gibi biyofotonlar üzerinde deneysel bir temel 
oluşturabilir 8. Kuantum fiziği kişinin kendi bakışının 
ve görüşünün deney sonuçlarını bile nasıl etkilediğini 
tartışmaktadır.

Bilim alanında umut aslında olasılıktır. Burada ola-
sılık, rastgelelik anlamında değil, hüküm vermemek, 
yargı koymamak olarak ele alınmalıdır. Her yargıla-
ma, bir sınırlamadır ve gelişimi engeller. Emre “Hiçbir 
kaydımız yoktur, ama hiçbir kayıttan da vazgeçmeyiz” 
derken adeta bu sınırsız olasılıklar denizinden bahse-
diyor gibidir. Hipotez, insanın yaratıcı gücünün bir 
ürünüdür ve yeni olasılıklar sunar. Her hipotez hem 
kendinden öncekilerle ilintili hem de yenidir. Bu ne-
denle de yeni bir tezin ortaya konması bir önce kabul 

7 Ahmet İnam, Şiirin Sınırsızlığında
8 Biyofotonların Etkisi http://i-uv.com/biophotons-the-
human-body-emits-communicates-with-and-is-made-from-
light/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_
campaign=Feed%3A+IUv+%28I+UV%29

edilmiş olan tezleri yadsıyarak olabilir ancak. Oysa 
günümüzde pozitivist diye adlandırdığımız bilim in-
sanları, kendi uzmanlık alanları içine sıkışıp kalmak-
ta, yeni fikirleri açık yüreklilikle karşılayamamaktadır. 

Kadim bilgelik ile bugünkü bilim arasında bir köprü 
oluşturan kuantum fiziğinin en önemli kavramların-
dan biri de “dolanıklık” tır. Bununla ilgili 1997 yılında 
Cenevre’de yapılan bir deneyi 3400 gazeteci izlemiştir. 
Bilim insanları dünyanın oluştuğu madde olan ve fo-
ton diye adlandırılan küçük ışık paketlerini ikiye ayı-
rıp, özel bir bölmede her birini 11,2 km farklı yönlere 
ilettiler. Bunlardan birine ne uyguladılarsa ötekisi de 
aynı etkiyi gösterdi. Buradan fiziksel olarak ayrı ve çok 
uzakta olsalar da enerji alanı ile hâlâ birbirine bağlı 
oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. 9

Yeni bilim anlayışına göre birbirimize bağlı olduğu-
muz bir dünyada hatta evrende yaşıyoruz. Burada re-
kabet yerine işbirliği anlayışını ön plana aldığımızda 
etrafımızdaki birçok olumsuzluğu düzeltebiliriz. Bu 
bize umut olarak da adlandırabileceğimiz yeni ola-
sılıklar açacaktır. İnsanların aç kalmadığı, zenginle-
rin kazançlarını kendi nefislerini şımartmak yerine 
acizlere yönlendirdiği, çocukların ve kadınların zarar 
görmediği bir dünya ideali, umudu yadsınabilir mi? 
Bu uğurda elimizden gelse değil gölü, okyanusları bile 
mayalamaz mıyız? 

Newton, öğrendikleri karşısında kendisini okyanusun 
kıyısında bir damla olarak tanımlamıştı. Bugünün bi-
lim insanları sahilde ayakuçlarını suya soktukları his-
sindeler. Oysa Mevlânâ diyor ki “Atın kendinizi deni-
ze ey damlalar yoksa sahilde kurursunuz”

Çağdaş insanı, yüzyıldan beri öğüt dinlemeyen insan 
olarak tanımlayan Orhan Hançerlioğlu ona yaşamı-
nın anlamı olan gerçek mavi kuşu bulma gayesini ha-
tırlatır: 

“XX. yüzyıl insanı, kafesindeki kuşu mavi görebil-
mek için gözlerini zorlamayı bir yana bırakıp, ger-
çekten mavi bir kuş elde ederek yitirilmiş insanlığını 
yeniden kazanma yoluna girmiştir.” 10

Gaye varsa umut da vardır. Mavi kuşu bulabilme umu-
dumuz sarmal formunda büyüyerek artsın...

9 Gregg Braden, Bilimde Yeni Anlayış https://www.youtube.com/
watch?v=iprj7PQIqPk
10 Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi
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Aristo’nun Poetika adlı eseri, sanatı bilincin 
önüne koyması ve ilk kez sanat üzerine sis-
tematik bir çalışma yapılması anlamında 

oldukça önemlidir. Aristo, tüm sanatların temeline, 
mimesisi*, yani taklidi koyar; “O halde epos, traged-
ya, komedya, dithrambos ile flüt, kitara sanatlarının 
büyük bir kısmı, bütün bunlar genel olarak taklittir 
(mimesis).” 1 Sonra, hangi sanat dalının, neyi na-
sıl taklit ettiklerini açıklar; “...Tragedya ve komedya 
arasındaki bir ayrılık yine bu noktada bulunur; çün-
kü komedya, ortalamadan daha kötü karakterleri, 
tragedya ise ortalamadan daha iyi olan karakterleri 
taklit etmek ister.” 2

Aslında, şunu imler Aristo; sanat, asaleti gereği, süf-
li ve kötü olanı aşağılayarak, iyi olanı da yücelterek 
sahneye taşır. Komedyada kötü olanı, ortalamadan 
daha aşağıda olanı, zor duruma sokarak gülünç hale 
düşürür. Tragedyada ise yok olan yüksek kahramanın 
erdemlerini ve asaletini ortaya koyar. Bunun sonu-
cunda da izleyici katarsise ulaşır. Κάθαρσις (katarsis) 
kelimesinin anlamı, temizlemek, saflaşmak, paklan-
mak, boşaltmaktır. Ama bizim en yaygın olarak kul-
landığımız karşılığı, arınmaktır ki en doğru karşılığı 
da budur. “Tragedyanın ödevi, uyandırdığı acıma ve 
korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir” 3

Demek ki olup bitmiş, belirli bir zamana yayılan, soylu 
bir eylemin taklididir tragedya ve yapıtın bölümlerine 
göre her biri ayrı ayrı kullanılan öğelerle çeşnilendi-
rilmiş bir dil kullanır bunu yaparken. Bu taklit anlatı 
yoluyla değil, eylem içindeki kişiler tarafından yapılır; 
uyandırdığı acıma ve korku aracılığıyla da bu türden 
heyecanların katharsis’ini gerçekleştirir. 4

1 Aristoteles, Çev. İsmail Tunalı, Poetika 
2 a.g.e.
3 a.g.e.
4 Aristoteles, Çev. Samih Rıfat, Poetika 

Aristo tanımında, trajedinin etkisini, acıma ve korku 
gibi duygular aracılığıyla, seyircinin bir tür boşalım 
yaşayarak arınmasını imler. Poetika’nın iki çevirisin-
den birinde “heyecan” diğerinde ise “tutku”lardan 
arınmadan bahsetmekte. Buradan anladığımız, Aris-
to’nun katarsis terimi ile kontrolsüz, hezeyan içeren 
duygulardan bahsettiğidir. Psikolojide de katarsis 
terimi, Freud’un çalışma arkadaşı  Josef Breuer tara-
fından kullanılmıştır. Duygusal boşalım adını verebi-
leceğimiz yöntem olarak kullandığı katartik yöntem-
le, hastanın geçmişte yaşadığı bir takım travmaları 
açığa çıkararak boşalım ve arınma sağlanır. 

Bizim burada ele alacağımız, trajedinin katarsis etki-
si, yani arınma, aslında Aristo’nun söylediğinin dışın-
da bir alanı içermekte. Bizim için trajedi bir değerler 
alanı olarak ortaya çıkar. Trajik durum ortaya çıkmak 
için, trajik bir kahramana ihtiyaç duyar. Trajik kah-
raman, seçebileceği başka başka seçenekleri olmasına 
rağmen, yüksek bir değerin savunucusu olarak sah-
neye çıkar ve bu değer için kendini feda eder. Sıradan 
insandan ayıran özelliği de yüksek bir değer için yok 
olmasıdır. 5

Aynı şekilde komedyada, kurnaz olanın, ilkesi olma-
yanın düştüğü durumlar komik bir şekilde ortaya 
konulur. Böylece ilkesizliği, değersizliği aşağılayarak 
insani olanı ortaya çıkartır.

Trajedide, bunun karşılığının en güzel örneklerinden 
birini Shakespeare’in Hamlet oyunundaki muhteşem 
tiratta görürüz. Hamlet kendini feda eden bir insan 
olarak, insan olmanın zorluklarını gözümüzün önü-
ne serer. Aslında insanlığın karşıtını koyarak nasıl in-
san olabileceğimizin işaretini verir:

5 Hakan Tüner, Trajediden Absürde, Düşünüyorum Dergisi 
“Yabancılaşma” özel sayısı- http://www.dusunuyorumdergisi.com/
trajediden-absurde/

İnsanlığa Umut
         Hakan Tüner
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Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!  
Düşüncemizin katlanması mı güzel, 
Zalim kaderin yumruklarına, oklarına 
Yoksa diretip bela denizlerine karşı 
Dur, yeter! Demesi mi?  
Ölmek, uyumak sadece! Düşünün ki uyumakla 
yalnız 
Bitebilir bütün acıları yüreğin, 
Çektiği bütün sıkıntılar insanoğlunun. 
Uyumak, ama düş görebilirsin uykuda, o kötü!  
Çünkü ölüm uykularında, 
Sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından, 
Ne düşler görebilir insan, düşünmeli bunu. 
Bu düşüncedir uzun yaşamayı cehennem eden. 
Kim dayanabilir zamanın kırbacına?  
Zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, 
Sevgisinin kepaze edilmesine 
Kanunların bu kadar yavaş 
Yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine 
Kötülere kul olmasına iyi insanın 
Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken?  
Kim ister bütün bunlara katlanmak 
Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek 
Ölümden sonraki bir şeyden korkmasa, 
O kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya 
Ürkütmese yüreğini?  
Bilmediğimiz belalara atılmaktansa 
Çektiklerine razı etmese insanı?  
Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi: 
Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor 
Yürekten gelenin doğal rengini. 
Ve nice büyük, yiğitçe atılışlar 
Yollarını değiştirip bu yüzden. 
Bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar.

Aslında durum Aristo’nun anlattığı gibi sadece histe-
rik duyguların arınması değildir. Bu, trajediyi yalnız-
ca psikolojik bir alanın içine sınırlandırmak olur ki 
bu en azından Sofokles’e ve Shakespeare’e haksızlıktır. 
Trajediyi izleyen seyirci sadece duygusal bir arınma 
yaşamaz. Aynı zamanda insanlık değerleri için kendi-
ni feda eden trajik kahramanı görerek onunla özdeş-
leşir ve insan olmanın kut’unu içinde duyar. Ve “oh be 

insanlık varmış” der. İnsanlık varmış. “İnsanlık var-
mış” demek insan olmanın umudunu içimize yerleş-
tirir. Ve bu da adil, toplumsal vicdanı oluşturabilecek 
bireyleri ortaya çıkartır. 

Kısacası tragedya, değerleri ortaya koyan insanı gö-
rerek insanlaşmamızı sağlaması anlamında katarsise 
ulaştırır. Yoksa psikolojik anlamda içimizde kalan 
duyguların ortaya çıkması anlamı ayrıdır. 

Peki, insan nedir ki insanlık vardır diyebilelim? Bu-
rada iki önemli alan giriyor, insan olmamız için. 
Birincisi aklımız, ikincisi ise vicdanımız. Üst akılla 
idealar alanına giren insan, günlük hayatın karmaşa 
ve çekişmelerinden uzaklaşarak, kendini ve toplumu 
inşa etmeye başlar. Bu da bizi diğer tüm varlıklardan 
ayırır. İkinci alan ise vicdandır; vicdan ise tragedyada 
bahsettiğimiz kendini feda edebilen insanın mihenk 
taşını oluşturur. 

Tiyatroya giden seyirci, bu değerleri görerek bireysel 
ve toplumsal anlamda daha iyi bir dünya inşa etme-
nin, hem de insan olabilmenin umudunu içinde taşır. 
Önce birey, sonra da toplum bu değerler üzerine inşa 
edilir. Bunlar da bizde insan olma umudunu yüceltir. 

Dipnotlar: 1 Sözlükte üç anlam veriliyor mimesis için: 1- 
Taklit etme eylemi, taklit, mim. 2- Tasvir, resim, portre. 3- 
Bir şeyin benzerini yapma, benzetme. Aristoteles, sözcüğü 
birkaç anlamda kullanıyora benziyor. Bir Fransızca çeviride 
(ki en önemlilerden biri: Dupont-Roc, Lallot çevirisi) taklit 
anlamında imitation yerine représentation (temsil) sözcüğü 
yeğlenmiş; ama çevirilerin çoğunluğu imitation (taklit) söz-
cüğünde karar kılmış. Türkçede, İsmail Tunalı çevirisinde 
de “taklit” kullanılmış. Metin And’ın Oyun ve Bügü’de kul-
landığı benzetmece, bence çok iyi bir karşılık, ama kullanım 
olanakları kısıtlı; örneğin “bir şeyi taklit etme”yi kolayca söy-
leyemiyorsunuz bu sözcükle. Bütün bu nedenlerle, Aristote-
les’ten yola çıkıp günümüze dek ulaşan ve dallı budaklı bir 
sanat kuramının temel taşı olan bu kavramı ben de “taklit” 
sözcüğüyle karşılamayı yeğledim. Ancak okur, taklit söz-
cüğüyle her karşılaştığında mimesis’i ve yerine göre değişik 
anlamlarını anımsamalı. (Samih Rıfat’ın Poetika çevirisin-
de mimesis için yaptığı dip not)

Derlerse, “Kaldı mı umudunuz?”
Diyelim ki, “Umut biz oluyoruz.”

Korkutulmadan sevilmiş çocuklar misali,
Anlaşıyoruz.

Derlerse, “Boşuna zorluyorsunuz.”
Diyelim ki, “Biz oyunu bozuyoruz!”

Her şey bitti, dediğiniz yerde
Biz daha yeni başlıyoruz.

Derlerse, “Çok geç, geri sayıyoruz.”
Diyelim ki, “Daha yeni geldik biz

Aldık ehlinden ödevimizi,
Her şeyi biz güzelleştireceğiz!”

Dünya insanları diyorum ki;
Bir de böyle tanışalım,

Kuralım oyunu birlikte yeniden
Güzel diye sevilen, biz olalım!

Dünya insanları diyorum ki;
Güzel diye sevilen biz olalım,

Hadi böyle bir daha tanışalım.
Kuralım oyunu,

Oynayalım!

Derlerse
Deniz Tipigil
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Ümit yitimi... İnsanın, içinden çıkamadığı, olumsuz yaşamsal 
koşullarında düştüğü durumun adı...

Kişi, eğer doğa koşulları kadar baskın durumlarda, aklını nasıl 
yöneteceğini ve yeterince sakin kalmayı beceremezse ümit yi-
timinin sonucu olarak ve kendine yakıştır(a)madığı bu yeter-
sizlik durumuna düşmenin düşüncesi ise utanç ve de bununla 
birlikte, tüm gücünü tükettiğine inanmaya başlamanın sonu 
ise yok oluştur yani ölümdür.

Hayvan ve insanların, var olabilme temel aracı olan korku ile 
sadece insanın, usunu kullanabilmesiyle sahip olduğu  ümit 
edebilme üst olanakları ve çeşitli olasılıklar, korku ile ümit[-
havf ve recâ] arasında yaşamak durumunda olmamız, spordan 
sanata, felsefeden bilime ve tüm disiplinlerde anımsatılan, ilk 
ve en temel eşiklerdendir.

“Kötümserlik”, “yılgınlık”, “bezginlik”, “tembellik” gibi zihinsel 
ya da hastalık gibi çeşitli fiziksel nedenlerle düşülen ümitsiz-
lik durumları da “çaresizlik düşünceleri”ne kapılmamıza “ne-
den olabilir” fakat doğal ya da yapay, dışsal engeller ya da içsel 
yüklerimiz yani kaygılarımız, sonradan duyacağımız pişman-
lıklarımıza işaret etmektedir.

Yaşamın olumsuz koşullarını, çoğunlukla, yüksek ya da yeterli 
orandaki çözümlerin, sorunların yakınında ya da bizim he-
men yanıbaşımızda bir yerlerde olduğunu anımsamak varken, 
kaynak ve destekleri yokuşa sürmemizin, ne yazık ki, ümitsiz-
liklerimizi artırmak gibi büyük bir yanlıştan başka bir sonucu 
olmayacaktır.

Kendi yarattığımız atâlet, acziyet, “sağırlık/körlük”, 
beklenti, inançsızlık ve belirsizlik gibi yapay koşullar 
ve bunların yaratacağı hüsran yerine ümidimizi ar-
tırmanın yolu ise sadece, var ve elimizde olan, olum-
lu koşul ve olanakların anımsanmasıdır.

“Ümitsiz” durumlar yoktur, “ümitsiz” “kişiler” 
vardır. Hiçbir zaman ve koşulda, ümidimi yitirme-
dim!... (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Ümitsizliğin en zorlusu ise aşkta yaşanandır. Aşkın 
hiçbir koşul tanımayacağını kabul etsek bile âşık ol-
duğumuzda, korku ile ümit arasında gider gelir fakat 
çaresizlik ve ümitsizlik içinde boğuluruz. “Karşılıksız 
ya da biten aşk”larda, zorlu ve uzun sürede olsa bile 
bir yerlerde pes ederek duruma ayak uydururuz ço-
ğunlukla. Su akar, yolunu/yatağını bulur fakat ümit 
beslediğimiz aşklarda ise “beklentilerimiz”, “çözüm-
lerimiz” ve çözümsüzlükler yan yana sürer durur.

İlk ve/veya tek âşık olduğumuz kişiye olan aşkımı-
zı ise “ölümsüz aşk” olarak tanımlarız. Bu aşklar-
da, ümit, hiçbir zaman, zemin ve koşulda, son solu-
ğumuza kadar son bulmayacağına inanırız ve ümit 
yitiminin zerresine yer yoktur.

Yaşamı ve yaşamdaki tüm olumlu/olumsuz koşul ve 
ayrıntıları da aşkta yaşadığımız (ya da varsaydığı-
mız) gibi tüm olanaksızlıklara ve her yöndeki olası-
lıklara karşı, ümidin en yükseğiyle karşılamayı yeğ-
lemeliyiz.

İnsan, gününü, sadece ve sadece iki biçimde geçirir.

Ya ÜMİT ya da “ümitsizlik” içinde!...

“ÜMİTSİZLİK” 

(DEPAIR[İng.]|DÉSESPOIR[Fr.]  |  VERZWEIFLUNG 
[Alm.] | DESPERATIO [Lat.] ) değil/yerine

UMUT/ÜMİT [Türkçe, Fars.]

(  RECÂ[Ar.]  |  HOPE[İng.]  |  ESPOIR[Fr.]  |  HOFF-
NUNG[Alm.] | SPES[Lat.] )

Güdülenme[Motivasyon]  ve  Dayanç[Sabır]  [Yin ve 
Yang], yaşamımızın üzerine kurulu olduğu iki olgu-
dur. Herhangi bir işe başlarken, çeşitli nedenlerle zi-
hinsel hareketlilik başlatılır fakat uzun süren/sürecek 
işlerde, ancak bir yere kadar yeterli olur. Güdünün 
tükenmeye başladığı noktada, dayanç devreye girer/
girmelidir. İşin süresine, zorluğuna göre, dayancın 
da yetmeyeceği noktaya gelinir. Dayancın tükendiği 
noktada da işin tamamlanması noktasına yaklaşıl-
mıştır ve sona yaklaşmış olmanın güdülemesiyle de 
süreç/iş tamamlanır.

Güdülenmemizde olduğu gibi,  ümidimizde  de da-
yancımızı işletmek durumundayızdır. Olası  “ümit 
yitimi” durumlarına düşmemek üzere de “şu anda 
ve burada” olanların daha fazla farkında olarak [en 
az %51] ve elimizde olanların değerini bilerek, anım-
sayarak; kendimizi, çevremizi ve koşullarımızı, ya-
pabileceklerimizden daha fazlası için zorlamayarak 
sağlayabiliriz ancak.

“Bir Zen ustası, dağlık bir bölgede dolaşırken, yürüdü-
ğü yolun sonunun bir uçurum olduğunu görür. Dönüp 
başka bir yoldan devam edecekken, arkasında iki as-
lanın, onu beklediğini görür. Aslanlarla savaşamaya-
cağını gören usta, uçuruma doğru daha dikkatli baktı-
ğında ise aşağı sarkan bir sarmaşık olduğunu görür ve 
sarmaşığa tutunarak aşağı doğru inmeye başlarken, 
aslanların aşağıda beklediğini görür. Tekrar yukarı 
çıkıp kaçabileceğini düşünürken, iki farenin, tutundu-
ğu sarmaşığı kemirdiğini ve sarmaşığın kopmak üzere 
olduğunu görür. Böylesi bir durumdaki varoluşsal ça-
resizliğin ve ümitsizliğin içinde, tam karşısında duran 
bir çilek vardır. Ve usta, en ümitsiz durumda bile ya-
şanabilecek son/tek bir şey (daha) olduğunun bilinciy-
le uzanır ve o çileği yer.”

Hiçbir koşulun, ümidimizi kesmesine izin vermeme-
sine karşın, sadece, zihnin baş edemediği tek durum 
olan belirsizlik, ümidimizi işletmemizde biraz daha 
ketleyici olabilir. Belirsizliklerle başa çıkmanın tek 
yolu,  belirgin olanlarla yol almaktır. Yapabilecekle-
rimizle ve öncelikler yönetimimizle süreçler daha 

Ümit Yitimi
B

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

130 Umut Özel Sayısı, 2017 Umut Özel Sayısı, 2017 131



etkili olmak ve kolaylaşmakla birlikte, sonuçlar da olumlu anlamda deği-
şebilecektir.

Özsaygımız, özgüvenimiz ve birbirimize daha fazla güvenme koşulları yara-
tarak, paylaşılabilecekleri daha fazla paylaşarak ve dayanışma içinde kalarak 
da ümidimizi, her alanda ve herkes için artırabiliriz. “Köşe kapmaca” oyu-
nu oynamak yerine mücadelemizin sadece doğayla olduğunu/olabileceğini 
anımsayarak, didişmek yerine birbirimize daha fazla yaklaşarak, sırt sırta 
vererek, imece yöntemiyle ve oluşacak artı değerlerin dağılımında daha âdil 
olarak, yaşama ve geleceğe yönelik  ümidimizin artmasını sağlayabiliriz. 
Bunu, toplumlar bazında yaşa(ya)masak bile yakın çevremizdeki kişilerle 
bir yerlerden başlatmak durumundayız.

Ümidimizi artıracakların, karmaşada değil yalınlıkta, ne yapmayacakla-
rımızda olduğunu...

Eşikleri bilmekle, uclarda ve sonuçlarda değil aralıklarda/süreçlerde (den-
geli/dengede) yaşamamızla sağlanacağını...

Sonuçların, süreçlerden koparılamayacağını ve ön-
cellenemeyeceğini, süreci düşünmeden ve konuş-
madan, sonuçlardan bahsedilemeyeceğini akılda 
tutarak, “Sonuçta ...” diyerek son sözü kendimize ait 
kılmadan, süreci göz ardı etmeden ve engellemeden 
konuşmamızda olduğunu...

Sorunların, esastan değil yöntemden/usûlden kay-
naklandığını, çözümlerin ve önceliğin, yaklaşımla-
rımızda, yöntemlerimizde, üslûbumuzda olduğunu 
iyice anlamamızda ve sürekli anımsamamızda oldu-
ğunu...

Herhangi bir işimizde/eylemimizde ve sözümüz-
de, hız yapmamamızda ve özen göstermemizde ol-
duğunu...
(Trafik işaretlerine uyabileceğimiz/(“)uyduğumuz(”) 
gibi!)

Birbirimize, dikey ya da yatay ilişki düzeylerinde, ”ne 
yapacağımız” dayatmalarından vazgeçip her birimi-
zin, uyarı ya da zorunluluk noktasına getirmeden, ne 
yapmayacaklarımızın bilinciyle hareket etmemizde 
olduğunu...
(Kişilerin keyfîliklerinde değil hepimiz için geçerli, 
ortak gereksinim ve özgürlük alanlarına yönelme-
mizle!...)

Yaptığımızın “kâr”, yapmadığımızın yarar olduğu-
nu anımsamamızla...

Herhangi (yeni) bir şeyi ya da birbirimizi anlamanın,  
anlatılan/gösterilen/paylaşılan şeyin ne olduğuna,   
ne kadar farklı ya da yeni olursa olsun, önyargısız ve  
daha önceki “bilgi/bellek kayıtlarımız”dan hareketle 
ya da “süzgecimiz”le değil (en azından) anlama çaba-
sında olmamız gereken o an ya da belirli bir zaman/
zemin sürecinde,

1. Nötr Olma 

2. (Nitelikli) Soru Sorma gerekliliğini anımsamamız-
la olduğunu...

[Anlamanın sesi olan hmmm ile!]

Kişisel/toplumsal yönetim ve yaşam/a “oyununun”,   

“0-1 / YA, YA DA” “kuralı/mantığı” üzerin(d)e(n) değil 
“HEM, HEM DE; NE, NE DE” kuralı/mantığı üze-
rin(d)e(n), yaşayışımız ve işleyişimiz ile sürdürdü-
ğümüzü anımsamamızla!...
(Elimizi, pisliğe değdi diye kesmeyip yıkadıktan son-
ra yemek yaptığımız gibi! )

[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3965]

Konuşulamayacak ve konuşarak çözülemeyecek hiç-
bir konunun, ayrıntının ve sorunun ol madığı-
nı, doğa ve olguların yönetiminde, ancak

konuşarak anlaşabileceğimizi, ne sürekli “konuşma-
nın”, ne de tamamen “susmamızın”, yeterli/uygun ol-
mayacağını, doğru zaman ve zeminde, yeterli oran-
da, hem konuşabilmemizin, hem de susabilmemizin 
gerektiğini anımsamamızda ve tüm bunların denge-
sini kurabilmemizle sağlanacağını...

( Doğa ve sorunlar karşısında, derimizin kalın olma-
dığı, pençemizin bulunmadığı, fakat elimiz, dilimiz 
ve aklımızla, ancak konuşarak çözümler üretebildi-
ğimiz gibi! )

Tüm çözümlerin, dışarıda, uzakta, ötekinde değil ya-
lınlık ve yavaşlıkla, içimizde, yakınımızda ve kendi-
mizde olduğunu anımsamamızla gerçekleşeceğini...

“Şu” ya da “bu”, “şöyle” ya da “böyle” olmamızın ge-
rekmediğini, yaşamdan, birbirimizden ve kendimiz-
den beklentide olduğumuz tüm kalıp ve kabuller ye-
rine süreçte olduğumuzun ve sadece varoluşumuzun 
yeterli olduğunu anımsamamızla!...

Bir şey yapmadan ve söylemeden önce en az, saniye-
nin milyonda biri kadar, kendimize, düşünme fırsatı 
vermek üzere, iki küpeyi, kulaklarımızda varsaymak 
ve bunları...

Sürekli akılda tutmak durumundayız.

Bir şey ki, yapmasan da olur. YAPMA!

Bir şey ki, söylemesen de olur. SÖYLEME!

Söz(cük)leri(ni) değiştir, dünya(n) değişsin!
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“Umut” bizler için şüphesiz bir isminden fazla-
sıdır. Sadece zihinsel bir eylemin aksine, insan 
varoluşunun temelinde yatan bir güven duy-

gusudur.[1]  Umut, hayatın bütün gerçekliklerine 
entegre olmuştur ve hatta bazı düşünürlere göre 
“umut”, insan için bir güç kaynağıdır.[2] Her şeyden 
ötesi insanı, insan yapan bir “dürtü” veya “itki” ola-
rak anlaşıldığı da görülmüştür. 

Umut kavramının bir güç kaynağı olarak tanımlan-
masını, bir insanı hayata bağlaması örneğini ele ala-
rak düşünebiliriz. Geçmişte, bugün hatta gelecekte 
dahi açlık ve sefalet gibi çok zor şartlar altında yaşa-
mış, yaşayan ve yaşayacak insanları düşündüğümüz-
de, eğer umuda tutunamazlarsa hayat mücadelesini 
bırakabilecekleri görülmüştür. Bir başka örnek olarak 
doktorların kendi söylemlerinde; yatalak bir hasta-
nın iyileşme sürecinde, o hastalığı yeneceğine dair 
umuttan yoksun olduğunda, durumunun daha da 
kötüye gittiği görülmüştür. İnsana bazen, bir damla 
suyu buldurmak için, metrelerce kuyu kazdırması da 
insanın içinde saklı bulunan bir potansiyeli açığa çı-
kardığının kanıtıdır.

Bir insan için umut söz konusuysa ve o insan umut 
ediyorsa, hep daha iyi şeylere yönelişin kaçınılmaz 
oluşundandır denebilir. Umut etmenin, hep daha iyi-
yi arzulama, amaç edinme ve daha iyiye ulaşmaya yö-
nelik düşünce olması, aslında mevcut durumun umut 
edilenden daha kötü bir durum olduğunu dolaylı 
yoldan anlatır bize. Terry Eagleton’a göre umutlanma 
eğer insan hayatındaki kaçınılmaz bir gerçeklik ve bir 
ihtiyaçsa, iyi olmayan veya istenmeyen şey çoktan 
gerçekleşmiştir aslında.[1] Mevcut durum, insanın 
kendisi için iyi olanı veya gerçekleşmesini istediği 
koşulları arzulamaya itmiştir. Birey bu yüzden umut 
etmeye başlamıştır.

Kutsal metinler de hayatın bütün gerçekliklerini bilin-
cimize konu ettiğinden olsa gerek “umut” kavramına 
yer verildiğini görüyoruz. Hatta “öteki yaşam”, “cen-
net ve cehennem”, “ahiret” kavramlarının tamamen 
“umut”  kavramına bağlı olduğunu anlayabiliyoruz. 
Kutsal kitaplarda geçen dünyanın bir sınav alanı olu-
şu, tüm kötülüklerin hatta belaların bu dünyada oldu-
ğunun anlaşılması, fakat Tanrı’nın uyulması gereken 
açık ve net kurallarına uyulduğu, yaşanan her kötü 

olaya sabırla göğüs gerildiği takdirde; öteki dünyada, 
ahirette, cennette, bireyi bekleyen güzel şeyleri anlat-
tığı gerçeğiyle yüz yüze gelindiğinde, “umut” kavramı 
insan hayatında merkezî bir yer alıyor. 

Ünlü İtalyan düşünür ve psikiyatrist Eugenio Borg-
na’ya göre “umut”, Tanrı ile ilişki ve iletişim kurmanın 
en büyük adımıdır. Borgna’ya göre insan, diğer insan-
larla ilişki ve iletişim kurmak ve tanrıyla karşılaşmak 
için vardır. Bu şekilde bir karşılaşmaya zemin hazırla-
yan şey Borgna’ya göre umuttur. Çünkü karşılıklı bir 
ilişkinin anlamlı olabilmesi için beklenti ve umudun 
olmazsa olmaz olduğunu söyler Borgna. İncil’in Ro-
malılara Mektup bölümünde (Yalnız yaratılış değil, 
biz de -evet Ruh’un turfandasına sahip olan bizler de- 
evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulması-
nı özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz.  Çünkü bu 
umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. 
Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa görmediğimize 
umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.)[4] kurtuluşun 
umut aracılığıyla olacağına dikkat çekerken, burada-
ki “umut” kavramını onu Tanrıya kavuşturacak sabır 
kavramıyla ilişkilendirmiştir.[3]

İnsanoğlunun yaşadığı hayatı göz önünde bulundur-
duğumuzda, “zaman” kavramını göz ardı edemeyiz. 
İnsanın bu hayatta kuşkusuz geri alamayacağı nadir 
şeylerden biridir “zaman”. Hatta bu sebeple zaman, 
insan hayatındaki en değerli şeylerden biridir. Umut 
kavramını zaman kavramıyla birlikte ele aldığımızda 
ise, umut kavramının bilindik zaman dilimlerinin 
her biriyle bağlantılı olduğunu gözlemleriz. Bir olay 
yaşandığında ve o olay bittiğinde artık geçmiş sayılır. 
Birey onu “şimdi”de fark edip, bu doğrultuda gelece-
ğe doğru hareket eder. Yukarıda bahsettiğimiz Terry 
Eagleton’ın anlatımını tekrar ele alırsak, birey mev-
cut durumdan veya geçmişten hoşnut olmadığından, 
geleceğe yönelik arzu ettiği yaşamı, koşulları, olgu 
ve olayları umut eder ve geleceğe yönelik beklentiye 
girer. Burada umut kavramı her ne kadar geleceğe 
yönelik bir kavram gibi görünse de, geçmişi de için-
de barındırdığı açıktır. Çünkü umut edilen, hiç ya-
şanmamış olan ve yaşanılması arzu edilen bir bilinç 
halidir. İnsan bu durumda kendine bir “ütopya” ya-
ratmıştır. Fakat bu ütopyanın yaratılışında, geçmişte 
yaşanan gerçekliğin payı büyüktür. Bu sebeple umut 
kavramının hem geçmişi hem de geleceği içinde ba-

rındığını, ancak farkındalık açısından yalnızca o “an”-
da umut edilebildiğini söyleyebiliriz. 

Umut ile zaman kavramlarının birlikte incelenişi ve 
aralarındaki ilişkileri pekiştirmek adına yapılan araş-
tırmalarda, literatürde bu konuyu detaylıca ele alan 
Borgna’ya göre üç farklı zamandan bahsedilebilir. Geç-
mişe ilişkin şimdiki zaman “bellek”; geleceğe ilişkin 
şimdiki zaman “beklenti” ve şimdiye ait şimdiki zaman 
ise “sezgi”. İnsan belleğinde bulunan geçmişte yaşadığı 
üzüntü, sıkıntı ve mutsuzluk uyandırmış olan şeyleri, 
gelecekte bir daha yaşamamayı umut eder ve bu bek-
lentiyle yaşar. Bu çerçevede bakılacak olursa bellekte 
bulunanlar insanı umuda yönlendirmiş oluyor. Yani 
umut ile belleğin ayrılamaz bir bütünlüğü gözlemle-
niyor. Borgna’nın bu çıkarımıyla da umut kavramının 
bizlerin farkında olduğu geçmiş, şimdi ve gelecek za-
manla ne kadar ilişkili olduğu anlaşılabilir.[3]

Umutsuzluk ve umutlu olmak, zihnimizdeki geçmiş 
ve gelecek zamanla ilişkili bir durum olsa da, zaman 
açısından bakıldığında göreceliliğin ne kadar da et-
kin olduğunu anlayabiliriz. Zamanın göreceliliği bir 
umutsuzluk anında, sıkıntı ve mutsuzluk hissiyatı-
nın en yoğun seviyelerindeyken, zamanın ne kadar-
da uzun, donuk ve durağan gelmesi; veya tam tersi 
umutlu, mutlu ve sevinçli bir anda bir o kadar da akı-
cı ve hızlı geçmesi olarak düşünülebilir. 

Sonuç olarak umut kavramını incelediğimizde gördü-
ğümüz en önemli noktalardan biri, yaşamla ölüm ara-
sındaki o koca boşluğu dolduracak büyüklükte bir etki 
yarattığıdır. İnsanı ölüm döşeğinden kurtarabilmesi-
nin yanında, insanın halen yaşadığı bu hayata anlam 
katabilmesine belirgin etkisi olduğu da açıktır. Kimi 
zaman hayatta kalması için ona güç veren “umut”, kimi 
zamansa içinde mutluluk ve barış uyandıracak dav-
ranışlarda bulunmasını sağlayacak. Bazen umut edip, 
beklentiye kapılıp kaygılanacak hatta belki de üzülecek 
olan insan, bazense bunu bir tutkuya dönüştürüp ha-
yatını bambaşka bir şekilde değiştirecek. Borgna’nın 
ifadesiyle: “Yaşıyorum, öyleyse umut ediyorum”.[3]

Kaynakça:
[1] Terry Eagleton, İyimser Olmayan Umut
[2] Ernst Bloch, Umut İlkesi Üzerine
[3] Eugenio Borgna, Bekleyiş ve Umut
[4] Kutsal Kitap, İncil, Romalılar, 8: 23-25
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“Ümit fakirin ekmeğidir” deriz.

Eğer buradaki “fakir” kelimesinden kast edi-
lenin; Hz. Îsâ’nın “Ne mutlu fakir olduklarını 
bilenlere” şeklindeki sözünde geçen, mânevî 

eksikliklerini idrak eden, “fakir” olduğunu düşü-
nürsek, konu edilen ekmeğin de Hz. Îsâ’nın eti yani 
iman üzere edinilecek olan öğretisi olduğu sonucu-
na varırız.

Şüphesiz kendilerinin eksiksiz ve kusursuz oldukla-
rını düşünenler asla bir arayışa talip olmayacaklardır.

Hıristiyanlık dininin temel taşıyıcıları olarak ümit’in 
yanısıra iman ve şefkatten de bahsedilir. Sırasıyla 
“Çapa-Haç-kalb” sembolleriyle gösterilen bu üç kav-
ram özellikle Aziz Pavlus’un Korintoslulara Birinci 
Mektubunun 13. Bab’ında dikkati çekmektedir.“Kole-
siler ve Filimonun Mesajı” isimli eserinde, Pavlus’un 
Koloselilere mektubunu yorumlarken R.C.Lucas; 
Pavlus’un; “İmanınız ve şefkatiniz göklerde saklı 
bulunan ümidinizden kaynaklanıyor” dediğini öne 
sürer. Ve ona göre Pavlus; bu üç niteliğin insanda 
doğuştan bulunmadığını ve çalışılarak da kazanıla-
mayacağını düşünmektedir. Pavlus; böylece iman-ü-
mit-şefkat üçlemesi altında, doğal insanı yani beşerî 
değil de ruhsal insanı yani kâmil olmaya talip olan 
insanı konu edinmektedir. Özellikle; Hıristiyanlık ile 
batıya taşınan “ümit” ise; Âdem’in günahının taşın-
masından doğan ölümden kurtuluş ve Îsâmesih’in 
ödediği fidyeye iman ederek tövbe ile girilen sonsuz-
luk yolunda ebedi hayat ümididir. Ölümün olmadı-
ğını anlatan resurrection yani Hz. Îsâ’nın dirilişi bu 
teklife delil olarak sunulmaktadır.

Bu esnada günlük dilimizde aynı anlamda kullanılan 
umut (Türkçe) ve ümit (Farsça) kavramlarının ara-
sındaki TDK tarafından söylenilen ince farkı belirt-
meden geçmemek gerekir. Umut; aklın ışığı altında, 
aklın yasalarına bağlı olarak beklenilenin, olgusallık-
ta gerçekleşeceğine duyulan güveni ifade eder. Ümit 
ise sadece inanca yani îtikata dayalı bir bekleyiştir. 
Yani; Resul ümmetine ilettiyse, ümmeti açısından, 
vaad edilenin beklenmesine dair akılla, yasalarla bir 
yaklaşım gerekmez.

Çünkü; dinin çerçevesinde, İmanın gereği, ümit edi-
len şeylere itimat, görünmeyen şeylere kanaattir. (İb-
ranîlere 11:1) 

Din; Arapça ve İbranîcede de tam kelime karşılığı 
“hüküm, yargı” demek olup ümidin hükmünü ifade 
eder.

Niyet ise; gelecekte olacağı beklenen bir erek olması 
dolayısıyla, ümidimizdir.

Burada hareket ettirici erk olarak ereğe işaret edilir 
yani geleceğe yapılan bir projeksiyon söylenmektedir. 
Aristo’nun nedenler sınıflandırmasında geçen; “Ca-
use a finale” yani sonda olan “neden” niyet olarak 
başlangıçtadır.

Sibernetik akıl ile bakılırsa Hz. Îsâ’nın “Başlangıç 
ve son benim” ya da “Alfa ve omega benim” sözleri 
daha anlaşılır olacaktır. Yoksa sibernetik biliminin 
anlayışından yoksun olunduğunda Hz. Îsâ’nın bu 
sözü “saçma-sapan” bir söz ya da üzerinde düşünü-
lemeyecek bir inanç alanı olarak kalacaktır. Hâlbuki 
anlam varlığı olarak insan, her zaman sondadır, ge-
lecektedir ve ahirettedir.

Ereksiz, niyetsiz ve ümitsiz yani anlamsız “insan” var 
olamaz. İnsan; niyet varlığıdır. Bu bağlamda Hz. Îsâ 
kendisinin “anlam” olduğunu söyler. 

“Vesica piscis”, balık kesesi ya da “balık” ezoterik sem-
bolizmada da çoğunlukla “niyet”i gösterir. İslâm’ın 
kutsal kitabı Kur’an’ın en gizemli sûretlerinden olan 
Kehf (mağara) Sûresinde Hz. Mûsa ile yardımcısı Ye-
şua ben Nun’un iki denizin birleştikleri yeri ararken 
acıkıp balığı unutmaları İslâm tasavvuf ıstılâhında, 
yola çıkış niyetlerini kaybetmeleri olarak açıklan-
maktadır. Mısır’dan çıktıktan sonra çölde dolaşan 
İbranîlerden Mısır’ı görmüş olanların tamamı Mûsa 
da dâhil hiç kimsenin vaad edilmiş topraklara gire-
mediğini biliyoruz. Sadece “Yeşua” istisnadır. Yeşua; 
Nun oğlu yani Niyetin oğludur ve Mûsa’nın niyeti 
Yeşua’da görünmüştür. Nun kelimesinin Aramice’de 
anlamı da “balık” olup “Yeşua” kelimesinin İbranî-
ce yazılışı ise okunamayan tetragramaton’un tam 
ortasına yani yod ve he’den sonra “ŞİN” harfinin ya-
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zılması ile yapılır. Okunamayan isim; HAŞEM, “Şin” harfi ile “Yeşua” 
diye okunur ki Hz. Îsâ’nın adı da aslında Yeşua’dır. Proto Hıristiyanların 
sembolünün de “balık” olması göz ardı edilmemelidir. Nun oğlu Ye-
şua denilmesinin; Carl Gustav Jung’a göre nedeni, Yeşua’nın kökeninin 
derin sularda yani karanlıkta olduğuna işaret etmesidir. “Dört Arketip” 
isimli eserinde Jung, balık sembolünün “İnsanın içgüdüsel ruhu” oldu-
ğunu söylemektedir. İnsanın varoluşunda “Bilinçdışı bir niyetin” varlığı 
ve onun unutulmasının sonuçlarına değinmekte; ve balığın unutulma-
sının, kararsızlığa ve enerji kaybına dolayısıyla psikolojik yorgunluğa 
sebep olduğunu eklemektedir.

Denizdeki garip bir balıktan, kılçıksız ve derisiz bir balıktan simyacılar 
da söz etmektedirler. Bu balık, onlara göre “canlı taş”ın, filius philosop-

horum’un özünü temsil eden küresel yani mükemmel 
unsurdur. Bu unsurun ne olduğunu da bu bağlamda 
düşünmek gerekir.

Sibernetik, Er Kund tarafından, “Bir sistemin belir-
li bir hedefe ulaşmak için, içinde bulunduğu şartlara 
göre en uygun davranışlar ve davranış yetenekleri bili-
midir...” şeklinde tarif edilmektedir. Buradaki “Belirli 
hedef ” kararlı olunan bir niyet halini göstermekte-
dir. Cehalet; bilgeler tarafından, yaşantımızın her bir 
mertebesinde kendisiyle savaşacağımız düşmanımız 
olarak söylenir. Cahillikte inat ve ısrar etmek olarak 
tanımlayacağımız “cehalet” bilgisizlik demek değildir. 
Cehalet kelimesinin tam karşılığı “bir niyet” yani bir 
yönlenme ve bir umut ya da ümit olmaksızın, ısrarla 
başıboş diğer bir tabirle serseri yürümektir. Araplar 
çölde kaybolmuş deveye “Cehl” oldu demektedirler. 
Cehl olmak çölde kaybolmaktır, bu mânada da “Kay-
bolmuş olan” yine “Niyet” olmaktadır.

Bir kavramın, bir kelimenin anlamına ermek, evve-
line gitmek için ise ayrımlı birliğine gidebilmek, zıttı 
ile analiz etmek gerekir. Ancak; analiz esnasında bü-
tünselliği parçalamayacak ve dengemizi sağlayarak, 
uyumu koruyacak olan tutum ise sürekli geri besleme 
ile anlamı korumaktan ve asla niyeti unutmamaktan 
geçer. Niyet; negatif feedback yaparak “zorunluluk” 
ilkesi altında dengeye ve dinamik ereğe yönlendirir, 
eylem bütünlüğünü korur. 

Eski Yunan’da “Kübernetes” “Gemiyi yöneten pilot” 
kısaca “Dümenci” demekti. Platonun; Gorgias isimli 
eserinde “Kübernetes, yalnız ruhları değil, bedenleri 
ve malları da büyük tehlikelerden korur” denilmekte-

dir. Kübernetes ya da dümenci bir yönelim gös-
tererek İslâm’da “kıble” kelimesi ile tabir edilen 
ereğe dönmektedir. Kıble; amaç olan, yönelinen 
yani “niyet” olandır. Almanlar ve Avusturyalıla-
rın “Kibernetik” olarak yazıp okudukları bu bi-
lim dalına bizim bilim adamlarımız Fransızlar 
gibi “Sibernetik” demektedirler. Sibernetik; bir 
haberleşme, kontrol, ayarlama ve denge kurarak 
yönetme bilimidir. Son’daki “hedef ”, sibernetik-
te ayarlayan, denge kuran unsur, başta “niyet” 
olarak bulunmaktadır.

Tabiidir ki; başta gizli olan niyet sonda açığa 
çıkandır. Ümit insanın hayatındaki anlamdır. 
Ümidi olmayan amacını ve ümidin yoksunlu-
ğuna bağlı olarak hayatının anlamını da kay-
beder. Bu durumun sonucu nihilizm ve psiko-
lojik ölümdür. Anlamsızlık yani “Anomi” tıpkı 
“Anemi” yani kansızlık gibi enerjimizi zayıflatır 
ve bizi tüketir. Ümidimiz bizim hükmümüz, di-
nimizdir ve “niyetimiz” olarak süreç boyunca 
bize hükmeder bizi güdüler. Ancak; ümit “Asla 
kuşkuya yer bırakılmadan” zorunluluk altın-
da korunabilir. İman; “Zihinlerde uyandırılan 
ışık” olarak tanımlandığında aklın bir işi olarak 
konuşlandırılmış olur ki aslında “îkan” kavra-
mı daha uygun olur. Bu durumda ikan üzere 
“ümit” yerini umuda bırakacaktır.

Hâlbuki Hıristiyanlıkta iman, şefkat ile ilişki-
sinde kullanılmaktadır. Kelâm hayatın kayna-
ğıdır, Bu hayat bütün insanlara nur oldu.(Yu-
hanna 1:4) Hz.Îsânın (Kelâm-logos) İncil’de; 
Kendisinin hayat ve nur olduğu söylenir. Eğer 
iman; “edilecek” yani “yapılacak” bir eylem ge-
rektiriyor ise gene aklî olur ve îkan diye ifade 
edilir. Ancak; İngilizlerin “faithfull” kavramın-
da söyledikleri gibi sevgiden doğan ve kalbe 
“dolan” bir hal ise, işte dinlerde “iman” derken 
kast edilen budur, deriz. Umut edilenin, umu-
lanın gelecekte olması; onun gerçekleşeceğine 
olan şüphesiz kanaati akıl ile gösterirken; Ümit 
ise, eyleme geçirecek olan yürekliliği de gönül 
ile birleştirmemizi istemektedir. Doğuyu vic-
dan ve batıyı akıl ile eşleştirirsek Umut batının, 
Ümit ise doğunun beklentisi olur. 

Pratik ile praksis arasındaki tek fark praksis’in 
“amaçlı” etkinlik olmasıdır. Ve aslında “eylem” 
derken kastımız, her zaman “amaçlı” devimle-
rimizdir. Eylemlerimiz esnasında içsel uyumu-
muzu ve dinamik koşullar altında ereğe olan 
yolculuğumuzu koruyan hüküm; ümittir. Niye-
tin gerçekleştirilmesi sürecinde ise “Niyet yani 
ümit” artık “irade” olur.

Ümidin kaybedilmemesi, ancak amacımız olan 
hedefe yürünmesi ile olacağından, dengenin 
korunması da sibernetik tarafından açıklanan, 
“negatif feed-back” yapılarak yani niyet göz ardı 
edilmeksizin olumsuz irade kullanılarak, fe-
dakârlık ve feragat ile sağlanabilir. Pelikan kuşu 
ise batıni öğretilerde bu fedakârlık ve feragatin 
sembolüdür. Pelikan kuşu yavruları yumurta-
dan çıktıktan sonra her dişi kuş gibi onları belli 
bir süreye kadar besler ve hayatta kalmalarını 
sağlayacak gıdayı çevreden toplar. Ancak; Pe-
likan kuşunu mâneviyatta feragatin timsali 
yapan niteliği, yavrularına vereceği besini çev-
reden tedarik edemediği zaman ortaya çıkmak-
tadır. Yiyecek bulamadığı zaman, Pelikan kuşu 
o güçlü gagası ile göğsünden (akan kanlara ve 
acıya aldırmaksızın) kopardığı etlerini yavrula-
rına ikram etmektedir. Buradaki gözden kaçı-
rılmaması gereken bir incelik de feragatin di-
şil kimliğidir. Bu derin şefkatin sembolü Mısır 
dizgesinde yerini scrabe’ye bırakmaktadır.

Aynı şekilde Hıristiyanlığın ana paradigmasına 
göre de; insanlığın günahtan kurtuluşu uğruna 
“kısas gereği” canını “fidye” olarak veren Îsâ 
Mesih en yüksek feragatin temsilcisidir. Oluş; 
gelecekte gerçekleşecek bir hedefe, ancak in-
sanda “ümit” ile ifadelendirdiğimiz geleceğe 
projeksiyonla anlam kazanır.

Ümit; bu bağlamda mevcut durumun inkârı ve 
gelecekte tesis edilecek olana, ümit edilene bağ-
lı eylemlerde yaşanması olup, “ahiret yaşantısı” 
derken söylemek istediğimizi kapsamaktadır.

“Ümit fakirin ekmeğidir” ve bir daha hiç acıkıl-
mayacak kadar doygunluk sağlar.
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Tüm Kutsal Metinler, Uygarlık Tarihi, Sanat ve 
Sanat Tarihi, Felsefe ve Felsefe Tarihi ve hatta 
bütün bilim dalları “insan”ın serüvenini, ken-

dinin farkında olmanın, vicdanın, aklı kullanmanın, 
kendi üstüne dönen düşüncenin, bilinçlenmenin, 
yaşamı anlamlı kılma çabasının öyküsüdür aslında, 
kısaca istisnasız her biri bize “bizden” bir başka de-
yişle “insan olma” sürecinden bahseder.

Ancak kadim öğretiler, tarihi belgeler, peygamberler, 
filozoflar veya bilim adamları ne derse desin, bu süreç 
tek başına göğüslenen, birey olmanın, vesayetten kur-
tulmanın, özgür kalmanın dayanılmaz sancısını salt 
doğuranın değil doğmakta olanın da çektiği bir garip 
yalnızlık durumudur. 

Bunun için bir anadan doğmak yeterli midir, bir 
toprağa, bir millete ait olmak gerekli midir? Rivayet 
edilir ki; kişi anasından doğduğunda henüz insan de-
ğildir. Zira bir bedeni olmak ve bedenin gereksinim-
lerini karşılamak insan olmaya yetmez. Bütün kadim 
öğretiler fiil yapmaktan, insanı insan yapacak olanın 
kendi fiili olduğundan bahseder. İnsan olmak için in-
san olmanın fiilini yapmak gereklidir, bu fiil sorum-
luluğu alınan bilinçli yapılan eylemdir. Ve onu diğer 
fiillerden ayıran bir Tanrısal isimle birliğe gelmesi, eş 
deyişle o ismi amaç edinmesidir. Yani ilkeseldir. Aynı 
zamanda kendi üstüne dönen düşüncedir.

Farkındalığın farkında olmayı gereksinir.

Peki, nedir “insan olmak”?

Beş duyu mu? Zekâ mı? Bilinç mi? Anılar mı? Farkın-
dalık mı? İyi işler yapmak mı? Doğruluk mu? Bütünsel 
olana dokunmak mı? Anlamını bulmak mı? Ölümsüz-
lük mü? Nedir İnsan? Tüm kavramlar gibi başlangıçta 
içi boş olan, yaşadıkça ve üstüne çalışıp düşündükçe 
anlam kazanan bir gerçeklik mi?

Yukarıda girişte saydığım tüm üstüne dönmelerin 
yani insan üstüne düşünmelerin yanında Kadim Me-
tinlerin en önemli yanı, bize peygamberlerden ve bil-

gelerden yani bizden önce insan olanlardan söz etme-
leridir. Hakikate olan bağlarından, bir başka deyişle 
Tanrısal isimlerinden, aynı zamanda beşerî yanların-
dan, düştükleri yanılgılardan, yaptıkları hatalardan 
ve vicdan azaplarından, düştükleri her seferinde nasıl 
tekrar ayağa kalktıklarından, Kendiliklerini tanımak 
uğruna içlerinin nasıl dışa çıktığından, özlerine vakıf 
olana dek geçirdikleri tüm süreçlerden bahseder. 

Peygamberlerin yaşantıları bize, vücuda getirdikleri, 
tamam ettikleri, yansıttıkları halleriyle hangi Tanrısal 
ismi dışa vurduklarını gösterir. Bu yüzden de onların 
adeta birer trajedi olan yaşam öyküleri, hem tarih-
sel, hem bireysel, hem de toplumsaldır. Tarihsel ve 
toplumsal yanı bir yana, bireysel yanı her birimizin 
kendimiz için olan yönüdür ki, tüm peygamberleri, 
peygamberliklerini ve kıssalarını kendimizi tanımak 
için kullanabilir, umulan odur ki sembollerin altında 
yatan ve bize adeta ruhumuzun haritasını çizen an-
lamları içselleştirebiliriz.

İşte bu yüzden kutsal metinlerin sembolik ve parabolik 
(alegorik) anlatımları önem taşır. Adı geçen isimlerin 
etimolojileri bizi bambaşka anlamlara taşır. Tüm bu 
kat kat anlamlar zamansızlığın bereketli diyarlarında 
kâh kendimize yabancılaşarak kâh kendimizi bularak 
dolaşmamızı sağlar.

Bugün buna küçük bir örnek verelim isterim. Kutsal 
Metinlerden Tanakh’da Neviim (Nebiler) bölümünde 
2. Krallar’daki kıssalardan birine ve bu kıssanın altın-
da yatan asıl anlamına, kısaca örnek olarak fazla deri-
ne inmeden bakabiliriz. 

Kıssa 2. Krallar, 4. bölümde geçer. Kıssada, Obadiyah 
peygamberin dul eşi yardım istemek için peygamber 
Elişa’ya gider.
(Obadiyah ya da Ovadiyah ismi Yahveh’nin Avod’u 
yani YodHVavHe nin kulu, Yahveh’nin ibadeti de-
mektir. Yahveh her ne kadar Yod He Vav He olarak 
dört harfi (Tetragrammaton) temsil etse de, söz-
cük olarak “havah” yani “olmak”, “haline gelmek” 

“Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.” -Luka 19:10

Umut = İnsan Olmak
Arzu Cengil
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kökünden gelir. Yani Obadiyah = Olma’nın, Kendi 
halini bulma’nın kuludur, ibadetidir, onun için ça-
lışmaktır.

Çalışmak, seni aslına ulaştıracak olan fiili yapmaktır. 
Bu fiil senin “insan” diye çağırılmanı sağlayacak olan-
dır, ibadet budur.)

Baal Shem Tov’un ardılları olan Chabad Hasidleri bu 
kıssayı şöyle anlamlandırırlar. Ki bu anlamlandırma-
yı da yine çoklu anlamlardan sadece birisi olarak dü-
şünelim.
Bir gün, peygamber topluluğundan bir adamın karı-
sı olan bir kadın [İbranice İşha (kadın) sözcüğü Eyş 
(ateş) sözcüğü ile aynı kökten gelir. Ve bu sözcük 
Tanrı’nın mumu, Tanrı’nın ışığı anlamında, Süley-
man’ın Özdeyişleri 20/27’de; “İnsanın ruhu Rabbin 
ışığıdır, iç varlığın derinliklerine işler.” Olarak da 
anılan ruha göndermedir.

Obadiyah peygamberin eşi burada Obadiyah pey-
gamberin kendi ruhunun mertebelerini temsil et-
mektedir yani hem hayvani nefsidir, hem de süre-
cin sonunda nefis olacak olandır.] gidip Elişa’ya 

(El - isha – Tanrının Adamına.)

“Şöyle yakardı: Efendim, kocam öldü! 
(-Bedendeki ruh Tanrıya yakardı, sana olan hizme-
tim ölü ve ilhamdan yoksun, işlerimin anlamlı ve 
önemli olmasını özlüyorum.)

Şimdi bir alacaklısı geldi, iki oğlumu benden alıp köle 
olarak götürmek istiyor.” 
(-Ancak hayvani eğilimlerim duygularımı ele geçi-
riyor. Benden şimdiyi ve geçici olanı sevmemi isti-
yorlar. Her şeye yayılmış olan sonsuz hakikatle ilgili 
görüşümü bulandırıyorlar.)

Elişa, “Senin için ne yapsam?” diye karşılık verdi, “Söy-
le bana, evinde neler var?” 
(-Söyle bana ruhundan artakalan ne var Kendine 
ait diyebileceğin, diye cevap verdi Tanrının adamı.)

Kadın, “Azıcık zeytinyağı dışında, kulunun evinde hiç-
bir şey yok” dedi. 
(- Ruhumun değişmeyen özünden başka hiçbir şey, 
o özün tam merkezinde yaşamın dünyeviliğine bu-
lanmadan, sonsuza dek değişmeden kalan (küçük 
bir kap yağ) dedi.)

Elişa, “Bütün komşularına git, ne kadar boş kapları 
varsa iste” dedi,
(-Edimde bulun. Hayırlı ve Tanrısal işler yap. Çok 
yap, sana ödünç alınmış ve boş gözükseler de hayır-
lı işler yapmaya devam et. Yaptığın işlerin; anlam, 
içindeki potansiyeli kullanmaktan doğan memnu-
niyet ve tamamlanmayı almaya hazır kaplar oldu-
ğunu unutma.) Bütün kapları evindeki yağla doldur…

(-Ne kadar çok kap tedarik edersen, Tanrısal isim-
leri amaç edinen ne kadar çok iş yaparsan, farkın-
dalığın o kadar çok artacak, kendi kaynağından ge-
len yağın akmaya devam edecek, bütün eylemlerini 
anlamla ve önemle dolduracak. İşlerinle yarattığın 
kaplar olmaksızın yağın akmasını sağlayacak hiçbir 
şey yoktur. Doğru ve adil olarak bildiğini yapmak-
tan geri durmazsan, Tanrısal özün tüm boş kapla-
rını doldurur.)

Doldurduklarınızı bir kenara koyun. (-Yaptığın işleri 
düşünüp gururlanma, kendine fayda sağlayacağını 
düşündüğün için eylemde bulunma.)
Bu örnek bir kıssayı düz anlamını bir yana koyarak 
sembollerini açarak okuduğumuzda her şeyin ne ka-
dar farklı gözüktüğüne iyi bir örnektir. Bu yeni an-
lamlandırmaya göre hayırlı işler yapıp adil olursan 
kısaca bütünlüğe hizmet edersen -ki bütün bu edim-
lerin aslında kendi bütünlüğüne hizmettir- bu sayede 
kendi kaynağından beslenebileceksin. Çünkü kendi 
kaynağın bütünsel olan kaynakla aynıdır. Tanrısal 
isimleri amaçlamayan yani ilkesel olmayan edimler 
ölüdür, diğeri yaşamdır, farkındalıktır. Kıssanın en 
can alıcı açılımlarından biri de; Tanrının adamını 
bulursan, soruların cevaplanacaktır. 

Bilgelere göre yaşamın kendisi kadimdir, kutsaldır. 
Tıpkı bir kutsal metin gibi anlamlandırmak gerekir. 
Kişi –insan olma umudunu- taşıyorsa eğer, yaşadık-
ları ve edimleri üzerinden dönüp kendine bakmalı, 
kendi sembollerini çözmelidir.

Kaynakça:
Metin Bobaroğlu
www.chabad.org ChaBaD
www.bible.org/netbible
www.bursakilisesi.com

Yazılmamıştır mola vermemiz, en yakın duraklarda, 
gerçekleşen düşlerle yetinmeksizin, sarılır ruh yenilerine, 
sonsuzluktadır ancak durgun göllere varmak.
Bu dünyada ise düşlemeyi sürdürmektir en büyük beceri
Bir kez başarmış olma duygusunun baskınına uğrayıp
kanatlanmak sezgilerin evreninde, hep daha derinlere.
Sana gelince, ey görkemli sihirbaz, senin iktidarına
bırakılmıştı, bütün bir yaşamı tek bir imgenin
zorlayıcılığında yoğunlaştırmak, sen dile getirdiğinde,
bir kader gibi kapanırdı dize ve vardı bir ölüm
en hafifinde bile, korkmazdın eşiğini aşmaktan, ne var ki,
elinden tutup götürürdü önünden giden Tanrı.

Sen, ey değişken ruh, hepsinin en değişkeni! Hepsi de
nasıl yerleşmişler bir şiirin sıcaklığına, keyiflerine
bakarak ve dolayısıyla karşılaştırılamayacak kadar zayıf.
Yalnızca sen ilerlemektesin ay gibi. Ve aşağıda senin ancak 
vedalarda duyumsadığın, kutsal bir korkunun pençesindeki
manzara, senin gece yanın, aydınlanıp kararmakta.
Senden daha yüce adayanı olmadı, ne de bütüne daha
dokunulmamış, daha eksiksiz geri veren. Ve yine sen,
kutsal bir tutumla, hesabı yapılmamış yıllar boyunca 
oynadın sonsuz mutlulukla, sanki o mutluluk içte
değilmiş, sanki kimsenin olmaksızın, Tanrının çocuklarınca
terk edilmiş, toprağın yumuşak çimlerinde yatıyormuşçasına.
En büyüklerin tutkuyla istediklerini, taş taş üstüne koyarak yaptın,
istekte bulunmaksızın: Yükseldi. Ama yıkılışı bile yanıltmadı seni.
Nasıl? Varsa böyle bir ölümsüz, kuşkuyla mı
bakıyoruz hala ölümlüye? Geleceğin mekânındaki
duyguları, ciddiyetle geçici olandan öğrenecek yerde? 

Rainer Maria Rilke (1875-1926)
(Çev: Ahmet Cemal-T.İ.B. Kültür Yay.)

Hölderlin İçin...
Özlem Alagöz
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Rilke 51 yaşında vefat etmiş ve 36 yaşında 
1. Dünya Savaşına Avrupa’da tanıklık etmiş. 
Ölümden sıkça söz etmesi, ölümü dünyasının 
bir aynası olarak görmesinden gibi... Geleceğinin 
mekânı ve oradaki duyguları, gerçek ve şimdinin 
tecrübesinin bir yansıması olmuşlar onun için. 
“Geçiciliği içindeki şimdi”den öğrenme ciddiye-
tini gösteriyor, ölümün geçiciye yani ölümlüye 
bir kesinlik, kuşkusuzluk kazandırdığını söy-
lüyor. Hatta mütemadiyen ölüşünü yine ölüm 
onun üzerinden kaldırıyor ama bu mutlak bir 
ölüm olmalı. Acizliğinde kendi dışından bir şey 
istemeksizin hep taşmış olduğunu söylüyor Höl-
derlin için. Dehanın iyi bir tanımı olsa gerek!

Konumuz Rilke değil tabi ki! Bir “umut” tefekkürü; 
umudu konu edinmemiş bir filozof, sanatçı ya da her-
hangi bir duyarlı insan var olmamıştır herhalde yer-
yüzünde. Bir şeyi umut etmek değil de umut kavramı 
üzerine odaklandığımızda, onun insan varlığında va-
roluşsal bir önem taşıdığı psikoloji tarafından özellik-
le öne çıkarıldığı gibi, varoluşçu yaklaşım neredeyse 
sırf bu kavramı parlatmayı amaçlamış gibidir, “sıkın-
tı”nın içinde. 

Toplu yıkımların sıkça yaşandığı dünyamızda ne za-
man birkaç nesil boyunca barış, düzen, istikrar vs. 
egemen olsa, umutsuzluk sarar çevreyi önce, depres-
yon yavaşça karartır perdeyi ve işte “yeni için” yıkım 
kapıdadır. Umut çaresizliğin, acizliğin çocuğudur. 
Bazen bir ekmek kırıntısı, bazen sağlıklı bir nefesle 
vücut bulur. Gerçekleşemeyeceğini bildiğimizden 
ona daha çok inanırız, öyle ki ilkin hayalimizde ger-
çekleşir. Umut insan için gerçekleşmesi mümkün 
olmayanın gerçekleşmesinin aracıdır. Örneğin, insa-
nın, “Öyle bir dönemi var ki yaşadığının ve öldüğü-
nün farkına varamıyordu” denilen durumdan, “Bu-
günün Ahmed’iyim” diyen ve ölüm gününe “Doğum 
ya da düğün günüm” diyen bir Hz. Mevlânâ’ya dönü-
şebileceğini kim söyleyebilirdi! Bu, “Adı anılmaksızın 
üzerinden çokça zaman geçmiş olan” insan bir gün en 
yüce bildiklerimize, ya da bizzat size, bana dönüş-
müş. Bizler bugün ilk insanın kendi kemal hayalinin 
bir gerçekleşmesi miyiz? 

Çek defteri icat edip, riski kurumlara devrederek in-
sanlığı haramilikten kurtaran bir düştür umut. Parayı 
icat edip açlık belasını defeden yine umududur insa-
nın. Dertsiz olmalı ki insan umut etmesin, dertsizlik 
insanı bulunduğu pozisyona, zamanına, çağın gerek-
lerine köle eder, dozu iyi ayarlanırsa siesta bitimsiz-

miş gibi gelir insana… Tabii bu da bir nevi umuttur 
çatışkının ortasındayken, ama çatışkı yoksa doğmak 
istemeyen bir bebek gibi hem kendini hem dünyasını 
tehdit eder son derece edilgence...

İnsandan başka hiçbir varlık için olacak olduğunu ha-
yal eder diyemeyiz, kendi varlıklarının umudunu ta-
şımazlar, çünkü vardırlar, çoktan bilinmişlerdir yani 
başlangıçlarında sona ermişliklerdir ya da ne başları 
ne de sonları yoktur. Daimi bir dönüşümdedirler ve 
belki de yalnızca bir insanın rüyasıdırlar, rüyasında-
dırlar. 

İnsan kendi kendinin rüyasıdır, hatta hangisine ger-
çeklik tanınacağına karar verilemediğinden insan 
rüyaları arasında gezinendir de. Yansıyan mı yoksa 
yansıtan mı, ikisi de o, ayrılamazlar ama özdeş de de-
ğildirler. Eğer yansıtıcı, bir ayna gibi öz bilinçsiz olsa 
işimiz kolaydı; yani hiç var olmamış olarak varlık ka-
zanma sorunumuz da olmazdı. Yansıyan da yansıtan 
da öz bilinçliyse bu başka bir dünya demektir. Du-
yulur dünyamıza hiç benzemeyen sonuçlar dünyası 
oluyor orası. Gerçekten de sezgi deyip ötelediğimiz 
ilhamlar sayesindedir bugünkü uygarlık seviyesi, il-
ham yerküreye inip bütün düzeni değiştirmektedir 
ama yerküreye ait olmaksızın, keza daha önce hiç var 
olmamıştır. Yoksa ona ilham demezdik de taş, toprak 
gibi var olan bir şeyi isimlendirir gibi isimlendirir ve 
kullanıma sokardık. İlham devrimci tutumu ile varlık 
kazanır gözümüzde ama onu şeyleri içten kavrayan 
ruh gibi düşünür ve ayırt ederiz, yine kayıp gider el-
lerimizden. Onu görmeden sebep olduğu sonuçları 
isimlendiririz ki yeninin tohumlarıdır onlar da... Se-
bepler son uçtadır her daim bu öteki dünyada. 

5 ay geçti ve umut her yerde karşıma çıkıyor ve yazı 
yazılmaya devam ediyor... Burhan Oğuz geçti mesela 
bu beş ayda, Türkiye Halkının Kültür Kökenler’i ile 
geçtik kaç bin yılı beraberce ve birlikte tanıklık ettik 
Anadolu’nun “doğal ve tinsel” dünyasının nasıl da 
paylaşılamaz verimliliğe ulaştığına, sözcüklerin bu 
yolda her bir aşamada hep bir yeniyi gösterir biçim-
de yolculuk ettiklerine… Devletler kuruldu, yıkıldı, 
şimdi savrulmuş bir harmandan arta kalanlarız, bir 
avuç insan Anadolu’nun kucağında…

Hegel’in Tarih Felsefesi geçiyor şimdi, bütün yıkıntı-
lar arasından, bir Germen Tini, insanlığın yaşlılığını 
temsil eder diyor ama belirtiyor doğal yaşlılık çağı za-
yıflıktır diye ve tinin ise yaşlılık çağı onun tam olgun-
luğudur diyor ki buradan birliğe geri döner ama artık 

bunu tin olarak yapar. (Hegel, Tarih Felsefesi-sy.87) 

Hegel sonrası günümüze kadar olan dönem işte bu 
tam olgunluğa erişmenin yolculuğuydu o zaman. 1. 
ve 2. Dünya savaşı ve daha dehşetli bir soğu  k savaş, 
dinmeyen fırtınalı bir yolculuk. Henüz parçalanma 
devam ediyor, kurumlar içerik kazanıyor, uzman-
laşıyor, hatta bireysel tavır takınıp yozlaşıyorlar bile 
yok olma pahasına. Devletler her biri başka bir kişilik 
gibi tek dünyamızı paylaşmanın peşindeler şimdilik. 
O yüksek, tinin tam olgunluğa erişmesinin patentine 
sahip olduğunu ileri süren Germen Tini bahsi geçen 
“birliğine” dönebilecek mi? Eğer bir birlik yoksa? Eğer 
yalnızca “vicdansız akıl” ve onun teknolojik oyuncak-
ları canavara dönüşme yolundaysa…

Umudu nesnel alanda ele alıp tarih öznelerine baktı-
ğımızda her biri bir ide’yi başat konumda tutarak li-
derliğe yürümüşler; bu bağlamda “birliğe geri dönüş” 
bu çok başlılıkla nasıl gerçekleştirilecek?

Bu soruna karşılık daima “monist”, “güce dayalı” pro-
jeler devreye giriyor ve yine bir devletin, bir kurumun, 
bir sınıfın vb. çıkarına dayalı bu projelerin savaşına 
dönüşüyor ortam. Birbirinden bağımsızmış gibi gö-
rünen ayrışmalar dil, din, ırk vs. gibi araçlarla canlı 
tutulmaya çalışılıyor. Birliğe geri dönüşün mümkün 
olduğunu söyleminde taşıyan “tinsel tarih” çocukları-
nın ergenlik dönemine nezaret ediyor görünümünde 
henüz, dövüşecekler ve kimlik, karakter kazanacaklar 
sanki…

Evet, çatışkıya odaklandığımızda ayrışmanın ve uz-
laşmaz fikirlerin, toplulukların, dinlerin hatta gi-
derek tarikatların, ekonomik anlamda sınıfların, ne 
yana destek vermesi gerektiğini şaşırmış bireylerin 
trajedilerine tanık oluyoruz. Peki, trajedide umudun 
yeri var mıdır? Gelenekçiliğin ve modernizmin, ag-
niya-i şakirîn ve fukara-i sabirîn’in, işçi ve işveren’in, 
hastanın ve sağlıklı olanın, dişil ve erilin, güçlü ve 
güçsüzün, ten rengi farklı olanların, ırkdaş olmayan-
ların ve ila nihayet böylesi yaratıcı ayrıştırıcı süreçleri 
her bir anında uzlaşıya kavuşturabilecek bir üst merci 
bulunabilir mi? “Monist” bir yaklaşımla ancak bun-
lardan birine geri düşülür, “güç”lü olan kazanır diye-
biliriz. Çatışkıyı güçsüzün aleyhine çözersek de “güç” 
diyalektik kanun gereği anlamını kaybeder ve gücün 
kaynağı olan çatışkı söndüğünde, umut da ortadan 
kalkar… Enerji, güç yoksa herhangi bir varlıktan söz 
edilemez dolayısıyla da olmayan bir şeyin umudu da 
olmaz anlamında…

Bu durumda, umuda hayatiyet kazandıran “en yük-
sek ideal” fikri, çatışkıya gereksinir diyebiliriz ama 
hemen arkasından çatışkıyı uzlaştıracak olanın da 
yine bu umut olduğunu ilave ederiz. Umut, kaybet 
kaybet ilişkisi “Ben kazanamayacaksam (umutsuz-
luk!) hiç kimse kazanmasın… Atom bombası kulla-
nımı, intihar bombacıları…” olamaz, bir yan kazan-
sın dersek yine dinamizm kaynağı diğer yan kazananı 
da yok edeceğinden olmaz, kazan kazan ilişkisi kalı-
yor geriye…

Monist yaklaşım, tekçilik fikri uzlaşıma izin verme-
yen yapıdadır; tarafsızlığını ilan ettiği vakit bile ora-
da, üst merci olarak tarafsızlığını koruyamaz, ele ge-
çirilebilen edilgen bir yapıdadır. Tek olduğu için her 
içerik onu kendi ilkesine mahkûm edebilir ki gene 
güçlü olan kazanmış olur; doğa yasası bile denemez, 
doğada korunum var, sınır var; bunda yok ve acıma-
sız bir düzen. 

Böylelikle ideolojilerin Monist tutumları onları “en 
yüksek ide”den koparır ve baştaki dinamik yapıları-
nı koruyamazlar. Ancak işledikleri konu hangi ilke-
ye bağlı idiyse o ilke en yüksek ide’ye yolculuğuna 
devam etmek zorunda olduğundan ayrışmasını ta-
mamladığında hayatiyeti için diğer ilkelerin ürettiği 
alanlarla işbirliğine razı olur ve işte umut edilen ve 
hiçbir zaman ortada bulunmayan ama her bir ilke-
de kendini sürdüren bu en yüksek ide daim bir oluş 
ve tekâmül içindedir. İçeriği zenginleşerek işbirliğini 
işbölümüne de çevirerek toplumsal alanda bu ilke-
lerin temsil ettikleri kurumlar ortaya çıkar. Çatışkılı 
olsalar da hayatiyetleri birbirlerinin varlığının devam 
etmesine bağlı olduğundan hem birbirlerine destek 
olurlar, hem de ayrımlarını koruyacak desteği yine 
bu ilişkide bulurlar. İşte benim anladığım Umut kav-
ramı “en yüksek ide”ye her daim zorunlu olan bu yö-
nelimin kendisidir, doğrudan saf hayatiyet ilişkisinin 
adıdır. Her birey, her kurum vs. ayırt edilmiş ilkeleri 
üzerinden içerik kazanıyor görünse de hepsinin or-
tak ilişkisi “hayatın korunması”dır ki hangi bağlamda 
alırsak alalım. 

Yine Rilke ile bitireyim, Hölderlin gibi büyük bir şa-
irin sözcüklerinin anlamlı-harmonik akışında “şiir”i 
bulmuş olmalı, kendisi de büyük bir usta ne de olsa… 

Şiirde şiiri arayanlara ve dahi bulanlara…
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“Neden edebiyat?” diye sordu, Siyah Kuğu!

Adam, derin bir nefes alıp, gözlerini kızın 
giderek daha da küçülen göz bebeklerine 
dikip, “Sorduğun soruyu  bütün gece de-
rin derin düşündüm. Edebiyatla ilgili bazı 
dertlerim var. Önce sana bu dertlerden bi-
raz  bahsetmek isterim. Bu dertler büyük 
dertler... Tarifsiz dertler... Agaphe dertleri... 
Kendimle ilgili değil, dünyayla ilgili... Dün-
yanın ruhuyla ilgili... Korkaklarla ilgili, ada-
letsizlerle ilgili, cahillere ve yalancılarla ilgi-
li... Gücün yalakası olanlarla dertlerim var. 
Biliyorsun aslında, hangimizin yok ki? Ama 
benimkisi artık sızlanma boyutunda değil, 
eylem boyutunda...  ve kabiliyetim var bi-
raz,  yazılmış tüm gazelleri, güzel öyküleri, 
uzunları ve kısaları, yarımları, masalları ve 
‘esâtîr-i evvelin’leri, kırmızıları, beyazları ve 
siyahları, kuyuları, minareleri, çanları, can-
ları alt üst edip, hepsini soymak ve tözsüz 
bırakmak, çirkin biçimlerini  ve içlerindeki 
kokuşmuş özü açığa çıkarıp onlara yeniden 
şekil vermek gibi bir tutku içindeyim nice 
zamandır! 

Bu yüzden peynir şövalyesiyim, kendi fı-
rınını, bakterisini, ateşini, ustasını, harı-
nı, mayasını kendi içinde taşıyan, kendimin 
emekçisi... 

Bir edebiyatçı, bir şövalye gibidir, burjuvazi 
için yaşar ve ona öykünür; şemsiyeli kok-

teyller, yeşil zeytinli martiniler, kristal ka-
dehlere akan incili şampanyalar, renkli ge-
celerde uçuşan fırfırlı etekler, yaldızlı pist-
lerde dans eden taşlı pabuçlar, esmer tenli 
kadınların baldırlarında yoğrulmuş sert 
purolar, yalancı beyaz ağızlar, paçuli kokan 
zehir dövmeli zarif bilekler, geniş kadranlı 
saatlere vuran çelik sesleri, üstü açık spor 
arabalarında taşınan gecenin son cenazeleri 
ve havuzlu bahçe partilerinde sönen genç 
kız umutları… 

Ama edebî bir eseri doğururken lanetli bo-
hem bir sanatçı kesilir yazar. 

Karafatmaların kol gezindiği, fındık fare-
lerinin cirit attığı, rutubet kokan odasında, 
nefsini terbiye etmek adına dünya zevk-
lerinden el etek çekip öte dünyada Kevser 
şarabı, göğüsleri yeni tomurcuklanmış iri 
gözlü huri ve tüysüz gılman hayaliyle ya-
şarken, kendini ibadete adadığını sanan iki-
yüzlü bir dindar gibidir... 

Peki, amaç nedir? Burjuvazi mi? Tinsel do-
yum mu? Yo, hayır! 

Bir umut!

Bir imgesizlik hali içinde yitip gider  insan 
umudunun izinde! Amaç, araçla yer değiştirir. 

Fakat şimdi imgesiz adamlar hükmediyor 
dünyaya! 

Umutsuz insanlar, umut tacirliği yapıyor! 

Edebiyatta Umut
Kaan Demirdöven

İşte bu çelişki beni yüzsüz kılıyor. 

Ve ben, kişiliğimin bu yüzsüzlüğünü hır-
palamak için absürtlüğü ilke edinen bir 
boksör, imgesizliğimi soytarıca dolduran 
bir şair kesiliveriyorum… Her kavgamda 
romantik burjuvazimi mutlu ederken, içim-
deki küfürbaz yazarı dövüyor, her dizemde 
kapitalist aşkımı hor görerek anarşist şöval-
yemi onurlandırıyorum. 

Kalbim nice zamandır, tutkusundan taş 
devri çıplaklığını yaşıyor. İkiyüzlü töreler-
ce ehlileşmektense ölmeyi yeğlerim, çünkü 
aralıksız ve ahlâksızca heyecan içindeyim. 
Yabaniyim. Hemcinslerim gelsin de surat-
larına vurayım. Kimse sanatıma eşlik ede-
mez, çünkü kendisine hem tapındığım hem 
de küfrettiğim için benimkisi en güçlüsü... 

Ben ki biri keman çalsa köşe başında, yaşa-
ma hırsıyla dolar taşarım; kendimi zevkten 
öldürebilirim sırf bu yüzden. Bütün kadın-
lar için aşktan delirebilir ve bütün şehirler 
için gözyaşı dökebilirim. Bir hermafrodit 
misali, çift cinsiyetli biriymiş gibi işte bu-
radayım, karşısındayım insanların ve hayat 
için tek çözüm yolum bu: Dünyayla dövüş-
mek! Herkese söylüyorum,  kimse kusura 
bakmasın, yumruklarımı sözcüklere yeğ-
lesem de edebiyatın gücünü ne  boksta ne 
de kılıçta buldum.  Zira dünyanın bütün 
ringlerinde aynı anda çalsa da ziller, içine 
düştüğüm çaresizliğimi dile getiremezler. 
Ve aynı anda nakavt olsam bile zafer sar-
hoşluğumun naraları şehrin tüm çıkmaz 
sokaklarında çınlar! İşte yine çağırıyorum 
onu: Ey Büyük Skandal! 

Doğru, çünkü ben hiçbir şey olamamış-
ların kralı ve her şey olmuşların soytarısı-

yım. Evet, bildin küçük hanım, hayalinde-
ki mavi ülkeye yolculuğa, okyanusun dev 
dalgalarıyla boğuşmayı göze alarak çıkan 
tek başına bir sandalım ben, ben, pislik bir 
centilmen… Aşkı, Tanrıyı, bilgiyi, ilişkileri, 
değerleri yeniden yazmak isteyen kalemi 
kılıçtan keskin bir çete reisi...” diye yanıtladı 
ve devam etti, “Düşündüm de  senden çok 
iyi bir tetikçi olur bu çeteye…”

Kimseye ait olmayan bu sözler, ona ait 
değildi. O da kendisi değildi zaten, ne 
de ben bendim. Kendisi olmak yerine 
başkalarına öykünen birine âşık olmaya 
benzer edebiyat. 

Belki de adam haklıydı. Bir umut tacirli-
ği idi edebiyat…

Kendisini hiç tanımamıştım ama birini 
tanımak için yüz yüze gelmenize gerek 
yok. Anlamak, anladığınız şey olmak-
tan geçer ve çoğu kez de kaybolmaktır 
aradığınız şeyde… Herkesin içindeki 
o ‘kimsesiz’ özü fark ettiğinizde, anla-
dığınızı sandığınız bir şeyin başka bir 
yüzü ile tanışırsınız. Birini tanımaya 
çabalarken kendimizdeki bir başkasına 
yakalanmaktır bunun diğer adı, ruh tu-
tulması. İşte ben böyle bir ruh tutulması 
yaşamıştım onunla. Beni nereye götü-
rürse götürsün gitmeye razıydım. Çün-
kü emindim, o benim yolumdu. 

“Ne demek istediğini anladım,” diye kar-
şılık verdi, Siyah Kuğu. Zaten hikâyeyi 
az çok biliyordu.  Kız, adama âşık ola-
caktı. Adam ortadan kaybolacaktı. Kızın 
da kalbi kırılacak, kırık kalple yaşamak-
tansa onu söküp atmayı tercih edecekti. 
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Müzik Sanatı ve
Umut Üzerine

Nevcivan Sevindik Özel
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İnsanın derin sıkıntıya düştüğü meseledir 
umut. Zira insan yapısı itibariyle ve yaşadı-
ğı çevre şartları nedeniyle, çok kolay umut-

suzluğa düşebilmektedir. İnsanların yaşadıkları 
ortamlar birbirinden farklıdır ve şartlar da aynı 
değildir. Dolayısıyla umutları ve umutsuzlukları 
da farklı farklıdır. Köy hayatını yaşayan insan-
larla, kalabalık ve maddi mânevî yüksek baskı 
altında yaşayan şehir insanlarının umutları ve 
umutsuzlukları aynı değildir. Ancak her iki ke-
sim de umutla ilgili sıkıntılar taşır. 

İnsanın umut edebilmesi ve umudun var olması için 
etkileşime girmesi gerekir. İnsanın gönlünde, kalbin-
de, içinde, nasıl adlandırırsak adlandıralım umudun 
yeşermesi için bir kıvılcıma, bir tetikleyiciye ihtiya-
cı vardır. Bu tetikleyici, görsel ya da işitsel olabilir. 
Kısaca görünüşe, duyuma çıkmış bir sanat eseri bu 
işlevi görebilir. Çünkü sanat her şeyden önce, insan 
ruhuna seslenir ve insanın mânevî yapısını şekil-
lendirir. Sanat eseri ise umut içermelidir ve ilâhî 
bir temele dayanmalıdır. 

Müzik penceresinden konuya baktığımızda doğal 
olarak kategorilere ayrılmakta ve bu kriterlere uyan 
iki müzik tarzı öne çıkmaktadır:

Türk klâsik müziği ve halk müziği (tasavvuf müziği) 
ve Batı klâsik müziği. 

Tasavvuf müziğimiz hem klâsik müziğimizin hem de 
halk müziğimizin bünyesinde bulunmaktadır. Doğal 
olarak her iki müzik türündeki tasavvufî müzikal 
ifadeler birbirinden farklıdır, ancak amaç ve hedef 
aynıdır: İnsan ruhuna hizmet etmek ve onda umut 
tohumları yeşertecek şimşeğin çakmasını sağlamak. 
Bu umut mânevî aşk umududur. Mânevî yolda ma-
lum olduğu üzere geçilmesi gereken kapılar, varıl-
ması gereken menziller vardır. Son menzil ise aşk’tır. 
Aşk’a vasıl olmak çok meşakkatli yollardan geçmek 
ister. Ancak bu yollarda umutsuzluğa düşmek her 
an olasıdır. Menzile varmanın yegâne dayanağı ise 
umuttur. Aslen insanların büyük bir çoğunluğu far-
kında olmasalar bile hayata gelmelerinden ve yaşa-
malarından maksat, aslını bulmak ve O’na vasıl ol-
maktır. Burada nasip ve kısmet de önemlidir. Ancak 
umut salt kendi kendine var olmaz. Olsa bile dâim 

olması mümkün değildir. Umut’un beslenmesi şart-
tır. İnsan olarak bu anlamda uyarıcılara ihtiyacımız 
vardır ve bu uyarılar öncelikle duyularımız yoluyla 
olacaktır

Müzik bu anlamda çok güçlü ve etkili bir uyarıcı ola-
bilir. Salt ezgi olarak değil, kelâmla birleşmiş (ilâhî, 
nefes, deyiş, semah, âyin vb.) haliyle, doğrudan insan 
ruhuna geçerek etki eder. Bu etki öyle bir etkidir ki, 
seslerin titreşimi ve kelâmın gücü birleştiğinde, insa-
nı iç dünyasının en gizli köşesinden vurur ve, kalpte 
huzur, sevinç, umut hisleri hâsıl olur. 

Tabii ki bu icra edilen ya da dinlenilen müziğin de 
sanat eseri olup olmadığı konusunda kaliteyi de or-
taya koyabilir. Ancak bunu anlayabilmek salt kulakla 
değil, bütün âzâlarınız ve benliğinizle dinlediğinizde 
gerçekleşebilir. 

Batı klâsik müziğinde ise doğal olarak müzikal un-
surlar farklıdır. Dolayısıyla etkisi ve sonuçları da 
Türk müziğinden farklıdır. Batı klâsik müziği çok 
seslidir ve insan kulağının işitebileceği bütün sesleri 
icra edebilen müzikal sazları bünyesinde toplamış-
tır. Bundan dolayı çok geniş bir tını ve ses zenginliği 
yelpazesine sahiptir. Matematiksel ve müzikal olarak 
her şey doğrudur ancak “ruhlanma” dediğimiz yük-
sek ruh titreşimi, Türk müziğindeki gibi olmaz. Çün-
kü gerek Türk klâsik müziğinde ve gerekse Türk halk 
tasavvuf müziğinde ezgiden önce kelâm geldiğinden 
melodiyi de o belirlemektedir. Ancak yine de umut 
konusunda batı klâsik müziği, Türk klâsik müziğinin 
karşısında “klâsik” ma’nâda gösterilebilecek yegâne 
müzik tarzıdır. 

Toplum içinde “müziğin ruhun gıdası” olduğuna 
dair yerleşmiş bir kanı vardır. Ancak hangi müzik? 
Bu anlamda müzik ikiye ayrılır: Yüksek müzik-aşağı 
müzik. Yüksek müzik, ruhun gıdası olan müziktir ki 
yukarıda anlatmaya çalıştığımız müzik tarzıdır. Aşa-
ğı müzik ise, günlük, genel geçer, kısaca pop müzik 
denilen ve gerek kullanılan sazlar ile müzikal yapıları 
gerekse orkestrasyon düzenlemeleri ve edebî hiçbir 
değeri olmayan sözlerinden dolayı ruhtan çok bede-
ne hitap ettiğinden İlâhî hiçbir temeli olamamakta-
dır. Dolayısıyla bu tarz müziklerden ruhu yükselte-
cek ve umuda kapı açacak bir etki beklenememekte-
dir. Hatta dünyaya ve onun işlerine daha çok bağlantı 
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yaptığından insanı umutsuzluğa götürebilir. Batıda 
da durum aynıdır. Dikkatli bir müzik dinleyicisi 
Chopin, Vivaldi, Brahms ya da Strauss dinlediğinde 
alacağı tinsel zevk ve duygularla disko, pop, rap vb. 
basit yapılı müziklerden alacağınız zevk ve duygular 
birbirinden çok farklıdır. İlkinde müzik dinleyenden 
eğitimli bir kulak ve dinlenilen müzikte derinleşme 
ister. Diğerinde ise bu derinlikler aranmaz, müzik 
basit ritimler üzerine kurulur. Bunları ancak dene-
yimleyerek anlamak mümkündür.

Dinsel gerçeğin anlamı umutta yatar. Din ile sana-
tı bağdaştıramayan toplumlarda, hep umutsuzluk, 
mutsuzluk ve karamsarlık hâsıl olmuştur. Dinsel 
gerçekliğin anlamını kavrayabilmek sanat yoluyla 
olduğunda, umut ışığı yanabilmektedir ki sanat bu-
nun ifade tarzıdır. Ülkemizde bir dönem bunu çok 
çarpıcı şekilde yaşadık. 1975-2000 yılları arası “ara-
besk” müzik tsunamisini gördük. Anadolu’nun bir-
çok yerinden İstanbul gibi büyük şehirlere büyük 
“umut”larla gelen insanlar, hayatları bekledikleri gibi 
olmayınca müthiş bir umutsuzluğa düşmüşlerdi. O 
dönem üretilen müzikler, gerek kullanılan sazlar, ge-
rekse sözlerinin içerikleri ve orkestrasyon açısından 
insanlara umut yerine isyan ve umutsuzluk duygu-
ları yaymaktaydı. Bu ise insanların duygularının sö-
mürülmesinden başka bir şey olamamıştır. Bu duy-
gular altında ezilen insanlar alkole, uyuşturucuya vb. 
maddelere bağımlı olmuş, hatta kendilerini jiletleye-
rek tepkilerini göstermek istemişlerdir.

Dinsel gerçek Tanrı’yı bulmaktır. Bu da umutla ve 
umut var olarak gerçekleşecek bir durumdur. Bun-
dan dolayıdır ki, umudu yaratacak ve besleyecek 
ortam, besleyecek eser ve icralar yapılmalıdır. Ta ki 
umut dâima, tıpkı bir çerağ gibi sönmesine izin ve-
rilmeden canlı tutulabilsin. 

Manen duyarlı bir insanın, sanat eseri karşısında 
algıladıklarıyla, salt dinsel bir deneyim arasında 
paralellikler vardır. Türk tasavvuf müziği (klâsik ve 
halk müziği içindeki) çok yüksek bir müziktir. Dün-
yanın neresinde, hangi ülkesinde insanlara dinletir-
seniz dinletin, müthiş bir mânevî huzur ve yükseklik 
duygularını yaşadıklarını söylemişlerdir. Türk klâsik 
müziğimizin bünyesindeki âyinler ve ilâhîlerin mâ-
nevî etkisi, dinsel deneyimlerle benzerlikler göste-
rebilir. Bu etkiler kişinin şahsına münhasır olmakla 
birlikte, vecd (kendinden geçme), kalpte sevinç ve 
huzur, aşkınlık, bedensel olarak bulunduğu yerde 
fakat ruhsal olarak kendi iç dünyasında bambaşka 
yerlerde olmak vb. gibi olabilir. 

Bir diğeri de halk müziğimizin bünyesindeki, de-
yişler, nefesler, semahlar vb. formlardaki ezgilerdir. 
Ancak, halk müziğimizdeki kelâmlar Türkçe oldu-
ğundan, dinleyenin deneyimi biraz daha farklı ol-
maktadır. Derin mecâzî anlamları olmakla beraber, 
daha yalın ve anlaşılırdır. İlâhi kelâm ve yalın melo-
dilerle bezenmiş eserler dinleyenleri mânevi olarak 
besleyebilir ve kalplerinde umut ışığının yanmasına 
ve parlamasına sebep olabilir. Aslen bu umut, insa-
nın en büyük arayışı olan özünü bulma arayışının 
umududur. 

Sanatın amacı daha çok, insanı ölüme hazırlamak, 
onu iç dünyasının en gizli köşesinden vurmaktır. 
Burada bahsedilen ölüm, ölmeden önce ölmektir. Ki 
Hz. Muhammed(sav) “İnsanlar uykudadır, ölünce 
uyanırlar” hâdis-i şerîfinde bu ölümden bahsetmiş-
tir. Dinsel gerçek anlamını bu ölümü umut etmekle 
bulabilir. Ölmeden önce ölme umuduna sahip olmak 
ve onu her an beslemek gerekir. Bu da sanatla müm-
kün olabilir. Sanat ise görünüşe ve duyuma çıkmış 
estetik ve biricik eserlerden meydana gelir ki bu eser-

ler ilâhî bir temele dayanmalıdır. İnsan hem görerek, 
hem işiterek bu beslenmeyi sağlayabilir. Ancak sanat 
eseri konusunda da duyarlı olunmalıdır. Çünkü insa-
nın umudunun yegâne kaynağı olabilir. 

Sanatçının kendi sanatı uğruna verdiği mücadele-
nin vazgeçilmez koşulları; kendine inanmak, baş-
kalarına hizmete hazır olmak ve ödün vermemek-
tir. Sanatsal uğraş, sanatçıdan gerçek bir özveri 
talep eder. Sanatçının gözünden bakınca, müzik sa-
natına besteci ve icracı yönlerinden bakmak gerekir. 
Müzikte sanat eseri yaratmak için “Yakîn hâsıl olun-
caya kadar ibadet etmeye devam et” hükmünce, ay-
lar ve yıllar boyunca umutla çalışmak gerekmektedir. 
Buradaki umut, eseri ortaya çıkarmak için çalışırken 
“evreka” diyebilmenin ve bu süreçteki ruhsal deneyi-
mi yaşayabilmenin umududur. Aslında umut varsa 
zevk de vardır ve umudu zevk etmek vardır. İşte bu 
umudu zevk ederken, eşsiz sanat eserinin duyumla-
rı ve halleri hâsıl olur. Sanatçının en yüksek arzusu 
işte bu umuttur. Çünkü bu deneyim şahsına mün-
hasır bir durumdur. Sanatçının bir umudu da eseri-
nin anlaşılabilmesidir. Çünkü sanat genel ve yüksek 
bir düşünceye hizmet eder. Bin bir emekle üretilen 
eser yepyeni ve eşsizdir. Sanat insandan, katı man-
tık kurallarından çok, sanatçılarca iletilen mânevî 
enerjiye boyun eğmesini bekler. Sanat mânevî de-
neyim talep eder ki sanat, idealin mâneviyat özlemi-
nin duyulduğu yerde ortaya çıkar ve gelişir. Sanatçı 
kendisine bir mucize sonucu bahşedilmiş sayabile-
ceğimiz yeteneğinin bedelini ödemek zorunda olan 
bir hizmetkârdır. 

Günümüz insanı, hiçbir şeyi feda etmeye yanaşma-
maktadır. Oysa gerçek bireyselliğe varmanın tek 
yolu, özveriden geçmektedir. Ne yazık ki, bu gerçek 
unutulmaktadır. Dolayısıyla insan olma duygusu ve 

umutları da yok olup gitmektedir. İnsan bireyselli-
ğini kazandığı ölçüde seçici, talep edici ve izleyici 
olabilir. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, bizim 
ülkemizde de sanat ve özellikle müzik sanatı alanın-
daki en büyük sıkıntılardan biri budur. 

Kaynakça:

Andrei Tarkovsky, Mühürlenmiş Zaman, Agora Ki-
taplığı, 2010

Metin Bobaroğlu, AAV Tasavvuf Sohbetleri
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Yaşadığım onca kederli günlere rağmen, yaşadığım 
nice zor yıllara rağmen, hep umutlu olmaya çalıştım. 
Metafor, bir şeyi söylemenin şiirsel yolu değil de 

nedir? Hep böyle yaşadım ben. Şiirle, renklerle ve kelimelerle 
yürüdüm. Ruhumu hep özgür bırakmaya çalıştım ve yanlış 
patikalarda yürümekten kaçındım. Aya bakmak sığınağım, 
su gibi yalnızca kendime akmak biricik kaderim oldu. “Nasıl 
korurum söyleyin yanmaktan kendimi arkamda kızgın güneş 
ölesiye koşarken” Ah benim nice Nietzsche kardeşim ne 
kadar da haklısın. Şehir huysuz, şehir karamsar, şehir ağır 
yaralı, şehir ölesiye mahcup! Beni yoğun bakım ünitesinde 
unutmuşlar. Şakacı bir kaplumbağanın kalbinde unutmuşlar. 

NIETZSCHE,
APOLLINAIRE ve BEN!

Engin Turgut

Dişçim beni bekliyordu gidemedim. Ah canım 
Tagore! Birlikte orman toplayacaktık güneşli bir 
bahçeden buluşamadık, babam Aslan burcuydu, ne 
zaman beni görse kükrerdi, sevincinden mi yoksa 
öfkesinden mi bilemedim. Kulak cihazım yorgun 
beni hiç duymuyor. Kırtasiyecimde düzgün cetvel 
yok, hepsi yamuk. Hem tavşan hem de âşık olma” 
der ince bıyıklı Fransız’ım, şairim Apollinaire! 
Hep kıskanmışımdır onu. Hem şairdir hem de 
resim eleştirmeni ve Fransa’nın Nice kentinde nice 
dostları olmuştur ki başta Picasso! Bu ülkede ne 
yazık ki abidik kubidik insan kılığında manyaklar 
çoktur ama kübizmi bilmezler. Mitolojiyi asla 
bilmezler ve felsefeye kim yardım etsin ki şairlerden 
başka? Sezai Karakoç ve Necip Fazıl’dan başka 
şair bilmezler ve gravür, resim, desen desem, ne 
desem boş işte! Düşünebiliyor musunuz? 1911 
yıllarında Wilhelm Apollinaire şairim güya Mona 
Lisa tablosunu çaldığı iddiasıyla tutuklanmış ve 
sonra suçsuzluğu anlaşılınca serbest bırakılmıştı. 
Canım şairim gripten ölmüş, ben de garipliğimden 
öleceğim herhalde! 

Bana göre ve bence her zaman en güzel kapitalizm 
eleştirisini yine o seviyor muyum sevmiyor muyum 
dediğimiz bu kez o paladan daha yüksek bıyıklı 
deli olmayan, dahi olan niyeti hep iyilikle dolan 
Nietzsche amcam söylemiştir: “Lanetler güneşi, içi 
geçmişler; ağacı gölgesi için severler!...” demiştir.   

Felsefenin nefesini tıkayamazsınız. Gönül vadisine 
tırmanmak zordur. Kekik ve erik kokan dostlarım 
vardır. Aslında beşinci mevsim olan Vivaldi’nin ta 
kendisi değil de nedir? Şu Orphee(Orfe) denilen 
kadını tanımam etmem. Kelebeklerin avlusunda 
tırtıl kaldım, ah sineklerin de şarkılarını duyan 
olsaydı? Meleklerin terk ettiği diyardan yazıyorum 
sana bu küçücük pusulamı? Aşkımın ibresi kahkaha 
ve ölümle sevişti, kaotik bir aşk zehirlenmesi 
benimkisi. Anılarımdan başka verebileceğim bir tek 
görünmez melekler kaldı.

Dünyanın bütün hallerini kuşandım. Ve dünyanın 
bütün hallerini reddettim. Rahmet kuşandım ve yas 
dediğim, yazdığım bütün yaz şiirlerimin kalbimin 
kıyısına bırakıldığını gördüm. Ölmüştüler. Meczup 
ve boğazıma takılan eflatun bir sesle öksürdüm. Kesik 
kesik hapşırdım ve çıplaklığın kayıyordu elimden. 
Gövden akıp giden bir suydu. Su bir sırdı. Serçenin 
su içişi bir sırdı. İnsan yavrusu karmaşık bir süreçti. 
Su erimez, buhar olurdu, bulut kadınım benim, 
yağmurum olur musun? Nietzsche, Apollinaire ve 
elbette Rilke hayatın zirvesine yolculuk yaparken 
hep yarı yolda kalırdık! İnanın ve inanınız aptallık 
zekâyı yenmiş gözükse de cehalet bugün iktidarda 
olsa da aydınlığın ve aydınlanmanın o büyük yaz 
esenliği asla yenilmeyecektir. Piramitleri yapanlar 
ölmedi ki? Firavunlar öldü! Siz hiç insan gönlünü 
yatıştıran, insan kalbini dans ettiren, efendi kılan, 
kalbimize itibar olanı gönderen bir ses duydunuz 
mu?   Bence, bencileyin yineliyorum: Buda’yı 
anlamamak bir budalalıktır. Ben makine ve otomat 
değilim. Ben sadece bir düş kırıklığıyım. Anla beni, 
ben Hafız ve İsa olanın Muhammed’i ve gurbet 
kuşuyum. Plastik bir çiçek asla büyümez ki? Ben 
canlıyım! Melek sesi bu! Kutsal yürek çivilendi! 
Hayatın ve aşkın bal haliyim...
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Tüm antik çağların bilgeliğine göre insan 
ruhu gökyüzünden gelerek bedene bürün-
müştür. Fakat geldiği bu yer (dünya) öyle 

pek güzel bir yer değildir. Burada bir Kaos (düzen-
sizlik) hüküm sürmektedir. Ruh, zorunlu olarak 
bir beden içine gönderilmiş ve “Katalemna” ola-
rak adlandırılan bir mağarada yani bedende tut-
sak edilmiştir. Bu tutsaklık esnasında maddeyi 
deneyimlemiş, maddi dünyanın acımasızlığı al-
tında ezilmiş, çok ıstırap çekmiş ve hayal kırıklı-
ğına uğramıştır. Şimdi ise bu tutsaklıktan kurtul-
ması gerekmektedir. Kurtuluş için bir umut ışığı 
aramaktadır (Pythagoras ve Platon’un anlatımı). 

Aslında bu umut ışığı, tüm çağlar boyunca 
ozan-şairler, müzisyenler, filozoflar ve bilgeler 
ve sanatçılar tarafından dile getirilmiştir. MÖ. 9. 
yüzyılda yazılmış Antik Yunan mitlerinden Pan-
dora adlı mitte, kutu açılınca her şeyin etrafa sa-
çılmasından sonra kalan son şeyin umut olduğu 
anlatılmaktadır.

Musa tarafından Tekvîn’deki düşüş (Kathados) 
öyküsünde bu umut ışığının nasıl ortaya çıkacağı, 
bir alegori ile anlatılmıştır. Edouard Schure’nin 
yorumuna göre; Tekvin’de psişe (insan ruhu) 
“Ayşa” diye adlandırılır. Bu, Havva’nın başka bir 

adıdır. Burada psişe (nefs) kadına; intellect (zekâ) 
ise erkeğe benzetilmiştir. Kadın, erkekten türetil-
miştir. Ayşa (nefs), Ayiş’ten (bilinç) türetilmiştir. 
Onun ayrılmaz parçasıdır. Vatanı, Şamaim’dir. 
Orada ilâhî esir içinde mutlu bir hayat sürmekte-
dir. Fakat kendisinin farkında değildir. Farkında 
olmadan cennetin tadını çıkarmaktadır. Farkında 
olması ve anlayabilmesi için, kendini unutması 
ve tekrar hatırlaması gerekmektedir. Bunu an-
cak ıstırap yoluyla öğrenebilecektir. Ancak dü-
şüş yoluyla anlayabilecektir. Bu çocuksu Tevrat 
öyküsü, düşüş öyküsüdür. İlâhî esirden meydana 
gelmiş insan ruhu Ayşa, canlı bedene bürününce, 
arı ruh niteliğini kaybedip bedenli hayat çemberi-
ne dâhil olur. Bir tek bedenli hayat yaşamaz. Bu-
lunduğu kürelere uygun olarak gitgide kabalaşan 
bedenlere, yüz kere, bin kere bağlanır. Küreden 
küreye atlaya atlaya aşağılara iner. Gerçek yur-
dunu, Şamaim’i unutur. “Gönül gözü” kara bir 
örtüyle kaplanır. “İlâhî şuur”u, maddenin tesiri 
altında boğulur ve “göğe ait” anları silikleşir, ka-
rarır ve eski mutluluğunu kaybeder. Bir aşk kı-
vılcımı sayesinde tekrar doğup kendisini terbiye 
(ıslah) etmesi gerekmektedir. İnsan ruhu Ayşa, 
artık vahşi bir dünya üzerinde yıldırımların çaktı-

Antik Umut
Turgut Özgüney
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ğı şimşeklerin gümbürdediği gökyüzünün altında 
savunmasız bir şekilde yaşamak zorundadır. Yine 
Edouard Schure’nin aktarımına göre; Tevrat’ın 
Samirice metninde “Semâvî insanlık âlemi”nden 
söz edilir. Yine Edouard Schure’nin yorumlarına 
göre; Musa dünyasal Havva’ya (Eve), yani bo-
zulmuş zaaf sahibi insan nefsinin doğasına savaş 
açmıştır. Onu düzeltmek için, mutlak güce sahip 
olan ateşi (Ieve) yardıma çağırır. Onun anlamı 
“irade”dir. Bu irade sayesinde “kurtuluş umud”u 
gerçekleşecektir.

Carl Gustave Jung, “Bireyleşme ilkesi” kurgu-
sunda insanı, teleolojik (erek bilimsel) ve teolojik 
(tanrı bilimsel) bir varlık olarak betimler. Buna 
göre, teleolojik bir varlık olarak insan, bir gaye-
ye/ereğe ulaşmalıdır. Bu ereğini gerçekleştirebil-
mesi için insanın umuda ihtiyacı vardır. Umutsuz 
bir ideale ulaşmak, neredeyse imkânsızdır. Çünkü 
insanlar, umut ettikleri için eylemde bulunurlar. 
Nitekim umut, itici bir güçtür. İnsanın potansiyel 
enerjisini ortaya çıkarma konusunda kışkırtan, 
hareket ettirici bir güçtür. 

İnsanlar dünyada, maddî ve mânevî bir umut için-
de yaşamaktadırlar. Umutsuz bir yaşamı düşün-
mek, neredeyse imkânsızdır. Jung’un kurgusuna 

göre bireyleşme ilkesi gerçekleştiği zaman, umut 
gerçekleşmiş olacaktır. Bu gerçeklik ya da umut, 
tüm insanlığa sunulacaktır.

“Her insan ruhunda ebedî hayat umudu bulun-
duğu, Hermetika’da Hermes-Thoth tarafından 
dile getirilmiştir”. Dolayısıyla her insan ruhunda 
potansiyel olarak bulunan kurtuluş umudunu ger-
çekleştirebilmek için, insanların arayış içerisine 
girmesi doğal bir olgu olarak görünür. Plotinos, 
Hermes’in bu görüşünü Enneadlar’ında şöyle 
dile getirir: “İnsan, bu kurtuluş ışığını beklemeli, 
aramalıdır.” Ona göre bu umut ışığı, tanrısal ina-
yet (yardım, himmet) biçiminde gerçekleşecektir. 
Pavlus da Romalılar’a Mektubunda; “Umudumuz 
sayesinde kurtarıldık” demiştir. Umudun, kurtu-
luş için önemli bir etken olduğunu dile getirmiş-
tir. Pavlus’a göre kalıcı olan üç şey vardır: Bun-
lar; “İman, umut ve ruhsal aşk”tır.

Eros (beden aşkı), enerjisinin bir dönüşümü olan 
ruhsal aşk (agape) gerçekleştiğinde, insanın kur-
tuluşu da gerçekleşmiş olur. Artık umuda ihtiyaç 
duyulmaz. Geçmiş, gelecek ve şimdinin bireşimi 
olan “an”da yaşam başlamış olur. Anda yaşamak 
demek, huzurlu ve mutlu olmak demektir.



Umut sözünde beklenti ve heyecan vardır. Bekle-
mek ise daima gelecekle ilgilidir. Beklenti uzak 
bir geleceğe, heyecan ise “hemen” ve “şimdi” ile 

ilgili yakın bir geleceğe işaret eder. Hem uzak hem de 
yakın bir gelecek ile ilişkili olan umudun kaynağı nedir? 
Umut duygusunda bencil bir istek bulunur. Egosunun 
tatmin olmasını isteyen insan umut içindedir. Bu umut 
duygusunun genelde bir eksiklikten kaynaklandığı söy-
lenir.

Birçok filozof ve psikologa göre umut duygusunun teme-
linde “arzu” bulunmaktadır. Sigmund Freud ve Fransız 
filozof Jacques Lacan arzunun eksiklikten kaynaklandı-
ğını söylemişlerdir [1]. Bizim “Umut fakirin ekmeğidir” 
atasözümüz bu eksikliğe işaret eder. Ancak, maddî veya 
mânevî eksiklik duygusu temel olamaz. İnsan bu duygu-
yu dış dünyayı görüp algıladığında ve kendinde olanlarla 
dış dünyada bulunanları karşılaştırdığında üretir. Dolayı-
sıyla eksiklikle el ele giden “umut” yapay ve üretilmiş bir 
duygudur. Bir düşünce ürünü olan umut, asla tam olarak 

Umudun Anası
 Arzu...

Haluk Berkmen
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tatmin edilemez; zira düşünce soyuttur ve sürekli 
bir değişim dönüşüm içindedir. Umut ettiğimizi 
elde ettiğimizde soyutu somuta dönüştürmüş ol-
sak da içimizdeki eksiklik duygusunu tam olarak 
tatmin etmiş olmayız. Düşünceden kaynaklanan 
eksiklik duygusunu sözle ifade etmek çok zordur. 
Bu zorluğu şair Orhan Veli Kanık şu şiirinde ifa-
de etmeye çalışmıştır:

“Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? 
Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle? 
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, 
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düş-
meden önce. 
Bir yer var, biliyorum; her şeyi söylemek müm-
kün. 
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; 
Anlatamıyorum.” 

Umudun temelini oluşturan arzu duygusunu fi-
lozof Baruch Spinoza eksiklik olarak görmez. 
Ona göre arzu insanın özüdür. İnsan olmak arzu 
duymak demektir. Eğer, Spinoza’nın dediği gibi 
arzu insanın özü ise her türlü umudun ve isteğin 
de arzudan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Spi-
noza, Etica adlı eserinde bütün duyguların üç te-
mel duygunun yan ürünü olduklarını söylemiş-
tir. Bunlar, arzu, neşe ve kederdir. Arzu etmek, 
neşelenmek ve kederlenmek beşere ait duygular-
dır. İnsan olmak için ise bu tür duyguları aşabil-
mek gerekir. 

Yunus Emre “Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa 
yerinirim. Senin ile avunurum, Bana seni gerek 
seni” demekle, eksiklik duygusundan kaynakla-
nan varlık ve yokluk kavramlarını aşmış oldu-
ğunu ifade etmiştir. Bir nesneyi elde etmek veya 
bir oluşumu umut etmek için öncelikle onu ta-
nımlamak ve belirlemek gerekir. Spinoza “Her 
belirleme bir olumsuzlamadır” demiştir [2]. Bir 
şeyi veya bir kavramı belirlemek demek, onu sı-

nırlamak ve diğer şeylerden ayırarak kategorize etmek 
demektir. 

Sınırlanan ve belirgin bir kalıba sokulan düşünce ise 
kavramlara dönüşür. Felsefenin yapı taşları olan kav-
ramlar hem faydalı hem de faydasızdırlar. Fransız filo-
zof Gilles Deleuze (1925 – 1995) Kapitalizm ve Şizofre-
ni adlı kitabında kavramlar hakkında şunu söylemiştir:

“Kavramlar tuğlalara benzerler. İstersek onlarla bir 
bina inşa edebiliriz.

Ama istersek onları pencereden dışarı da 
atabiliriz.” [3]

Gilles Deleuze ile Felix Guattari (1930 – 1992) arzu 
kavramını 1972’de, birlikte yazdıkları Anti-Oedipus 
başlıklı eserlerinde derinlemesine incelemişlerdir 
[4].  Adından da anlayabileceğimiz gibi, Anti-Oedipus 
açık bir şekilde Freud’un psikanalizine karşı çıkan bir 
eserdir. Onlara göre arzu –Freud’un iddia ettiği gibi- 
bir eksiklikten kaynaklanmaz, “arzu” üretimin ve ya-
ratıcılığın temelinde bulunan bir tözdür. Arzu soyut 
bir makine gibi üretir. Bu bakımdan arzu ve üretim sıkı 
sıkıya ilişkilidir. Onlara göre kişi, bir “arzu” varlığı ol-
duğundan arzudan bağımsız hiçbir şey beceremez. Bu 
iki düşünür Anti-Oedipus’ta “Arzu gerçeği yaratır” de-
mişlerdir. Bu bakımdan onlara göre arzu kararlarımı-
zın ve davranışlarımızın kaynağıdır.

Deleuze ve Guattari eserlerinde birçok yeni kavram 
üretmişlerdir. Ancak, bu kavramların kesin ve değiş-
mez olduklarını asla iddia etmemişlerdir. Zamanla, 
kültür değiştikçe kavramların da değişeceğini baştan 
kabul etmişlerdir. Bu tür değişken ve tanımı oldukça 
zor olan bir kavrama örnek “yabancılaşma” kavramı 
yerine üretmiş oldukları “yersizyurtsuzlaşma” kavra-
mıdır. “Arzu” onlara göre yersizyurtsuz bir kavramdır: 
Bedenler arasındaki bir çekişmeye ya da etkileşime 
göndermede bulunmaz, aksine saf toplumsal bir ilişki-
yi, kestirilemeyen bir yön değişimini gösterir [5]. On-
ların kavramları toplumsal bilinçdışına göndermede 
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bulunurlar; her zaman toplumsal etkileşmelerin, 
kuvvetlerin, çıkarların ve ilişkilerin ötesindeki 
bir boyuttan seslenirler. 

“Arzu” yersizyurtsuz olduğundan, her canlı ve 
hatta cansız varlığın davranışını veya etkileşi-
mini arzu temeline bağlayabiliriz. Varlığını sür-
dürmek, her türlü canlı veya cansızın arzusudur. 
Fizik biliminin temel yasası olan Enerjinin Ko-
runumu yasasında da doğanın “Varlığını sürdür-
mek arzusu” bulunduğunu söyleyebiliriz.

Arzunun türevi olan umut Ego’dan türer. Ego, 
İd’in (içgüdülerin bulunduğu bilinçaltı katmanı-
nın) birçok isteklerine izin verir, zira amacı benlik 
duygusunun devamını sağlamaktır. Bu duyguyu 
güçlendiren ve bencil isteklerin karşılanmasını 
arzulayan duygumuza da umut diyoruz. Ancak, 
günümüzün tüketim toplumu insanları bir umut 
ve arzu makinesine dönüştürmüştür. Gazete ilan-
ları, radyo ve televizyon reklamları hep umudu 
ve arzuyu körükler. Günümüzün kapitalist top-
lumlarında maddi olanlara önem verildiğinden, 
insanların sürekli olarak maddî varlıkları arzu-
lamaları istenir. Bu yönde propaganda ve reklam 
yapılarak toplumlar şartlanır. Kapitalizmde mül-
kiyet, sermaye birikimi ve rekabet esastır. Rekabet 
ise çekişmeye ve yarışmaya yol açtığından insanı 
yüceltmez, aksine arzunun esiri yapar. Bu bakım-
dan “arzu” ve “umut” toplumun her kesimine de-
rinlemesine yerleşmiş durumdadır.

Tüm sistemler ve ideolojiler iktidar amacıyla 
kurgulanmıştır ve “kontrol etmek” arzusundan 
doğar. İnsan hangi sistemde yaşarsa yaşasın, hem 
kontrol edendir, hem de kontrol edilen. Her iki 
durumda da umut ve arzu başat durumdadır. 
Önemli olan insanın başka nesneleri ve kişileri 
kontrol etmesi değil, kendini kontrol etmesidir. 
Kendini kontrol edebilen insan takıntılarını ve 
varsayımlarını terk etmeyi de başarır. Takıntı ve 
varsayımlarını terk etmeyi başaran insan ise boş 
umutlar peşinde koşmayı terk eder. 

Tasavvuf ehli olanlar ve Sûfîler boş umutların 
terk edilmesi gerektiğini savunurlar. Onlar için 
üç türlü Terk söz konusudur [6].

1) Terk-i Dünya: Bu kavramın anlamı dün-
yayı terk edip bir köşede miskin ve tembel 
yaşamak değildir. Bir yandan dünyadaki tüm 
görevleri sürdürürken öte yandan zanları, gu-
ruru, şehveti, gazabı, riyayı ve kibri terk etme-
yi içerir. Kısacası egomuzu dünyevi zevklere 
bağlayan tüm takıntıları, tutkuları ve özellikle 
boş umutları terk etmek şeklinde anlaşılma-
lıdır.

2) Terk-i Ukba: Ukba sözü öte âlemi, ahreti 
tanımlar. Terk-i ukba kavramında öbür dün-
yadaki cenneti ve öldükten sonra erişilecek 
manevi ödül beklentisini terk etmek anlamı 
bulunur. Yani, “Ben Allahın sevgili kulu ol-
dum, O da beni ödüllendirecek” şeklinde bir 
beklentiyi terk etmeyi gerektirir. “Bu dünyada 
mutlu olamadım ama öbür dünyada mutlu 
olacağım” beklentisini de terk etmek şeklinde 
de anlaşılabilir.

3) Terk-i Terk: Bu kavram ile her türlü terk 
etme iddia ve isteğinin terk edilmesi gerektiği 
savunulur. Zira insanın, yaşamı süresince ne 
derece beklentisiz ise o derece mutluluk bu-
lacağı iddia edilir. Terk’i terk etmek, insanın 
dünyaya ve diğer insanlara farklı bir bakış 
ve yaklaşım kazanmasını sağlar. Terk etmek 
arzu ve düşüncesi de terk edildiğinde, rıza, 
kabul ve tevekkül devreye girer. Bu boyuta 
ulaşan insan dünyayı hem terk eder hem de 
terk etmez. Gündelik yaşamında her türlü boş 
umudu terk ederek mutluluğa ulaşır. Zira onu 
kontrol eden Egonun baskısını da terk etmiş-
tir.

Egoyu terk etmek mümkün olmasa da baskısını 
terk etmek ve ondan kaynaklanan boş umutları 
terk etmek mümkündür. Sûfîler, içselleşmiş ve 

tümüyle hazmedilmiş terk durumuna “ölmeden 
önce ölmek” derler. Ölmeden önce ölen insan 
farklı bir gerçeklik boyutunda doğar. Yaşamı bir 
maddesel arzu ve boş umut yolu olmaktan çıkar, 
bir “gönül yolculuğuna” dönüşür. Gönül yolcu-
luğuna Sûfîler “Seyr-i sülûk” adını vermişlerdir. 
Gönül yolculuğunda hoşgörü, sevgi, muhabbet 
ve karşılıklı destek vardır. Bu yolculukta Sûfînin 
umudu İnsan-ı Kâmil olabilmektir. Gönül yolcu-
luğunda Sûfî üç aşamadan geçer:

Bu dönemlere çıraklık, kalfalık ve ustalık aşama-
ları diyebiliriz. Her bir dönem belirli ruhsal belir-
tiler içerir. Bu üç dönemi yaşayan Sûfî, olgun ve 
beklentisiz insan olmayı başarır. Çıraklık döne-
minde Hafv ve Reca vardır. Hafv korku demektir 
ve çırağın korkusu da girdiği yolda başarılı olup 
olamayacağı korkusudur. Zira Seyr-i sülûk kolay 
bir yolculuk değildir. Reca sözü dilimize ‘rica’ 
şeklinde girmiş olsa da asıl anlamı umut etmek-
tir. Yani, çırak olarak yola çıkan sûfî hem başarı-
sız olmaktan korkar hem de başarılı olmayı ümit 
eder.

Kalfalık döneminde Kabz ve Bast dönemleri 
yaşanır. Kabz daralma ve Bast genişleme halle-
ridir. Korkusunu yenen Sûfi, kalfalık düzeyine 
ulaştığında tereddüt etmekten ve şüphe etmek-
ten henüz kurtulmuş değildir. Hakikat bilgisine 
ulaşamamış olduğundan dünyevi beklentiler 
onda daralma, şüphe ve umutsuzluk durumları 
yaratır. Fakat girdiği yolda kendine acımak yok-
tur. Daralma ve umutsuzluğu mutlaka aşması 
gerekir. Bu boyutta veya dönemde Sûfî umut ile 
umutsuzluk arasında gidip gelerek hâl’ler yaşar 
ve ruhsal genişleme ile ruhsal daralma dönemleri 
geçirir. Bu şüphe ve güven durumları onun usta 
olmasına kadar devam eder.

Usta olduğunda, Sûfî’nin özellikleri değişir ve 
Üns ile Heybet varlığına dönüşür. Ünsiyet yakın-
lık demektir. Ünsiyet içinde olan insan Allah’a ya-

kınlaşmış ve arif bir kişiliğe kavuşmuştur. Heybet 
kavramı ise ne kibri ne de kendini beğenmişliği 
içerir. Usta olmuş Sûfî’nin heybeti onun dünya 
zevklerinden ve boş umutlardan uzak duruşunda 
ve çevresi ile olan ilişkisinde belirir.

“Dünya zevklerinden uzak durmak” günümü-
zün insanına son derece yabancı bir kavramdır. 
Günümüzün insanı, aksine, dünya zevklerine 
tüm varlığıyla dalmak ister. Bu psikolojik du-
rum, onun sürekli bir beklenti içinde olmasına, 
bir umut yumağına dönüşmesine yol açar. Bir-
birlerini izleyen ve hiç bitmeyen boş umutların 
tatmin olmaları imkânsız olduğundan, günümü-
zün insanı umut ile umutsuzluk arasında, neşe ile 
keder arasında, mutluluk ile mutsuzluk arasında, 
bir sarkaç gibi salınır durur. Amaç, sarkacın bu 
bitmez tükenmez salınışını durdurmak ve hem 
kendiyle hem de çevresiyle barışık ve dengeli bir 
insana dönüşebilmektir.
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Kimimiz, zincirin “biricik” halkası olduğumu-
zu, aslında birbirimize bağlı ve “bir” in par-
çalarını oluşturduğumuzu öğrenerek özgür-

leşecek ve mezarından uyanarak kurtulacak, kimi-
miz ise kendimizi bedenden ibaret olarak görmeye 
devam edip bu çakılı olduğu mezarında uyuyarak 
dönüp duracak...

Hegel’e göre “İnsanın saltık tinsel tözü özgürlüktür.” 1

“Bu her halka birer dünya, yaşam ama aslında birer 
hayaldir.”

Her hayat bir döngüdür ve döngü sürekliliğin bir di-
namiğidir. Çoğumuz sabah uyandığımızda ilk olarak 
saate bakmaz mıyız? Ne kadar vaktimizin olduğu 
önemlidir çünkü yapılacak işlerimiz, geleceğe dair 
planlarımız ve “umudumuz” vardır. Bizler yarını 
düşünerek hareket eden ama dün uyurken bu gün 
uyanacağımızı bilmediğimiz halde, gelecekle ilgi-
li sürekli düşünceler kuran canlılarız. Dışarıya dair 
tüm bu planlamalarımızı bir kenara bırakıp içimize 
dönersek, Jung’un da dediği gibi “Kendi gönlümüze 
bakma cesaretini” gösterebilirsek; aslında düşünce 
varlıkları olduğumuzu ve zaten sürekli var olacakmı-
şız gibi yaşadığımızı göreceğiz.

Aslında sürekli var olan beden değil düşüncedir.

Ve bizler belki bedenimizi kontrol edebiliriz ama dü-
şüncelerimizi değil.

Sonlu olan insan bedeni (madde) sonsuzluğun için-
dedir dolayısıyla onun bir parçasıdır, bizler bu son-
suzluğun içinde sonlu olduğumuzu sandığımız tin-
sel varlıklarız ve maddi olarak aslında sadece form 
değiştiririz. Çünkü Tin’in kendini tanıyabilmesi için 
forma, yani bir “bedene” ihtiyacı vardır, oysaki tin 
ölümsüzdür.
1 G.W.F. Hegel, Tarih Felsefesi. s.20

Bir örnek olarak Ferîdüddin Attâr (M.S.1119-1193) 
şöyle söyler; “Ruh, tekâmülü ve Tanrıya ulaşması 
için ne kadar bedene ihtiyacı varsa, o kadarını es-
kitecektir.” 2 Çünkü bizim için her an “ölüm” denen 
kopma ya da yeni bir bağ gibi algıladığımız bir geçiş 
vardır. Bizler bunu göz ardı ederiz çünkü ölümün ne 
olduğunu deneyimlemediğimiz için bilmeyiz, bunun 
için ölümden korkarız ve hep yaşayacakmışız gibi 
davranırız.

Korkacağımız şey, bu yaşamı bilgelikle değil de ca-
hilce yaşayacak olmamızdır çünkü bilmek ve emin 
olmak korkuyu ortadan kaldırır.

Bedenimizi kimlik olarak görmek yerine bu maske-
nin ardındaki özü tanımak için ilk yapmamız gere-
ken onunla barışmak olabilir.

Özümüzle barışmaya başladığımızda bedenimizin 
bize ait olmadığını ve onun bir elbise olduğunu an-
lar, onu severiz ve emanetimize iyi bakmaya başlarız. 
İnsanın özüne, kendisine ve başkalarına olan yaban-
cılaşması bu sayede tersine dönerek, diğer insanlarla 
da barışma olarak sonuçlanır ve hem bireysel, hem 
de toplumsal olarak huzurlu bir yaşayış biçimi ortaya 
çıkabilir.

Bilim, insan düşüncesinin keşiflerinden doğduğu 
halde yine bu düşünceye yetişmekte zorluk çekiyor. 
Bundan binlerce yıl evvel söylenmiş bazı sırları, 
zamanı geldiğinde keşfeden bilim, yine de insanın 
kendi düşüncesini görebilmesi açısından en büyük 
ihtiyaçlarından bir tanesi. Çünkü insan kendisini iç-
sel olarak bilmek istemenin yanı sıra bunun farkında 
olmadan kendisini dışarıda arar, ancak Hegel’e göre; 
“İnsan tinsel bir varlıktır ve dışarıdan asla doyuru-
lamaz.”

2 Ferîdüttin Attâr, Mazhar-ül Acaib

Umut
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Bu da demek oluyor ki; hiç bir madde yani eşya ken-
dimizi dâhil arıyor olsak bizi tatmin etmeyecektir, 
çünkü maddi âlemde deneyimler yoluyla sonunda 
özüne dönüşecek olan ruhun aradığı şey aslında 
madde değil, kendi özüne ait olan bilgi ve deneyim-
lerdir.

Maddeye muhtaç olan, yemeden, içmeden yaşa-
yamayan zavallı bedenlerimiz değil midir? Aşırıya 
düşkün olan egomuzun bitmek bilmeyen açlığını 
gidermek için bize dünyaları da verseler, ruhumuz 
beslenmedikçe eşyanın büyüsü altından hiç bir şe-
kilde kurtulamayız.

Aslında maalesef çoğumuz bedensel arzularımızın 
deryasında sürüklenir, çoğumuz ruhumuzu tatmin 
edecek işler yapmaya üşenir ve doyuma ulaşmak için 
doyumsuzca hareket ederiz. Hep bekleriz ki bir ışık 
yansa ve puff aydınlansak...

Bilincimizin ne olduğunu bilmediğimizde bizler 
bu bedenlerde uyuyan canlılar değil miyiz? Sevgili 
dostlar, bir gün ışığın kendisi olduğumuzda işte o an 
uyanmış olacağız.

Çoğumuz yaptığımız hatalardan maalesef ders alma-
yız ve yaşam olduğunu düşündüğümüz bu boyutta, 
aslında yaşayan ölüler olduğumuz bize üstü kapalı 
şekilde defalarca söylenmesine rağmen, biz gözle-
rimiz açık ama gönlümüz kapalı biçimde uyumaya 
devam etmişiz. Peki, nasıl uyanacağız?

Delphi’de ki Apollon tapınağının kapısında yazan 
“Kendini bil” sözcüğü Sokrates’in ruhunu nasıl 
uyandırdıysa, biz de bizi uyandıracak olanı bulmak 
için ümidimizi yitirmemeliyiz. 

Ümit, yaşam demektir ve biz yaşadığımız sürece 
felsefe yapabiliriz, çünkü insan ruhunun yeryüzün-
deki serüvenini ele alan bu bilim, bizim uykudan 
uyanmamızı sağlayan ve aynı zamanda içsel yolcu-
luğumuzun kapısını açan anahtarımızdır. Bu yüzden 
anahtarımızı kullanarak sürekli aklımızı zorlayıp, 
umudumuzu da kaybetmezsek bizler de bir gün o 
kapıyı açabiliriz.

İki boyutlu bu âlemde arkamızı sadece döndüğümüz 
zaman görebiliriz, ama arketipal düşünebiliriz. Arka-
mızda ne olduğunu görmek için arkamızı dönmemiz 
gereklidir, fakat genelde önümüzü dönük olduğumuz 

halde, önümüze değil arkamıza bakarız. Nasreddin 
Hoca’nın fıkrasındaki gibi eşeğe yani bedene binmiş 
arkamıza gidiyoruz...

Bedenimizi, aklımızı ileriye taşımak için kullanarak, 
sezgilerimizin bize gösterdiği yolları seçebiliriz.Yok-
sa geriyi düşünerek kalan vaktimizden kendimiz çal-
mış olmaz mıyız?

Bilim şu anda bizim iki boyutlu görüntüde yaşayıp, 
üç boyutlu olarak algıladığımızı kanıtladı, yani ho-
lografik bir âlemde var olduğumuzu keşfettik, oysaki 
bu keşif çok önceden Hegel tarafından şöyle söylen-
mişti: “İnsan (beden); tinin yeryüzündeki zamana 
olan iz düşümüdür.” Bu düşünce Orfeus felsefesiyle 
daha önce bizlere filmlerle de gösterilmeye çalışıl-
dı. Belki bu konularla ilgili yüzlerce sayfa okuduk 
fakat ne anladık? Mistik bir sezgi olmadan bunları 
anlamamız oldukça zor, dikkat edersek, “Sırlar bize 
içeriden fısıldanır”, yeter ki onu canı gönülden din-
leyelim.

Yönümüzü ileride olana çevirebilirsek verdiğimiz 
vaadi vademiz dolmadan yerine getirebiliriz. Hiç bir 
şey için asla geç sayılmaz. 

Bilim, zamanı geldiğinde ve görmeye ihtiyacımız 
olduğunda var olanın örtüsünü kaldırarak bize gizli 
sırları göstermeye devam edecek ve insan, düşüncesi 
sayesinde kendi derinliğindeki sır perdelerini arala-
yarak, ruhunun kendisini keşfetme yolunda “aklı aş-
kın” adımlar atmaya devam edecektir. 

Bizleri ve tüm canlıları oluşturan DNA zincirinin 
kodlarının yer değişimiyle, doğada bulunan tüm gö-
rünürlerin sadece formları bize farklı görünür, yani 
bir insan ile bir ağacın DNA kodları arasında sadece 
rakamların yerleri değişiktir. Bizler tüm maddi ev-
reni duyusal olarak zihnimizde algılar ve bu sayede 
görürüz. Böylece kendi gerçekliğimizde fakat haki-
katleri bilmeden yaşarız.

İnsanın kendi içine yolculuk ederek, öz bilincinin 
derinliklerine ulaştıkça, dışarıda gördüğünün aslın-
da içeride olduğunu anlaması, aklını zorlamasıyla ve 
melekelerini kullanmasıyla mümkündür. 

Ünlü Fizikçiler bizlere daha önce keşfettikleri “Fi-
ziğin birliğini” açıklamışlardı, şu anda ise evrenin 
%73’ünü oluşturan ve aslında her şeyin bir sinir ağı 

gibi birbirine bağlı olduğunu gösteren “karanlık 
enerji” dediğimiz görünmez kuvvet bilim insanları 
tarafından araştırılıyor, bu çalışmalar daha da an-
laşılır olduğunda; bizim için hakikatleri ve hiç bir 
şeyden ayrı olmadığımızı gösteren keşifler olacak-
lar. Görmeye başladıkça çok daha fazla hayrete dü-
şeceğiz.

Aklımızı “Felsefî olarak düşünmeye” eğitebilirsek 
anlayış ve aklımızı büyütebiliriz ve böylece olgun-
laşmanın vermiş olduğu lezzet bize temaşanın zev-
kini de tattırır, ancak tefekkür etmeden idealler ve 
inancalar üzerinden düşünürsek, bu bizim derinlere 
inmekten korktuğumuzu ve yüzeysel olarak yaşadı-
ğımızı gösterir. Yüzeysel yaşayan insan etrafımızda-
ki birçok insan gibi yalnızlaşır ve psişik sorunlar ya-
şamaya başlar. Bu, kişilik bölünmesinin en belirgin 
örneğidir, biz kendimizi öze ait hissetmezsek ondan 
gittikçe uzaklaşır ve böylece kendimizle yapayalnız 
kalırız. Bu sayede gördüğümüzü ve bildiğimizi san-
dığımız her şeyi anlamlandırmakta zorlanır, mana-
dan uzaklaşır, her şeyi nesnel zannederiz. Oysaki 
eğitimli ve duru bir akıl maddenin ardındaki mana-
yı da görebilir. 

Bizler içsel arayışlarımızı tatmin edebilmek için çe-
şitli yöntemler ve ritüeller kullanırız ama bunların 
ne anlama geldiklerini bile yeterince bilmeden, yön-
temlerle aydınlanacağımızı zannederiz. Her hangi 
bir yöntemle çabalayanlar alınmasınlar çünkü Bud-
dha tüm çabalarına rağmen aydınlanmanın “hiçlik” 
olduğunu an’lamıştı. Biz de zamanı geldiğinde anla-
yacağız, önce sabır gerekli. 

Biz ne kadar çaba göstersek de günümüzün kuan-
tum fiziği bize, olmasını istediğimiz bir olguya karşı 
isteğimizle karşıt bir direnç oluşturduğumuzu söy-
lüyor. Yani doğanın kendi edimselliği doğal ola-
rak gerçekleşmedikçe, arzumuz ve emellerimizden 
doğan eylemlerin bizim için ne kadar hayırlı olup 
olmadığını bilemeyiz. Biz ne yapsak da olacak olan 
zamanı gelince olacaktır.

Plotinus’a göre; “Ruh her şeyi deneyimler ama ken-

dine ait olanı tanır.” 3

Biz de özümüze yani ruhumuza ait olanı görmeyi 
başardığımızda onu tanıyacağız. Aydınlanma yön-
temle değil bilgi, deneyim ve arınmayla gerçekleşir. 
Bilim, öğrenmek için bir takım yöntemler kullan-
mak zorundadır, fakat içsel dünyayı keşfetmek fel-
sefi eğitimle gerçekleşir.

Bizim bir yarımız dişil ve bir yarımız erildir, bir yarı-
mız diğer yarımızdan farklıdır ki bunu aynada açık 
bir biçimde görebiliriz. Bedenimiz gibi kişiliğimiz 
de bizim aslında ikilikte yaşadığımızın gösterge-
si ve bu yüzden birliği göremediğimizin ifadesidir, 
çünkü var olduğunu sandığımız benlik halkasında 
bütün olan zinciri göremeyişimiz, zihnimizin per-
desinden başka bir şey değil. Günümüz insanının 
ben’lik parçalanması (egosu), bireyi hızla özünden 
ve bütünlük (tevhid) kavramından uzaklaştırmakta 
ve bizleri daha nicelikli kılmaktadır. Bu sayede in-
san ilişkilerinin zarar gördüğünü ve toplumsal bo-
yutta hepimizin parçalandığını ve işlerin iyiye git-
mediğini görmek bir yandan üzücü olmakla birlikte 
3 Plotinus, Enneadlar
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diğer yandan bireyin bu diyalektikte karşıtlığı arama, 
yani iyiye yönelme çabası sevindirici de olabilir. Her 
ikilikte birlik vardır. Unutmamalıyız ki hiç bir şey 
nedensiz değildir. 

Her insan birbirinden farklıdır ki insanı tanımamız 
için önce kendimizden başlamamız gerekir değil mi? 
Kendimizi tanımak oldukça zordur fakat özümüze 
ait olanı “bilmek” için göstereceğimiz çaba karşılık-
sız kalmayacak, evren bize sırlarını hiç beklemedi-
ğimiz anlarda yüzümüze vuracak ve bizi şaşırtmaya 
devam edecektir.

Bizler bir zincir gibi bütünü oluşturan halkalarız. 
Birbirimize dokunuyoruz, birbirimizin içinden geçi-
yoruz, birbirimizi kırıyoruz, incitiyoruz fakat her bi-
rimiz aslında her birimize bağlıyız, her insanın ken-
dine dair yuvarlağı, bir dünyası var, kendi dünyamız-
la barışık olduğumuzu başardığımızda başkasının 
dünyasına karışmamak ve kendi dünyamızı tanıma-
ya çalışmak ilk amacımız olabilir. Birbirimizi kırmak 
yerine bu bağı sağlamlaştırmak zincirin direncini 
kuvvetlendirdiği gibi insan ilişkilerini de güçlendirir 
ve şimdi olduğu gibi yalnızlaşmak ve parçalanmak 
yerini birliğe bırakabilir. Bu birliğe adım atmanın ilk 
yolu içsel barışma ile hepimiz için mümkündür.

Hepimiz aslında kendi gerçeklikleri olan varlıklarız 
ve kendimize ait bir dünyamız ve anlayışımız var. 
Bir başkasının dünyasını değil de kendi dünyamızı 
değiştirmeyi başarabilirsek, aslında tüm dünyanın 
değiştiğini görebiliriz. Biz bu gerçekliğin kendi bi-
lincimiz olduğunu görmek için bilincimizi öz bilin-
cimize yöneltirsek onu tanıma fırsatına ulaşabiliriz, 
gerçekten hepimizde bu potansiyel var.

Çoğumuz bazen bir başkası için söylediğimiz ve dü-
şündüğümüz bir konu ile kendimizi yüzleştirmişiz-
dir. Bunlar bize birliği gösteren küçük farkındalık-
lardır, bu farkındalıklara karşı daha hassas ve duyarlı 
olduğumuz takdirde bir gün bizim de uyanacağımızı 
söylemek yanlış olmaz.

“Bugünün işini yarına bırakma,

Ruhunun işlerini başkasına yaptırma,

Her ne ise aradığın yerli yerinde dışarıda,

Dönüşecek olan sensin, yine senden sana.” - İ.Y.

Bizler ancak iyimser olduğumuz sürece mutlak iyiye 

varabiliriz ve bu sayede uyuduğumuz bedenlerimiz-
de sonsuz huzura kavuşarak özgürlüğe doğabiliriz.

Doğada hiç bir şey kendisi için yaşamaz,

Nehirler kendi suyundan içemez,

Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez,

Güneş kendisi için ısıtmaz,

Ay kendisi için parlamaz,

Çiçekler kendileri için kokmaz,

Toprak kendisi için doğurmaz,

Rüzgâr kendisi için esmez,

Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz,

Doğanın anayasasında ilk madde şudur;

Her şey birbiri için yaşar,

Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur,

Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu,

Bütünlüğü anlatırdı, özü iki cümleydi,

“Ben biz olduğumuz zaman ben olurum,”

“Ben, ben olduğum için sen, sensin.” -Vajrayana 
Kukai

Bu hatırlatmaları yapıyor olmam bunları gerçekleş-
tirmiş olduğum anlamına gelmiyor ancak bize bu 
deneyimleri yaşayıp, anlatan bilgelerin söyledikle-
rine göre; “Hepimiz için kurtuluş mümkün”. Umu-
dumuz olduğu sürece biz de o saygıdeğer bilgelerin 
yaptığı gibi “neden kendimizi gerçekleştirmeyelim?”

Antik Yunan’da Lethe “unutmak” demektir, bu keli-
menin olumsuzlaşması için başına “a” harfi eklendi-
ğinde “Aletheia” yani “Hakikat” anlamı ortaya çıkar, 
bizim de ölümsüzleşmemiz için yapmamız gereken; 
hakikati “hatırlamak” ve ışığın kendisi olana dek 
O’na adanmak. 

“Böylece biz, üzerine eski anlayışımızın yazıldığı 
mezar taşımızı felsefe taşına dönüştürebiliriz.”

Yeni doğan sevilir, kendimizden ve yeniden doğma-
mız dileğiyle...

“Umut, geleceğe ait değildir. 
Şimdi ve burada yeşerir.”

Umut konusunda bir düşünme süreci sonunda vardığım so-
nuç bu cümlede ifade edildi. Düşünce süreçlerimi ve işin 
felsefesini yazarak, birlikte düşünmeyi diliyorum.

1975’in Ankarası’ndan kalkıp, ilk yurt dışı deneyimimi yaşamak 
için İngiltere’ye vardığımda yoğun şaşkınlık hissi içindeydim. York 
Üniversitesi’ne gidebilmek için son bir tren yolculuğum kalmıştı. 
Yaşlı bir gar görevlisi trenin kalkmak üzere olduğunu, acele bilet 
almam gerektiğini, kendisinin valizlerimi taşıyıp, boş bir yer bulup 
yerleştireceğini söyledi. Telaşla koştum, biletimi aldım, ancak son 
vagona kadar görevliyi bulamadım. Panik içinde son vagona gel-
diğimde, valizlerimi yerleştirmiş beni bekliyordu. İngiltere ondalık 
sisteme oldukça yeni geçtiği için avucumda, değeri hakkında hiçbir 
fikrimin olmadığı bir dolu bozuk para, ondalık ve şilinler; avucumu 
açtım ve kendisine durumu açıkladıktan sonra ne kadar gerekiyor-

Umut
Şule Aytaç
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sa hizmeti için almasını rica ettim. İki adet 10 
Pence (yaklaşık 2 Lira) aldı ve büyük bir gülüm-
semeyle teşekkür etti. Kendimi kaybolmuş his-
settiğim o anda, beni bana buldurdu. İnsanlığa 
olan inancımı tazeledi; içimde umudu yeşertti.

Ben ön bahçemde sokak köpekleri, arka bah-
çemde de kedileri beslerim. Arada tartışırlar 
ancak ciddi bir sorun olmaz. Yine de öndeki 
dişi köpeğin, özellikle soğuklarda, iki kediyi ku-
cağında yatırdığına tanık olanlar çok şaşırır. 

Bu insanların, hayvanların varlığı bana göre 
umudun her anda varlığının kanıtıdır. Bu bir 
anlamda insanlığın farklı bir düzlemde örgüt-
lülüğünü yansıtır. Görünürde uluslara, etnik 
kökenlere, dine ve cinse göre ayrılmış insanlar, 
değerler ve ilkelerin görünmez bağlarıyla bağ-
lılar. Bu bilinçte ne çok umut yüklü! Bunu fel-
sefî bir yaklaşımla incelersek; kavram ve ilkeler 
zaman ve mekândan bağımsız olduğuna göre, 
salt varlıkları ve var olduklarına dair “bilgi” bile 
umudu yeşertir.

Her gün güneşin doğuşunda, rüzgârın esişinde 
vs. bahar yine gelecek bilgisinde umut yeşerir. 
Bunları unuttuğumuzda umut yiter.

Sanatta, coşkuda yeşerir umut. Yeşerdiği yer 
ise “içimiz”dir ve umut yaşadığımız her anda 
vardır. Unuttuğumuz zaman “mutsuzluk” ya 
da umutsuzluk yaşamla kurduğumuz bağın adı 
olur. Aslında, her canlının istediği; kim, ne ise-
niz o şekilde tanınmak, bilinmektir. Ve umut bir 
gün birilerinin sizi tanıyacağındadır.

Farkındasınızdır; burada bir anlam kayma-
sı oldu, çünkü “şimdi”den, geleceğe dair umut 
kavramına geçildi. “Umut fakirin ekmeği”, 1 
“Pandora’nın kutusundan en son çıkan kötülük 
umuttu” vb. gibi önermeler hemen tüm kültür-
lerde var. Doğaldır ki kişi başaracağını umut et-
mese sınava girmez, karşılaşmaya çıkmaz, ekin 

1 Nazım Hikmet’in “Büyük İnsanlık” isimli şiiri bu konuya ışık 
tutar...

ekmez; mutlu olacağını umut etmese evlenmez. 
Hapiste, bir gün özgürlüğüne kavuşacağını 
ümit etmese içeride yaşayamaz.

Birçok dinde olan ahiret inancı olmasa, bu dün-
yada yaşayan insanlar katlandıkları birçok du-
ruma katlanamazlardı. Burada ortak payda, bir 
gün bir şeylerin daha iyi olacağı inancı; bir baş-
ka deyişle, şimdi değil! Bu yaklaşımın, işlevsel 
ve yararlı yönleri var kuşkusuz. Ayrıca “İnsan-
lar için aslımıza, ehadiyete olan sevgi (özgürlük 
sevgisi), bunun sezgisi umuttur çünkü sonsuzdur. 
Aslına karışma umudu; kendini aşabilme, dö-
nüştürebilme umudu…”  2

O halde belki de şu soru sorulmalı: “Bu umudu 
anında yeşertmeden, umudun ereği yerine gele-
bilir mi?” Hapishane örneğine dönecek olursak, 
bir gün dışarı çıkabilme umudu ile günlerini 
geçiren mi yoksa belki de oradan hiç çıkama-
yabileceği bilinciyle yaşayan mı daha özgürdür? 
Eğer, insanın kendisini dönüştürebileceğine 
dair bir umudu varsa, bu ancak anda gerçekleş-
tirilmez mi? Engels, “Özgürlük, zorunluluğun 
kavranmasıdır” der. Esaret durumunun kav-
ranması, durumun olduğu gibi, umutsuz, yo-
rumsuz “kabul” edilmesidir. Ancak o anda kişi 
kendisini özgür kılmıştır. Umut bitmiştir.

Geleceğe dair umut ile şimdide yeşeren ara-
sında diyalektik bir ilişki var: İnsanlar umut 
olmadan amaca yönelik bir şey yapmazlar; sa-
dece umut ederek yaptıkları çok şey de umu-
dun anda olmadığının itirafıdır. 

Varoluşun anlamı tekâmül ise bir gün kemale 
erebileceğimizi umut edebiliriz. Öte yandan, 
olduğumuz gibi, zaten mükemmel olduğumuzu 
kavrayamazsak, kendimizi, kendi mükemme-
liyetimizin olgunluğunun sınırına ulaştırmak 
umudumuz olabilir mi? Şimdi ve sonranın mü-
kemmel bütünlüğü... 

2 Metin Bobaroğlu Söyleşisi. Kendisi, alıntılanan bu görüşün 
Plotinos’tan olduğunu, İbn-i Arabî de benzer bir ifade olduğunu 
belirtmiştir.

Umut ettiğimiz varoluş hâline ulaşma eylemi, 
kim, ne olursak olalım, onu %100 ifade etme 
zorunluluğu değil mi o halde? Özgürlük bu ey-
lemde var. Bu eylemin yokluğu var oluş krizi ve 
nihilizmdir. Bir gün dönüşmeyi, kemale erme-
yi umutla beklerken kendi mükemmelliğimi-
zi dışsallaştırmaktan çekinmek, kaçmak, aynı 
anda ereğe ulaşılmasını imkânsız kılmaz mı?

Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı adlı kitabında, 
Robert M. Pirsig romanın kahramanına şunu 
sorar 3: “Mükemmel bir resim nasıl yapılır, bil-
mek ister misin?” Sonra da yanıtlar: “Önce mü-
kemmel ol, sonra da doğallıkla çiz.” “Önceden 
doğallıkla çizdiğimiz resim de mükemmeldir 
– o andaki hâlimizin mükemmeli – olması ge-
rektiği gibi. Resim (müzik, heykel, yemek, nakış 
vb. gibi) bize hâlimizi yansıtır. Ona baktığımız-
da kendi hâlimiz hakkında bir geri bildirim alı-
rız. Sonra sorabiliriz: ‘Bu durumda ne yapmayı 
düşünüyorum?”

Bir başka Zen (belki de Sûfî?) öyküsü:

Uzak bir diyarda bir ermiş yaşarmış. Bu ermişin 
her soruya doğru yanıtı bulma gibi bir şöhreti 
varmış. İnsanlar ona, ekinlerin iyi hasat verip 
vermeyeceğini, hayvanlarının buzağılayıp bu-

3 Robert M. Pirsig, Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı.

zağılamayacağını, yağmurların ne zaman gele-
ceğini, evlenirse çocukları olup olmayacağını 
ve benzeri bir dolu soru sorar ve cevapların hep 
doğru çıktığını görürlermiş. Civar köyde yaşa-
yan 11 yaşındaki bir delikanlının gücüne gitmiş 
bu durum. “Hiç kimse her sorunun cevabını 
bilemez ve ben bunu kanıtlayacağım” demiş. 
Bir de harika bir plan yapmış. Avucuna bir kuş 
alacakmış ve ermişe soracakmış: “Avucumda 
bir kuş var, ölü mü diri mi?” Ermiş ölü derse, 
avucunu açacak ve kuşun diri olduğunu göste-
recekmiş. Diri derse de avucunu sıkacak, kuş 
ölecek ve ellerini açtığında kuşun ölü olduğu 
görülecekmiş. Her durumda ermiş yanılacağı 
için mutlu mesut ermişin evine doğru yola ko-
yulmuş. Kapıyı çalmış. Ermiş açmış ve “Buyur 
oğlum” demiş. Çocuk sorusunu sormuş: “Sizin 
her soruya doğru cevap verdiğiniz söyleniyor; 
avucumda bir kuş var, bilin bakalım bu kuş ölü 
mü diri mi?” Ermiş çocuğun ellerine bakmış ve 
demiş ki: “Her şey senin elinde oğlum, her şey 
senin elinde...”
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İnsanın hayat ile ölüm sürecindeki dünyevî ve uhrevî yolculuğunun ferdi ve top-
lumsal varoluş ereğine bağlı, niyet, istek, hayal ve hedefleriyle kendini gerçekleş-
tirmesinde kendisine kamçı görevi gören en büyük yardımcı itici gücüdür umut.

Umut, insanın içine ekilmiş zamanı gelince çiçek açacak olan bir tohum gibidir. 
Bu tohum, içinde istek, niyet, iman, özgüven, hayata güven, emek, azim, cesaret, 
çaba, dirilik, canlılık, aktif bir teslimiyet, sabır barındırarak filizlenir, büyür, ol-
gunlaşır. İnsan da umudunu kendisine dayanak yaparak geliştirdiği melekeleri ve 
istidatları ile hedef, hayal ve isteklerini gerçekleştirmek için çaba gösterirken, far-
kında olsa da olmasa da bütün evren ona yardım eder. Evren çift kutupluluk ilkesi 
üzerine yaratılmış olup varlığın dinamiği ve devinimi bu karşıt kutuplarla ortaya 
çıktığından, insan, içinde ve dışında devamlı yaşadığı değişimi, çelişkiyi, çatışkıyı 
aynı potada eriterek dengeyi bulmaya çalışır. Kendini olgunlaştırır ve dönüştürür. 
Umudun olduğu yerde umutsuzluk ve umutsuzluğun olduğu yerde kaygı da var-
dır. 

Zıt tecelliler olan umut ve umutsuzluk kavramı tasavvufta müminin sıfatları olan 
Havf ve Recâ’ (korku ve ümit) kavramları ile ilişkilendirilir.

Recâ’: Ümit, umut, Allah’a yalvarma, onun lütuf, ihsan ve keremin-
den daima ümit içinde olmak. 

Havf: Allah’ın azamet ve büyüklüğünden, celâlî 
isimlerinin tecellisinden tatlı bir korku 
duymak. 

Müminler bilirler ki Allah’ın 
isim, sıfat ve fiilleri kendile-
rinde de tecelli eder. 

Umudun Kanatlarında
Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu
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Allah’ın Celil ve Kahhar gibi celâlî isimleri gönülle-
rinde ürküntü ve korku yaratırken, Cemâl, Gaffar, 
Kerim, Selâm gibi Cemâlî isimleri gönüllerine umut, 
sevinç, huzur verir. Allah zıtlıkların birliğinde var ol-
duğuna göre âlemde ne varsa insanın içinde de ol-
duğundan yaşamın her safhasında ve insanda bazen 
beraber bazen sırayla görünüşe gelirler. Bazen Cemâl 
görünen Celâl olur, bazen de Celâl görünen Cemâl’e 
döner. “Hayr ve şer Allah’tandır” hitabı sebep sonuç 
dairesinde nedenini, niçinini bilemediğimiz olum-
suzluklar şer olarak görülürken, zamanı aşkın za-
mansızlıkta sebep ve sonucun ahretinde hiçbir şeyin 
boş yere olmadığı bütün oluşların nihayetinin hayr ve 
iyiliğe dönüşeceğinin şuurunda, olan bitene hayrıhî 
ve hayrıhî denilerek zevk edilir. Geçmişten aldığımız 
deneyimlerle geleceği şimdiki zamandaki anda yarat-
maya başladığımızdan, anın içindeki halimiz duygu, 
düşünce ve niyetlerimiz çok önemlidir. İslâm kelime 
anlamı olarak barışta ve esenlikte olup kurtuluşa er-
mek ise umudumuzu hep diri tutarak tam bir iman 
ile bağlandığımız bizi biz yapan ve yetkin kılan özü-
müzle daim namazda kalarak, kulluğumuz ve acziye-
timizle münacatta bulunarak, bizi bütünlüğe getiren 
salih ameller ile yaptıklarımız sonucunda olur.

“Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır, 
Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diyen Ata-
türk gibi kendi kahramanlık destanlarını, öykülerini 
yaratan önderler, liderler, filozoflar, peygamberler, 
veliler, bilim adamları, âlimler, sanatçılar ve nicele-
ri… Mucizelerin sırrının her şeyi harekete geçiren 
umutta olduğunu keşfetmişler bunu yazılı, sözlü 
dile getirerek yaşadıkları ve söylemleri ile bizlere ışık 
olmuşlardır. İnsanın yaratılışından bu güne gelene 
kadar kazanılan zaferler, bulunan keşifler, yapılan 
icatlar, bilimde, sanatta bu denli mükemmel seviye-
ye gelip hayatımızı kolaylaştırması, güzelleştirmesi, 
insanlığı ilerletmesi hep bir umudun peşinden gidil-
menin meyveleridir.

Umut ile umutsuzluğu en güzel şekilde anımsatan en 
etkileyici ve düşündürücü yaşanmışlıklardan birisi 
Hz. İbrahim’in Allah’a olan güveni ve teslimiyetiyle 
çölün ortasına bıraktığı oğlu Hz. İsmail ile Hz. Ha-
cer’in öyküsüdür.

Hz. Hacer, eşi Hz. İbrahim’den ve her türlü güvenden 
uzak, küçücük bebeği Hz. İsmail ile kaderine razı bir 
şekilde aç, susuz, tek başına kaldığı çölde yaşadığı 
çaresizlikle ne yapacağını bilemeden Merve ile Safa 

tepeleri arasında gidip gelir. Arketipler, dinsel me-
seller, yaşanılanlar, kişiler sembolik olup isimler de 
manalarıyla olgu ve olaylara anlam yüklerler. Hacer, 
hicr kökünden türemiş olup bir yerden bir yere göç 
eden, gezgin, muhacir, semah, dönen etek gibi dö-
nüşümü simgeleyen anlamlar içerir. Hz Hacer yaşa-
dığı durumdan ötürü Allah’a güvenin, huzur içinde 
olmanın anlamına gelen Safa Tepesi ile Allah’tan ayrı 
düşmenin ümitsizliği olan Merve arasında acizlik ve 
çaresizlikle “su, su” diye inleyip umut ile umutsuzluk 
arasında nasıl gidip geldi ise Allah da onun bu çare-
sizliğine karşı kayıtsız kalmamış, Hz. Hacer’in ayak-
larını yere vurmasıyla çölün ortasında Zemzem deni-
len öyle bir su çıkarmış ki bu su dünyanın hiçbir ye-
rinde eşi benzeri olmayan niteliklere sahip, her derde 
deva ve dünyada herkese yetecek miktardadır. Su da 
semboliktir. Su hayattır, ilimdir, şifadır, Allah’ın yer-
yüzündeki yeşillenmesidir. Su olmazsa yaşam olmaz, 
su olmazsa hiçbir şey olmaz. Damla deryanın bütün 
özelliklerini barındırdığına göre damlası bile kuvvet, 
kudrettir. Umre ve Hac yapmanın şartlarından biri 
olan Safa ile Merve arasında ritüel olarak yedi kere 
say yapmak, annelik sevgisine ve şefkatine İslâm’ın 
verdiği değeri simgeleyen Hz Hacer’i anmak ve ona 
lütfedilen ilâhî rahmetten bir nebze olsa nasiplenmek 
içindir. Milyonlarca insanın Kabe’nin etrafında saat 
yönünün ters istikametinde dönerek ana rahminden 
de öteye zaman dışı zamansızlığa gittikleri, arındık-
ları ve sıfırlandıkları ritüelde Hz Hacer’in mezarının 
Kabe’nin hemen dibinde bulunan üç dinin atası sayı-
lan Hz İbrahim’in makamının altında olması, başlan-
gıcı ve sonu belirleyen, selâm verilerek tavafa başlanı-
lan, her şeyi içine çeken uzaydan düştüğü düşünülen 
siyah renkli Hacerü’l-Esved taşının Kabe duvarının 
üzerinde bulunması, ilâhî cezbe içinde olan hacıların 
ona yüz sürmek, onu öpmek istemeleri; ana kaynağa 
olan özlemin, O’na dönüşün, O’na varma isteğinin, 
içten gelen bütün yalvarış ve yakarışlara bir umut ol-
ması için olsa gerek.

Umutlarımızın hep filizlenmesi, daha da güzeli in-
san olarak yaratılmanın lütfu ve şükrüyle Allah’ın 
güzel isim ve sıfatlarının kendimizde görünüşe ve 
yaşamımıza geçirmeyle sevgide, merhamette, iyilik-
te, güzellikte Rahman ve Rahim olarak çocuk, yaşlı, 
hasta, aciz, muhtaç, ihtiyaç sahibi ve zor durumda 
olanlara elimizden geldiğince ne yapabilirsek, kendi-
mizin, “umut” olmamız niyâzıyla...
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‘‘Ve biz, her bir insanın kaderini kendi çabasına 
bağlı kıldık.’’ İsra Sûresi, 13.

Her insanın doğduğu ana özel bir yıldız ha-
ritası bulunur. Güneş, ay, gezegenler ve 
asteroidlerin doğum anındaki konumunu 

gösterir bu harita. Mitolojiden hikâyelerine aşi-
kar olduğumuz Zeus’un astrolojideki temsilcisi 
Jüpiter’den, aşk ve ilişkileri simgeleyen Venüs’e; 
akıl ve iletişimin gezegeni Merkür’den, savaş-
çı Mars’a her biri haritada yerlerini alırlar. İçinde 
oldukları burç, ev ve birbirleriyle aralarındaki açı-
lardan yola çıkarak, geleceğin işaretleri, asırlardır 
yorumlanmaya çalışılır. Yaşam çarkı da derler, 
hayatın farklı alanlarını gösteren 12 eve ayrılmış 
bir çember biçimindeki bu haritaya. İnsanın kişi-
liğinden, hayatta karşılaşacağı zorluklara, hatta 
ruhunun rotasına kadar çeşitli konular araştırı-
labilir. Dünya astrolojisiyle de kıtlıklar, salgınlar, 
savaşların tarihlerinin önceden tahmin edilmesi-
ne çalışılır. Önemli bir lider doğduğunda yükselen 
yıldızlardan, gezegen kombinasyonlarına, geç-
miş incelenerek, geleceğe ışık tutulur.

Kimine göre aslı astarı yoktur; kimisiyse “neyse 
halim, çıksın falim” yaklaşımındadır. Fazla sorgu-
lamak istemez, yeter ki bir parça olsa umut versin. 
Birisi geçsin karşısına ve her şeyin güzel olacağını 
söylesin ister. “Bu dertler, çileler bitecek; talih perisi 
hep seninle olacak.” Ancak astroloji bundan daha 
fazlasını sunar insana.

Bilim dünyasının küçümsediği, astronomların 
burun kıvırdığı astroloji, artık akademinin de gör-
mezden gelemeyeceği kadar rüştünü ispatlamıştır. 
Amerika’da açılan, bu alandaki ilk üniversiteye, 
astrolojiye büyük katkıları olan Kepler’in ismi ve-
rilmiştir 1. Astrolojiye olan ilgisini hiç bir zaman 
gizlemeyen Johannes Kepler, aynı zamanda bir bi-

1 Astroloji Üniversitesi http://keplercollege.org/

lim adamıdır da. Kepler kanunlarıyla tanınan, gü-
neş sistemindeki gezegenlerin hareketlerini açık-
layan, 17. yüzyılda yaşamış, Alman astronomdur. 
Kepler’e göre, Tanrı dünyayı kutsal bir geometri 
doğrultusunda, mükemmel bir denge içinde inşa 
etmiştir. “Astrolojinin Güvenilir Temelleri” isimli 
kitabında; yıldızların, insanların yaşamlarını yön-
lendirdiği inancını reddetmesine karşın, evren ile 
insan arasındaki belirli bir uyum olduğuna dikkat 
çeker. 

Filozof ve din adamı Aquinalı Thomas da, ast-
rologların seslerinin eskisi kadar duyulmadığı, 
Ortaçağ’ın karanlık yıllarında, yıldızların insanın 
üzerindeki etkilerini kabul eder. Aquinalı Tho-
mas’a göre yıldızlar bedeni, yani maddi olanı et-
kileyebilirler; ancak Tanrı’ya ait olan insan ruhu, 
bu etkinin dışındadır. Kehanetler ancak doğaya ait 
olaylar için kabul edilebilirler.

Kehanetler, hep çekici olmuştur. İnsanoğlu bilin-
meyenin kenarında durmayı, başkalarının kendi-
sine gayb ve gelecekten haber getirmesini sever. 
Kendi düzeni sarsılmasın, bilinmeyenin olası risk 
ve tehlikeleriyle yüz yüze gelmesin ister. Bir bilene, 
görene, duyana danışmaksa işin kolay yoludur.

Kahinlere danışmak, kader inancının da bir gös-
tergesidir. Olayların önceden planlanmış oldu-
ğuna ve hayat programının kodlarının çözülerek, 
yorumlanabileceğine; bunun astrolojide oldu-
ğu gibi matematiksel, göksel hesaplarla veya bir 
medyumun kişisel yetenekleriyle yapılacağına 
inanmak demektir. Günümüzde kâhin, İngilizcesi 
oracle, önde gelen bir bilişim şirketinin de ismidir 
aynı zamanda. Bu tesadüfe de hiç şaşmamalı; ne 
de olsa, artık Kova çağındayız, değil mi? Bilimin, 
bilişimin, teknolojinin, yeninin çağındayız. Za-
manında gök cisimlerinin hareketlerinin hesap-
lanması ve astroloji almanaklarının yayınlanması 
yıllar alırken; artık Internet üzerinden rahatlık-
la yapılabiliyor. Kova burcunun, bilimin olduğu 

11. Evin Mesajı
Arzu Pınar Demirel

gibi, astrolojinin yöneticisi olması da ilgi çekicidir. 
‘‘Umutlar evi’’ olarak adlandırılan 11. ev de Kova’nın 
yönetimindedir. Birinci ev yükselen burçtur, dış gö-
rünümü tanımlar, ikinci ev para ve değerlerle ilgili-
dir… Bu 12’lik çemberde, umuda, bir evin ayrılması 
dikkat çekicidir. Bir insanın hayatında umudun ne 
kadar önemli olduğuna dair bir vurgudur. 

Lider ve yöneticileri kapsayan Aslan burcunun evin-
de yer almaz umut. Güçlü, otoriter bir yöneticinin, 
insanlara dağıttığı bir hazine olarak görülmez. Veya 
din ve inançlar evine de konuk edilmemiştir. Oysa 
ümit etmek, din felsefesinin konusudur. Her şey is-
temekle ve olacağına inanmakla, umutla başlamaz 
mı? Birinci eve, yani başlangıçlar evine de yakışmaz 
mıydı umut? 12 evlik sistemde, neredeyse sona yak-
laşmışken, umuttan söz etmek mantık dışı değil mi? 
Yeni yollara açık olan, icat eden, toplumsal norm-
larla sınırlanmayan, özgür Kova burcu ve yönettiği 
11. evle bağdaştırılmıştır umut astrolojide. Promet-
heus’un ateşi Zeus’tan alarak, insanlara vermesi ka-
dar devrimcidir, umudun 11. evin konusu olması. 
Çünkü çocuk bilinçlerin büyümesini; bir büyükten 
medet ummak yerine, kendi emeğinin karşılığını 
almasını talep eder. Tek başına olmasını da istemez 
üstelik. Kolektiftir Kova, bireysel değildir. İnsanlarla 
birlikte olmayı, dostluğu, gelecek için, kimseyi geride 
bırakmadan, tüm grubun faydasına çalışmayı sim-
geler. “Bir araya gelen, emek harcayan ve birbirlerini 
yükseltenler ödüllendirilecektir” mesajı verilmekte-
dir, gizliden gizliye. Türk Dil Kurumu sözlüğünde 
yıldız falcılığı diye tanımlanarak geçilen astrolojinin 
mantığı ve derinliği 11. evin umutla olan ilişkisiyle 
de kendini gösterir. 

Umudun astrolojideki izdüşümü, insan psişesiyle 
olan bağlantısına da örnektir. Görünürde yıldızlar 
ve evren incelense de; en basit anlatımıyla kahra-
manın yolculuğu olarak da ele alınabilir astroloji. 
Arketiplerin, göklere yansımasıdır. 12 evden oluşan 
sistemde yola çıkan kahraman, umuda ilk adımla, 
niyetle ulaşılamadığını; her evin dersini alarak, iler-
ledikçe, yaklaştığını görür. Jung; “Astroloji, psikolog 
için önemlidir çünkü içinde, yansıtıldığını söyledi-
ğimiz bir çeşit psikolojik deneyim barındırır. Bun-
dan kastım, psikolojik gerçekleri, burçlar içerisinde 
bulmakta olduğumuzdur. Bu, ilk başta, psikolojik 
faktörlerin yıldızlardan kaynaklandığı intibasını do-

ğuruyorsa da, asıl olan, bu faktörler ile yıldızlar ara-
sında bir eşzamanlılık olduğudur. Bunun, insan zih-
niyle ilgili çalışmalara ışık tutan, önemli bir gerçek 
olduğuna inanıyorum” der. 2

“En kişisel olan, aynı zamanda en evrensel olan-
dır.”

Carl R. Rogers 3

Metin Bobaroğlu, “Yaşama Anlam Vermek” başlık-
lı yazısında kozmik evren tasarımını anlamak için, 
beyne yoğunlaşmaya dikkat çeker. Doğayı bütünsel 
biliş, beyni bilmektir, der ve ekler: “Beyni hangi yö-
nüyle inceliyorum? İşlevsel yönüyle. Yani diğer işlev-
leri anlamlı kılan işlev, en temel işlev, beynin işlevi. 
Şimdi bu nedir? Nasıl bir şeydir? Ve bunun doğur-
duğu sorunlar nedir? Bizim en temel varlık sorunu-
muz, sanki belki de bir bağlamda böyle ele alınabilir 
gibi geliyor bana. Çünkü hep psişik inceliyoruz, ta-
rihsel inceliyoruz, sosyal inceliyoruz, felsefî inceliyo-
ruz, ama bir de böyle nesnel doğanın gerçekliğinin, 
alegorik de olsa yansıtılmasından bakalım. Var olan-
ların birliği olarak ‘evren’ ya da ‘insan beyni’nden söz 
ediyorum. Çünkü, varoluşun bütün olanakları insan 
beyninde…

... O zaman size bir özdeşlik gösterdim, Kozmos ile 
beyin özdeşliği! Beynin işlevi, düşünme edimi bütün 
varlığı ile kozmosun bir edimidir. Kozmos düşünü-
yor.”  4

Kosmos düşünüyorsa, yeni çıkarımlarda bulunuyor 
demektir. Bu da bizi tek ve değişmez bir geleceğin 
beklemediği anlamına gelir. Astro (yıldız) ve loji (lo-
gos); yıldız bilimi, insanın kendini anlamasına da, 
gelecek olasılıklarını öngörebilmesine de yardım 
edebilir veya etmeyebilir. İnanıp, inanmamak; kul-
lanıp, kullanmamak insanın seçimine bağlı. Umut 
etmek veya etmemek; umudu için çaba gösterip, 
göstermemekte olduğu gibi. Astrolojide “seçimler” 
evinin olmaması ne kadar ilginç. Oysa bence en az 
umut kadar önemli seçim. Kim bilir, belki de hep 
iddia edilen, kayıp 13. burç da seçimlerle ilgilidir. 
Açıklanması için, insanın seçim yapabilme gücünü 
eline alması bekleniyordur.
2 Carl G. Jung’un Prof. B.V. Raman’a yazdığı 1947 tarihli mektubu.
3 Carl R. Rogers’ın 1961’de yayınlanan “Kişi Olmaya Dair” isimli 
kitabı.
4 Metin Bobaroğlu’nun kuyerel.net’te yayınlanan, Yaşama Anlam 
Vermek başlıklı yazısı, 24.01.2008
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Umut, kişi veya toplumun karşılaşacağı olaylar 
hakkında, olayların beklentileri doğrultusunda 
gerçekleşmesine dair arzusudur, diyebiliriz. 

Wikipedia, umut veya ümit bir kimsenin kişisel yaşamın-
daki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabile-
ceği ihtimaline dair duygusal inanç olarak tanımlarken; 
Türk Dil Kurumu ise umut sözcüğünü “Ummaktan do-
ğan güven duygusu, ümit” veya “Bu duyguyu veren kimse 
veya şey” olarak tanımlamaktadır. 

İnanç sistemleri açısından ise umut; toplumları gerek ahi-
ret beklentisi olsun gerek içinde yaşadığı toplum düzenine 
karşı isyan etmelerini engellemek olsun dayanma güçleri-
ni artırıcı etki gösterir. Ayrıca içinde bulunulan durum-
daki haksızlıkları veya karmaşayı düzeltecek bir kurtarıcı 
geleceği inancı ile tevekkül (kişinin elinden geleni yapıp, 
gerisini Yaradan’a bırakması) içinde tutmaya çalışır.

“Tarihin Sonunu Beklemek” kitabında Cengiz Batuk; “Es-
katoloji mitosları arasında yer alan önemli bir mitosta 
dünyanın sonunda gelerek toplumu refaha kavuşturacağı-
na, dünyadaki kaosa son vereceğine, düzeni, nizamı tesis 
edeceğine inanılan “kurtarıcı” tasavvurlarını kapsamak-
tadır. Maniheizm’deki muhteşem İsa, Sabiilik’teki Praşai 
Siva, Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki “Mesih”, Zerdüşlük’te-
ki “Saosyant” ve İslâm’daki “Mehdi” eskatolojik kurtarıcı 

Hayata Tutunmak
Kemal Aytuğlu
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mitosunun önde gelen figürleridir.” diyerek, dinler 
açısından umut’un önemine ve beklentilerine değin-
meye çalıştığını gözlemleyebiliriz. 

Mitolojik olarak; Zeus Pandora’ya evlilik hediyesi 
olarak verdiği kutuyu açmamasını tembih etmesine 
rağmen Pandora kutuyu meraktan açar, açması ile 
birlikte tüm kötülükler dışarıya çıkar, son anda ka-
patmasıyla birlikte içeride sadece “Umut” kalır. Ayrı-
ca Yunan mitolojisinde umudun cisimleşmesi olarak 
“Elpis”, Roma mitolojisinde ise son tanrıça “Spes” 
olarak anılır. 

Felsefî açıdan ise Nietzsche, Pandora’nın kutusunda 
sadece kötülüklerin bulunduğu ve tüm kötülüklerin 
gitmesine rağmen Umut’un kutunun içerisinde kal-
ması nedeni ile Umut’un gizli bir kötülük olduğunu, 
onun insanların her türlü haksızlığa rağmen umut 
aracılığı ile hiç bir tepki vermeden bu kötü gidişle 
uyum içinde olunmasının sebebi olarak görür. “As-
lında kötülüklerin en kötüsüdür umut, çünkü insa-
nın çektiği eziyeti uzatır” diyerek, umut hakkındaki 
tüm görüşünü kısaca toparlar. 

Ernst Bloch ise ütopyayı felsefenin vazgeçilmez kav-
ramlarından biri haline getirerek, ideal olanı yarat-
ma ve ulaşmaya çalışmayı teşvik etmesi ve eylemi 
destekleme açısından Umut’u faydalı bulur.

“Umut” insanın Allah ile olan bağının (rabıtasının) 
bir nevi göstergesi gibidir, diyebiliriz. Kişi umudu-
nu sürdürdüğü müddetçe mânevî olarak destekle-
nip beslenir. Bunun da en büyük belirtisi, o insanda 
“Sevgi”nin tezahürüdür. Sevgi ile birlikte o kişinin 
aynı zamanda hayat ile dolduğunu, dirildiğini göz-
lemleyebiliriz. Sevgi bir tek Yaradan’dan geldiği için 
kaynak ile bağını yitiren kişide tezahürü olmaz. 

Tersi durumda umut gittiği zaman ise amaçlar kay-
bolur. Sevgi akışı durur. İnsan bir nevi manen kurur. 
Jean Paul Sartre’ın “Umutsuzluk; insanoğlunun ken-
dine karşı hazırlayabileceği suikastların en korkun-
cudur, Umutsuzluk mânevî bir intihardır.” diyerek, 
bu görüşü desteklediğini görebilmekteyiz. 

Umut’un kaybolması ile birlikte sevgi-hayat akışının 
kesilmesine bağlı yaşam desteğinden nasıl mahrum 
kalındığını gösteren bir Mesnevî hikâyesinde;

“Bahçıvan, bahçedeki kuru bir ağacı kesmeye koyul-
du. Ağaç:

- Ey yiğit, dedi, suçsuz yere benim başımı niye kesi-
yorsun?

- Sus, dedi bahçıvan, kuruluğun suç olarak yetmez 
mi?!

- Ben doğruyum, eğri değil. Niçin günahım yokken 
beni kesiyorsun?

- Mübarek bir şey olsaydın, yaş olsaydın da keşke 
eğri olsaydın.

Doğruları söylüyorum diye övünme, bu doğrularda 
ab-ı hayat var mı, ona bak!” Dirimliliğin var oluş açı-
sından nasıl önem taşıdığının vurgulandığını göre-
biliriz. Varoluşa çıkan her varlığın, varoluşunu sergi-
leyebilmesi canlı ve dirimli olduğu müddetçe müm-
kündür. Canlılığı söz konusu olduğu müddetçe, ken-
di varoluş nedenini gerçekleştirme ihtimali (Umut) 
olduğu müddetçe varlığını sürdürmesinde bütün 
evren gerek manen, gerek ise madden onu korur ve 
gözeterek destekler. Bu ihtimal (Umut) ortadan kalk-
maya başlayınca hikâyede de belirtildiği gibi, varlığı 
önce mânen kuruyacak sonrasında da herhangi bir 
dışsal etken ile ortadan kalkacaktır. 

Buraya kadar olan değerlendirmelere bir göz atacak 
olursak, Umut hakkında olumlu pek çok görüşün 
yanında, umut hakkında olumsuz görüşlerin de bu-
lunduğunu görebiliriz. Bir tarafta Umut bir tarafta 
Umutsuzluk diye baktığımız zaman; Umudun aşırı-
ya kaçtığı durumlarda kendimizi hayal dünyasında 
bulmamız, diğer tarafta ise Umutsuzluğun kolların-
da, hiç yaşam enerjisi kalmayacak düzeye gelmemiz 
söz konusu olabiliyor. Hayal dünyasında yaşayıp 
edimlerimiz-eylemlerimiz olmaz ise var oluş amacı 
ortaya çıkmaz yaratılmaz. Umutsuzluğun kolların-
da ise amaç-gaye ve yaşam enerjisi kalmayacağı için 
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yine eylem-edim ortaya çıkmayacaktır. Ayrıca amaç 
olmayınca insan yaşama gücü bulmak için arzuları-
na yönelmeye başlayacaktır. Dante de “Umudumuz 
tükendiği zaman hepimiz, arzularımızla yaşamaya 
başlarız.” diyerek, arzularımıza esir olmamızın sebe-
bi olarak yine umut eksikliğini işaret ettiğini görebi-
liriz. 

Yalnız bu noktada OSHO Umut’u arzu ile bağlantılı 
görüp, anda yaşamanın ise daha önemli olduğunu 
vurgular. Sırlar Kitabı’nda; “Tatminin gelecekte bir 
yere yansıtılması arzudur. Bu yüzden o gelecekte-
ki tatmin anlamsızdır. Bu Tanrı’nın krallığı olabi-
lir, Cennet, Nirvana, herhangi bir şey olabilir; ama 
gelecekteyse bu arzudur. Şu anı arzulayamazsın.”... 
“Ancak arzusuzlukta gerçekliğe geçersin. Arzu varsa 
düşler içinde yüzersin. Gelecek bir düştür ve geleceği 
tasarladığın zaman hayal kırıklığına uğrarsın.”

“Arzun varsa sen kurbansın: artık mutlu olman asla 
mümkün değil. Ancak Umut edebilirsin... Umut ve 
hayal kırıklığın olur, sonra daha fazla umut ve daha 
fazla hayal kırıklığı: senin çemberin bu olur.” diye-
rek, detaylı bir şekilde bize bu ayrımı işaret ettiğini 
görebiliriz. 

“Umut” kavramının hakikatine bakmaya çalışacak 
olursak; Umut etmek ile hayal etmek, hayal dünya-
sında yaşamak arasındaki ayrıma çok dikkat etmek 
gerekiyor. Umut şu anda olan, içinde bulunulan anı 
dolu dolu yaşamak iken; hayal dünyasında yaşamak, 
gerçeklikten kopuktur. Haliyle Yaradan ile bağı da 
yoktur. 

William Chittick’in “Hayal Âlemleri - İbn Arabî ve 
Dillerin Çeşitliliği Meselesi” eserinde 

“İlâhî isimlerin gerçekleştirilmesinin “uygun” tarz-
da sağlanması gerekir. Uygunluk, Hakk’ta yerlerini 
bulacak tarzda İlâhî isimlerin hepsi arasında harmo-
ni ve denge demektir. İnsanın görevi, herhangi bir 
sıfatın çok fazla ya da çok az rol oynadığı bir tarza 
yol açmadan İlâhî sıfatları kucaklamaktır. İlâhî su-
retin gerçekleştirilmesi o kimseyi Allah’a yaklaştırır; 

öte yandan isimler arasında uygun dengenin kuru-
lamaması dengesiz ya da bozulmuş bir İlâhî surete 
yol açarak o kimseyi Allah’tan uzaklaştırır.” diye be-
lirterek, bu dengenin kurulmasının iç yüzüne vurgu 
yapıldığını görebiliriz. 

Her kişinin, kendi yaradılışı itibarı ile izlemesi gere-
ken yol kendine özgüdür. Kişi kendi Kemâline erdi-
ği zaman tam teslim olup, kendi yaradılışını ortaya 
koyabilir. O zaman hepimizin kendisine sorması 
gereken soru; benim izlemem gereken yolun hangisi 
olduğudur? 

Yaratılan her kişi, yaradılış amacına göre belli ye-
tenek ve algı gücü daha donatılmış olarak dünyaya 
gelir. Sorun bu doğrultuda kendimizi sürekli anda 
tutup, Yaradan ile bağımızı koruyor ve yapmamız ge-
rekenler ile ilgili ilhamı nasıl sürekli alabilir bir Hal 
yaratabileceğimizi sorgulamamız gerektiğidir...

“Küçük cihattan geldik sıra büyük cihadta” Hadis-i 
Şerif ’inde “Büyük Cihat” ile ne kast edilmektedir. 

“Umutsuz durum yoktur...
 Umutsuz insan vardır.
 Ben hiçbir zaman,
Umudumu yitirmedim...” M.K. Atatürk

Kaynakça:

Türk Dil Kurumu

Vikipedi

Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek 

Ahmet Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi

William Chittick, Hayal Âlemleri - İbn Arabî ve Din-
lerin Çeşitliliği Meselesi 

Osho, Sırlar Kitabı

İnsan içinde yaşadığı Dünya’yı, kendini daima gü-
vende, rahat ve mutlu hissedebileceği bir ortama 
dönüştürmek arzusundadır. Bilimdeki ve teknik-

teki ilerlemelerde, sanatta, eğitimde, dinde ve dev-
let yönetiminde görünürde hep aynı gaye vardır. Peki 
o halde insan neden sömürünün ve zulmün ortadan 
kalktığı, barış dolu bir dünya inşa etme umuduyla 
geçen bin yılların ardından, hâlâ bu arzusuna kavu-
şamamıştır? Nasıl oluyor da tarih boyunca ektiğimiz 
tohumlar beklediğimizden farklı ürünler veriyor? 
Acaba hak etmediğimiz bir hayal kırıklığı mı yaşıyo-
ruz? Yoksa rüzgâr ektik de fırtına mı biçiyoruz? 

Öncelikle “umut” kavramından yola çıkarak bu soru-
lara bir cevap bulalım; sonrasındaysa neden umdu-
ğumuzdan farklı bir dünya bulduğumuzu anlamaya 
çalışalım.  

Türkçemize göre umut kavramı “–mak” eki alarak 
ummak haline geldiğinde artık iş ve hareket bildiren 
bir fiil olur. Ama ilginç olan, bu fiil anlam olarak hâlâ 
hareketsiz ve pasif bir bekleyiş içermeye devam edi-
yordur. Çünkü “umut” aslında, elimizden geleni yap-
tıktan sonra olayların dilediğimiz gibi sonuçlanma-
sını beklediğimiz pozitif bir sürece işaret eder. Ama 
aynı zamanda kendilerini gerçekleştirmemiz için bizi 
cezbeden “umutlar”; bu cazibeleri sayesinde hareket-
siz hareket ettiricidirler. Diğer bir deyişle fiildirler. Bu 
yüzden “umut” kavramı hem aktif bir edimi başlatan 

hem de bu edimin sonuçlarına yönelik pasif bir bek-
leyişi kendi içinde barındıran diyalektik bir kavram-
dır. 

“Umut”; ya gereksinim duyulan bir yeniliği meydana 
getirmek ya da var olan gidişatı değiştirmek ihtiya-
cından doğar. Bu yüzden tıpkı sanat gibidir. Umut 
etmek, hayal etmekle başlar. Ama asıl maharet hayale 
biçim vermekte yatar.

Eğer tarihi doğru yorumlarsak yarınlara hayal ettiği-
miz biçimi verebiliriz. Ama yanlış yorumlarsak, gele-
ceğe umduğumuz gibi yön vermek yerine onu buldu-
ğumuz gibi kabul etmek zorunda kalabiliriz. Özellik-
le de yarınlar için umutlar besleyenin ve o umutları 
gerçekleştirenin, şahıslar olduğunu zannetmek bizi 
yanıltabilir. Bu yüzden tarihte kimin başrol oynadığı-
nı bilmemiz önemlidir. Başroldeki “us”, gözle görül-
meyip elle tutulmadığı için dikkatimizden kaçabilir. 
Nitekim filozofların dahi geç ilgisini çekmiştir. Hâl-
buki us; hem üretilen bütün maddi nesnelerin hem 
de mânevi unsurlar içeren kültürlerin ve medeniyet-
lerin tek fâilidir. Bununla beraber, ortaya koyduğu 
ürünlerin hem biçimsel hem de ereksel nedenidir. 
Çünkü us, hyle’dir yâni şekilsiz maddedir. Demiurgos 
olan insan ise şekilsiz madde olan hyle’e (us, düşün-
ce) istediği şekli verebilir. Dolayısıyla ortaya çıkan 
her ürün; gerçekte usun (formun), bir biçim ve işlev 
kazanmış halinden ibarettir. Yâni us hem meydana 

Ne Umduk,
Ne Bulduk?

Gökçen Taviloğlu
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getirdiklerinin sebebidir ama hem de meydana gelen 
yine kendisidir. Bu sebeple usun hem sebep hem de 
sonuç olduğu söylenebilir. 

Buradan yola çıkınca, insanlık tarihindeki gelişme-
lerin usun gelişim evreleri olduğunu fark ederiz. Bu 
farkındalık bize, noumenon olarak tarih sahnesine 
çıkmış olan usu, fenomenlerine bakarak tanıma imkâ-
nı verir. Eğer usu kendi hareketlerinden yola çıkarak 
tanırsak ondaki potansiyeli görebiliriz. Böylece usun 
ileride neler başarabileceğine dair doğru tahminlerde 
bulunabiliriz. Ama eğer usu tanıyamazsak, onu aşan 
beklentiler içine gireriz. Ve sonunda hayal kırıklıkları 
yaşayarak umutsuzluğa düşeriz. 

Açık söylemek gerekirse tarih bize daima usu aşan 
beklentiler içinde olduğumuzu gösterir. Bu da hâlâ 
usu tanımadığımız anlamına gelir. Örneğin, filo-
zoflar dünyaya anlam verme yoluna gittiğinde Karl 
Marx: “Dünya’yı anlamak yetmez, onu değiştirmek 
de gerekir” demiştir. Dünyayı anlamanın insanlara 
hem umdukları refahı hem de huzuru ve barışı ge-
tirmediğine işaret eden Marx; bunun yerine dünyayı 
umduğumuz hâle getirmeyi teklif etmiştir. Ama bü-
tün askerî, politik, hukuksal ve ekonomik tedbirlere 
rağmen dünya değişmemiştir. Hâlâ sömürü ve zulüm 
olanca hızıyla devam etmektedir.

Hâlbuki usun tarihteki izleri bize değiştirilmesi gere-
kenin dünya değil; kendimiz olduğunu gösteren nice 
işaretler vermiştir. Buna rağmen hâlâ toplu halde ay-
dınlanmayı umut ederek dünyanın değişeceğini dü-
şünmek; Hegel’in vurguladığı usun hilelerini göz ardı 
etmek demektir. Nitekim aydınlanmanın en büyük 
temsilcisi olan Immanuel Kant’ın tarihte çığır açan 
felsefesi bile, bırakalım dünyayı; kendi ülkesi olan Al-
manya’yı dâhi toplu olarak aydınlatmaya yetmemiş ve 
milyonlarca insan Hitler’in peşinden gitmiştir.

Kaldı ki her şeyin zıddı ile kâim olduğu bu âlemde 
sadece Musaların olması gerektiğini düşünerek, Fi-
ravunların varlığını fuzuli görmek ve dünyayı bu 
minvalde değiştirmeyi istemek, hiçbir zaman sonuç 
vermeyecektir. Çünkü bilimin ilerleyip konforun art-
tığı, hastalıkların kalkıp ömrün uzadığı ve herkesin 
aydınlanıp barış içinde yaşadığı bir dünya umut et-
mek demek; yeryüzünde cenneti yaşamak istemektir. 
Oysa insan hiçbir zorlukla sınanmadığı böyle bir or-
tamda kendindeki potansiyelin farkına bile varamaz. 
Engellerle karşılaşmayınca nelerin üstesinden gelebi-

leceğini ya da nelere yenileceğini bilemeyen kişi her 
şeyden önce kendini tanıyamaz. Bu yüzden insanın 
kendini tanımasını sağlayan bir sistemi, cennete dö-
nüştürerek âtıl hale getirmek istemesi faydadan çok 
zarar getirecektir. Çünkü insandaki yetilerin açığa çı-
kabilmesi için mutlaka güçlüklerle mücadele etmesi 
gerekir. Onun içindir ki, daha önceki peygamberler 
zor durumlara düşen ümmetlerine mucizeler gös-
termelerine rağmen Hz. Muhammed bunu kabul et-
memiştir. Ve Kur’an’ın kendisinin mucize olduğunu 
belirterek, âyetlerin anlamını bilmenin; ihtiyacımız 
olan mucizeyi gerçekleştireceğini ifade etmiştir. Ni-
tekim Hz. Muhammed’den mucize istendiğinde inen 
âyette de: 

“Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine 
okunması onlara yetmez mi?...” 1 denilerek, insanlara 
mucize olarak Kur’an’ın yeteceği bildirilmiştir. 

Bu üzerinde durmamız gereken bir âyettir. Çünkü 
eğer umuttan bahsedeceksek; bir insanın umut ede-
bileceği en uç noktanın mucize olduğunu kabul et-
memiz gerekir. Fakat Kur’an mucizeye; dinde devrim 
yapan yeni bir anlam yüklemiştir. Bu devrim; daha 
önceki peygamberlerin duyulara hitap eden mucize-
lerinin, doğal bilinçlerde yol açtığı olağanüstü etki-
lerin; artık Kur’an’daki mucize sayesinde tinlerde de 
gerçekleşmesidir. Böylece insan, artık peygambere, 
resûle ya da herhangi bir vesileye gerek duymadan, 
ihtiyacı olan mucizeye kendi bilincinin dönüşmesiyle 
erişecektir. Çünkü Kur’an, dış âlemi değil; bizi değiş-
tiren bir mucizedir. Zîra asıl kerâmet meydana ge-
lecek olayları engellemek değil; insanları o olayların 
altında kalmayacak bir aşkınlığa getirmektir. Sûreler 
bunu sağladığı içindir ki; Kur’an’a vâkıf olanlar, başka 
bir mucizeye ihtiyaç hissetmemiştir.

Nitekim âyetlerin mânâsına erişen kişilerin, örne-
ğin Hz. Âlî’nin, Hz. Hüseyin’in ve daha nicelerinin 
ellerinden geleni yaptıkları halde içine düştükleri 
bazı meşakkatlerden kurtulamadıklarını ama buna 
rağmen son çare olarak bile bir mucize talebinde bu-
lunmadıklarını görüyoruz. Yalnız; başlarına gelene 
rıza göstermelerinden onların kahrı da lütuf gibi hoş 
gördüklerini, gelecek kaygısını giderdiklerini ve en 
önemlisi de ölüm korkusunu yendiklerini anlıyoruz. 
Canlarına kast edilirken dahi bir mucize beklentisine 
girmeyişleri; en büyük mucizenin bu aşkınlık hali-

1 Kur’an-ı Kerim, Ankebut Sûresi 51. Âyet

nin kendisi olduğunun göstergesidir. Aslına bakılırsa 
dünya dertlerinden tek tek kurtulmayı umut etmek 
yerine; Kur’an sayesinde, hepsinin üstesinden gelebi-
lecek böyle aşkın bir hâle gelmeyi umut etmek çok 
daha mâkul görülmektedir. Böylece olaylar aynen 
devam etse bile biz değiştiğimiz için tepkilerimiz de 
değişecektir. 

Fakat kendimizin değil de, olayların değişmesini 
umut ettiğimizde, bu; hayata yenildiğimiz anlamına 
gelir. Çünkü insan sorunlarla baş edemeyince yaşama 
sevincini kaybeder. Böyle olunca kaçınılmaz olarak 
kendini avutma ihtiyacı hisseder. Ve var olan gidişa-
tın değişeceğini umut ederek, kendi kendini sağaltma 
yoluna gider. Gerçi bu sayede sıkıntıları kısa süreliği-
ne de olsa hafifler. Ama her yeni problemden sonra 
yine eski mutsuz hâline geri döner. Çünkü insan ya-
pısı gereği hayatın tümüyle kusursuz olmasını umut 
eder. Ve neredeyse çevresinde huzurunu kaçırıp, onu 
rahatsız eden bütün meselelerden kurtulmak ister. 
Fakat karşılaştığı sorunların hepsine güç yetiremedi-
ğinden, genellikle ömrünün bir kısmı umut etmekle 
bir kısmı da şikâyetle geçer. Aslında bu durum mânâ-
dan ibaret olan insan tininin, maddi âleme yenildiği-
nin bir göstergesidir. Ama bu yenilgi kader değildir. 
Çünkü eğer insan isterse, dünyayı dilediği gibi değiş-
tirme potansiyeline sahiptir. 

Onun için Marx’ın dünyayı değiştirme önerisini, san-
ki ütopik bir istekmiş gibi görmemek gerekir. Fakat 
insanın değiştirmesi gereken dünyanın, kendi iç dün-
yası olduğu da bir gerçektir. Çünkü Dünya, bizdeki 
gizilliğin yâni potansiyel hâldeki idin3 örtükten açığa 
çıktığı bir arena gibidir. Onun için daima kaos hâlin-
dedir. Aslında dışarıdaki bu tehlike, bize içimizdeki 
tehlikeyi (idi) haber verir. Bunu fark edince kendini 
dönüştürme gereği duyan kişi, bu dönüşümün so-
nunda aradığı mutluluğa erişecektir. Yâni dünyanın 
bizi mutlu etmeyişi aslında bize mutluğun dışarıda 
değil; kendi içimizde olduğu hakikatini deneyim-
letmek içindir. Tabi ki bu bizim dünyanın gidişatını 
değiştirmek için hiçbir şey yapmayacağımız anla-
mına gelmemektedir. Elbette daha iyi bir dünya için 
elimizden geleni yapmak gerekir. Ama savaşların ve 
zulmün tamamen ortadan kalktığı bir gezegen umut 
etmek nafiledir. Dünya’da barış dönemleri yaşansa 
bile onu yeni bir kargaşa takip edecektir. Bu durum 
bir kusurmuş gibi görünmesine rağmen, usun tecrü-

be kazanarak olgunlaşması için gereken tüm şartları 
içerdiğinden aslında bir gerekliliktir. 

Nitekim bilgelerin ve peygamberlerin kemâle gel-
melerine hizmet eden en önemli etken uğradıkları 
musibetlerdir. Bu durum yıkıcı olayların aslında ne 
denli yapıcı hâle gelebildiğinin bir göstergesidir. Aynı 
şekilde dünya tinine önemli katkılarda bulunan sa-
natçıların, filozofların ve bilim insanlarının da genel-
likle eserlerini, içinde bulundukları zor şartların itici 
gücüyle ortaya koydukları bilinmektedir. 

Fakat aynı durum doğal bilinç için geçerli değildir. 
Çünkü doğal bilincin maruz kaldığı sıkıntılar ve hak-
sızlıklar, onda tam tersi bir etki yaparak umutsuzluğa 
düşmesine yol açar. Ve sonunda psikolojik bir yıkım 
yaşayarak anlam yitimine uğrar. Bu mânevi boşluğu 
doldurmaya çeşitli aktiviteler, seyahatler, alış verişler 
ve partiler de yetmeyince pençesine düştüğü depres-
yondan, kötü alışkanlıkların verdiği hazla kurtulmayı 
umar. Ama insan tinsel doyuma varmadan bir türlü 
mutlu olamayacağından biyolojik hazlardan bekledi-
ği verim her seferinde daha da artar. Bazen bu tat-
minsizliğin sonu madde bağımlılığına ve doz aşımına 
kadar varır. Bazen de intiharla sonuçlanır. Oysa hak-
sızlığa ve zulme uğramanın yol açtığı mağduriyet bile 
insan için bir fırsattır. Bunun anlam yitimine sebep 
olması, doğal bilincin olayları yanlış yorumlamasın-
dan kaynaklanır. Çünkü aslında mağduriyet bizde 
hakkı ve adaleti inşa etme istencine dönüşürse; sade-
ce böyle bir gayeye hizmet etmek bile, tinsel mutlulu-
ğa erişmemize sebep olacaktır.

Bu yüzden “…Sizin hayır gördüklerinizde şer; şer 
gördüklerinizde hayır vardır…”  2 âyetini de göz 
önünde bulundurarak, gerçekte ne’yi umut etmenin 
bizim için daha “iyi” olacağına karar vermeliyiz. Ama 
öncelikle acaba “iyi” nedir diye düşünmeliyiz. Nasıl 
ki incir ağacı için iyi olan incir meyvesi vermek ise ya 
da arı için iyi olan bal yapabilmek ise insan için de iyi 
olan kendini gerçekleştirmektir.

Onun için bu yazıda, kendini gerçekleştirmeyi umut 
etmenin ve bu umudu gerçekleştirenlerin hallerine 
yer vermenin daha uygun olacağı görüşündeyim. Fa-
kat yazıda geçmekte olan kavramı, Maslow’un kullan-
dığı şekilde kullanmadığımızı da belirtmek isterim. 

2 Kur’an-ı Kerim, Bakara Sûresi 216. Âyet
3 İd: Şiddet ve şehvet dürtülerinin haz ilkesine göre kuralsız bir 
şekilde tatmin edilmesi. İlkel benlik.
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Çünkü Maslow için insanın kendini gerçekleştirmesi; 
neyi olabiliyorsa (politik lider, sanatçı, bilim insanı, 
filozof, doktor vs.) onu olması demektir. Diğer bir 
deyişle yeteneklerinin farkına vararak, onları hayata 
geçirmesidir.

Hâlbuki bu yeteneklerin hiçbirisi insanın  “kendi-
si”  değildir. İnsanı insan yapan nitelik ne ise  “ken-
disi” de o demektir. Dolayısıyla o niteliği kaldırdığı-
mızda, artık geriye insan diyebileceğimiz bir varlığın 
kalmaması gerekir. Bu yüzden insandaki sine qua non 
(olmazsa var olamayacağı) tek nitelik, özbilinçtir. 
Çünkü insan ancak özbilinci sayesinde kendi bilinci-
ni bir nesne olarak önüne koyabilir.  Ve doğal bilinci-
ni dönüştürüp geliştirmesi gerektiğini ancak öyle fark 
edebilir. Bu sürecin sonunda içgüdülerini istenciy-
le denetim altına alan kişi, artık idin esiri olmaktan 
özgürleşir. Böylece sadece insana özgü bulunan yâni 
doğaya aşkın ama duyunca içkin olan bir kimlik edi-
nir. Bu kimlik sayesinde biçim ile formun tam uyumu 
gerçekleştiği için insan organizmasıyla ruhu birbirini 
tamamlar hale gelir. Dolayısıyla insanın kendini ger-
çekleştirmesi; onun, kendini insan yapan kimliği ka-
zanabilmesi demektir. 

Bu sayede yetkinleşen aklın ve ahlakın yönelimleri, 
tikelden tümele doğru evrilir. Bu da tinin özgürleş-
mesi anlamına gelir. Ama tin özgürleşmek için; yas-
landığı bütün dayanakları terk etmelidir. Diğer bir 
deyişle; kendinden başka her şeyden umudunu kes-
melidir. Çünkü tin ancak umduğunu usun kendi yeti-
lerinde bulduğunda özgürleşebilir. Hayat; bu gerçeği 
anlamamıza yardım eden en önemli öğe olduğu için 
Kur’an bizden hayatı okumamızı istemiştir. 

Dikkat edilirse, inen ilk âyet “Oku!” emridir. Fakat 
Hz. Muhammed olayları okuyamadığını belirtmek 
için “Ben okuma bilmem” dedikten sonra gelen âyet-
te, hayatın nasıl okunacağının yolu gösterilerek “Ya-
radan Rabbinin adı ile oku!” 3 denmiştir. Âyete göre 
bu âlem, ancak Yaradan Rabbin yâni Külli Aklın eseri 
olarak bilinirse okunabilir. Çünkü bu bilgi bize, âle-
min tesadüf olmayışı gibi âlemde vûkû bulan olayla-
rın da tesadüf olmadığı fikrini verir. Ve hayatın bize, 
bu olaylar vesilesiyle vermeye çalıştığı bir mesaj ol-
duğunu idrâk ettirir. O mesajı okumak için insan is-
ter istemez hakikatlerin peşine düşecektir. Onun için 
“Dünya hayatı insanı gaflete düşürür” demek hatadır. 
Çünkü asıl gaflet, hayatı okumamaktır. 

Aslında hayat bizi hakikate davet etmekle, kendimize 
davet etmiştir. Zîra hakikatler sadece ortaya çıktıkla-
rı ve anlaşıldıkları yerdedir. Yâni ustadır. Ama insa-
nın kendini gerçekleştirmesi için ustaki hakikatleri 
bilmesi yeterli değildir. Onları yaşama da geçirmesi 
gerekir. Nitekim filozoflar da hakikatleri bilir ama 
onları yaşama geçirme konusunda genellikle pasiftir. 
Hâlbuki philosophos, “bilgelik sevgisi” demektir. Ve 
bilgelik, yaşam deneyimiyle gelir. Pythagoras, Sokra-
tes ve Platon bunun en güzel örneklerindendir. 

Ne var ki felsefe aydınlanma dönemiyle birlikte sop-
hıasını yitirmiştir. Ve artık us, felsefeyle soyut evren-
sellere yükselse bile, geldiği bilinç düzeyiyle edimle-
rinin uyuşmaması sebebiyle, hakikati bilse de yaşa-
yamaz haldedir. Oysa bir filozof, özgürlük kavramını 
kendi sistemi içinde eksiksiz olarak ele alıp tanımlasa 
bile, onu deneyimlemediği müddetçe, özgür değildir. 

3 Kur’an-ı Kerim, Alak Sûresi 3. Âyet

Ve günümüz felsefesi “Filozofun özgür olması gerek-
memektedir; özgürlük kavramını ortaya koyması ye-
terlidir” diyerek aslında kendi kendiyle çelişmektedir. 

Çünkü bildiğimiz gibi felsefenin gayesi sadece kav-
ramları inşa etmek değildir; aynı zamanda o kav-
ramları inşa eden “tini özgürleştirmektir”. Dolayısıyla 
felsefe; filozofların özgür bir tine kavuşmasını sağla-
madığı sürece, işlevini yerine getirmemiş demektir. 
Fakat felsefenin bu işlevini yerine getirebilmesi için 
kaynağına (sophıa) geri dönmesi gerekir. Çünkü tinin 
özgürleşmesi ancak yaşamsal bir tecrübeyle yâni bil-
gelikle (sophıa) birlikte mümkün olabilir. Tabi neden 
böyle bir yargıya vardığımız; özgürlükten ne anladı-
ğımızla ilgilidir. Örneğin istediğimiz gibi düşünebil-
me serbestliğine “düşünce özgürlüğü” denmiştir. Ama 
acaba düşüncemiz gerçekten de özgürce mi şekillen-
miştir? Bildiğimiz gibi düşüncenin özgür olabilmesi 
için hiçbir baskı altında kalmadan oluşması gerekir. 
Ama bu baskı ve sindirme bize sadece dışardan gelen 
bir etki olarak görülmemelidir. Çünkü asıl baskı bize 
kendi içimizden gelir. Onun için düşüncemiz görü-
nürde kimsenin tahakkümüne girmese bile eğer idin 
etkisindeyse henüz özgürleşmemiş demektir. Aynı 
durum tinin özgürlüğü için de geçerlidir. Us; soyut 
evrenselleri düşünürken kendini bâtıl itikâtlerden, 
metafizikten, gelenekler ile göreneklerden ve kültür-
lerden soyutladığı için onların etkilerinden özgürle-
şir. Ama yine de eğer kişi nefsinden özgürleşmediyse, 
henüz özgür bir tine sahip değildir. Zira uygarlığın 
belirleyicisi olan tin; usun ve nefsin bireşimidir. Bu 
yüzden insanın aklı ve ahlakı birlikte özgürleşmelidir. 
Çünkü bunlardan birinin doğal bilincin esiri haline 
gelmesi, diğerinin de özgürlüğünü ketleyecektir. Ve 
bu durumda tin, bütünsellikten uzak, kısmî bir öz-
gürleşmeyle yetinecektir. Yani salt aklı ya da salt ah-
lakı yetkinleşecektir. Oysa insan kendini gerçekleşti-
rirken ikisini birden gereksinir. Özgürlük tutkusunu 
ise insana en iyi felsefe verebilir. Ama felsefe insana 
özgürlüğün kendisini vermemektedir. 

Kant’ın kategorik imperatif ’i de (koşulsuz buyruk), 
bizi tam olarak özgürleştirmeye yetmeyecektir. Kant 
sadece bize, ödev ahlakıyla hareket etmemiz gerekti-
ğini yâni iradî olarak evrensel aklın ahlak yasalarına 
uyacağımız bir etiği önermiştir. Fakat özgürlükten 
söz edebilmemiz için aslında değerlere irademizle 
değil; gayri iradi olarak spontane bir şekilde bağlan-

mamız gerekir. Bu ise vicdanımızdan doğan değer-
lerin bizde içselleşmesiyle mümkün olabilir. Bireyin 
ailesinden gördüğü fedakârlığı ve feragatı kendi ya-
şamına katması erdemlerin içselleşmesinin ilk ze-
minidir. Eğer etik bu zemin üzerine inşa edilirse bir 
anlam ifade edebilir.  Yoksa felsefenin henüz vicdan-
larda tecessüm etmemiş olan değerleri etik haline ge-
tirmesi, toplumsal düzeni sağlamaya yetmeyecektir. 
Ve mahkemeler insanlık dışı suçlarla dolup taşmaya 
devam edecektir. Bu yüzden insanın felsefeyle yet-
kinleşen aklı kadar ruhaniyeti de kemâle gelmelidir. 
Çünkü nefsinden arınarak irfân sahibi olan kişi, ah-
lakı kendine verilmiş bir ödev gibi değil; dışa vurdu-
ğu bir kişilik özelliği olarak, özgürce serimleyecektir. 
Unutmamak gerekir ki; insan sırf Tanrı’nın onu ce-
henneme göndermesinden korktuğu için ya da ona 
cenneti vaat ettiği için ahlaklı olmaz. Toplumdan 
dışlanmak, aile ve arkadaş çevresine rezil olmaktan 
sakınmak, mevkiini ve saygınlığını yitirmekten ka-
çınmak gibi düşüncelerle veya bazı dünyevî çıkarlar 
sağlamak gayesiyle de ahlaklı olmayı tercih edebilir. 
Görüldüğü gibi burada insanı ahlaklı olmaya iten se-
bepler hiçbir metafizik kaygıyla ilintili değildir. Hatta 
tamamen metafizikten arınmış ama süperegonun et-
kisinde kalmış bir aklın eseridir. Oysa özgürlük, hiç-
bir etki altında kalmadan ahlaklı olabilmektir. Bu da 
nefsin eğitilmesini gerektirir. Dolayısıyla artık felsefe; 
sadece aklı metafizikten arındırmanın özgürleşmeye 
yetmeyeceğini kabul etmelidir. Ve tinin özgürleşme 
sürecini, nefsten arınmayı da kapsayacak şekilde 
yeniden ifade etmelidir. Çünkü felsefe bilince, nasıl 
özgürleşeceğinin farkındalığını verdiğinde, işlevini 
en yetkin şekilde yerine getirecektir. Böylece tinin öz-
gürleşme evresinde, edimsel hale geldiği için dirim-
selleşen felsefe, artık ete kemiğe bürünüp irfân haline 
gelmekle, poetik felsefeye yükseltgenecektir. 

Ama bunun olabilmesi için felsefenin verdiği özgür-
lük tutkusuyla hareket etmemiz ve tekâmülümüzün 
kimseye bağımlı olmadığını fark etmemiz gerekir. 
Aksi halde insan kendi gayretleriyle nefsini dönüş-
türmek yerine, ondan daima başkalarının himme-
tiyle arınmayı umut edecektir. Ve kendini pasif hâle 
getiren bu beklenti yüzünden edimlerinde hiçbir de-
ğişiklik meydana gelmediğinden aynı fiilleri işlemeye 
devam edecektir. Bu tıpkı; Mehdi’nin ya da Mesih’in 
gelerek adaleti getireceğini uman mazlumların, onla-
rı âtıl şekilde bekledikleri için mağduriyetlerinin aynı 
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kalıp değişmemesi gibidir. Hâlbuki dışarıdan gelme-
sini umduğumuz Mehdi’nin ve Mesih’in zuhur etme-
si, bizim kendi emeğimize bağlıdır. 

Mısrî Niyâzi: 

“Mehdi benim adlim (adaletim) durur.
Mesih benim fazlım (faziletim) durur” diyerek bu 
gerçeği ifade etmeye çalışmıştır.

Nitekim nefsimizde adaleti tecelli ettirdiğimizde 
Mehdi’nin, faziletli olduğumuzda ise Mesih’in hali-
ne bürünmüş oluruz. Yani maddi âlemde de manevi 
âlemde de, umduğumuzu ancak kendimizde buluruz. 
Bu yüzden Kur’an: “İnsan için kendi emeğinden baş-
ka bir kazanç yoktur” 4 der. 

Umutlarımız için de emek vermemiz gerekir. Ama 
aslına bakarsak, “neler” umut ettiğimiz hiç önem-
li değildir. Önemli olan “neden” umut ettiğimizdir. 
Hepimizin bildiği gibi bunun cevabı mutlu olmak 
içindir. Zaten en çok da bu yüzden insan kendini 
gerçekleştirmelidir. Çünkü o zaman hem dış koşullar 
tarafından belirlenmekten hem de idin etkilerinden 
özgürleşen tin, irfân sahibi olduğu için hayata ye-
niden anlam verir. Ve şerlerin ardındaki hikmetleri 
görmesiyle birlikte dünya kusursuz hâle gelir. Diğer 
bir deyişle; âlemi irfânıyla belirleyen tinin kendi ku-
sursuzluğu dışarı aksedip, yeniden kendine geri gel-
diği için her şey yetkinleşir. Aslında dünyada hiçbir 
şey değişmemiştir. Eksiklikler ve yoksunluklar aynen 
devam etmektedir. Ama hepsi tinde tamamlandığı 
için artık her şey yerli yerincedir. Evren’in bu kusur-
suzluğu tine, âlemde ilâhî bir düzen olduğu hissini 
verir. Zaten ilâhî aşk da bu hissin tinde yarattığı et-
kiden ileri gelir. Böylece tinin özgürleşmesiyle anla-
yışı değişen kişinin; âşık olunca duyguları da değişir. 
Ve algının kusursuzluğuna sevgi de eklenir. Hâlbuki 
dışarıda ne insanın umut ettiği gibi kusursuz bir sev-
gi, ne de dünyanın onu mutlu edecek bir hâli olabilir. 
Zaten bu sebeple insan, aradığı mutluluğa tinde ka-
vuşma imkânıyla dünyaya gelir. 

Yunus Emre: 

“Çıktım erik dalına
Anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyıp
Der; ne yersin kozumu*”  5 sözleriyle tinsel algı saye-

4 Necm Sûresi, 39. Âyet
5 Issı: Sahibi; Kakıyıp: Kızıp; Kozumu: Cevizimi

sinde dünyanın nasıl değiştiğini dört satırda özetle-
miştir. 
Elbette bu dörtlük çok farklı şekillerde yorumlana-
bilir. Çünkü bakış açısına göre mânâ da değişecek-
tir. Ayrıca sembolik ifadelerin hangi anlama geldiği, 
hiçbir zaman felsefede olduğu gibi zorunluluğu gös-
terilerek açıklanamayacağı için Yunus’un sözlerine 
değinirken; onların daha değişik anlamlar da içerebi-
leceğini belirtmek gerekir. Fakat Yunus Emre, insanın 
umduğu mutluluğu tinde bulduğunu gösteren en iyi 
örneklerden biri olduğu için yukarıdaki mısralar, bu 
bağlamda da ele alınabilir.

Nitekim Yunus’un, ağzımızın tadını kaçıran acı olay-
ların yaşandığı dünya hayatını ekşi, mayhoş bir erik 
ağacına benzettiğini görürüz. Fakat tinsel bir algıyla, 
başına gelenlerin ardındaki hikmetleri anlamaya baş-
layınca, başkalarının ağzında buruk bir tat bırakan bu 
olaylar, artık ona üzüm kadar lezzetli gelmeye başlar. 
Yunus; erik dalında olmasına rağmen kendi gönül 
bağında yetiştirdiği üzümlerden (irfân) yeme ihsânı-
na kavuştuğu için halinden hoşnuttur. Ama bostan-
cı Yunus’un bu hoşnutluğuna kızar. Çünkü onun bu 
mutluluğunu kendi cevizlerinden yemesine bağlar. 
Ve niye benim cevizlerimi yedin diye Yunus’a hesap 
sorar. Bostan sahibi, kendini dünya malının sahibi 
olarak gördüğü için, eriklerin (geçici dünya nimetle-
rinin) peşinden koşmasına rağmen o erikleri; ceviz 
yani hakikat zannetmiştir. Hâlbuki bostancı hakiki 
sandığı dünyasında gaflet içindedir.

Yunus ise tinselliği sayesinde aynı dünyayı bambaşka 
şekilde deneyimler. Böylece herkesin keyfini kaçıran 
sıkıntılar ve dertler, onun hayatına lezzet ve anlam 
katarak Yunus’u hoşnut eder. Aslında Yunus Emre 
bize, poetik felsefeyle kendini değil; tinselliği anlatır. 
Ve tinin, tümel akla olan aşkını, yaşadığı sürece hep 
aynı coşku ile haykırır. Ne var ki, herkesin yaşamayı 
umut ettiği böyle bitimsiz bir aşk hâli ancak tinde ya-
şanır. Aslında, âlemdeki mükemmelliği deneyimleye-
rek tarifsiz bir mutluluğa erişmesini sağlayan sistemi; 
külli aklın bir eseri olarak gören tinin; bu idrâkinin, 
onu gayri ihtiyâri aşka düşürdüğü de söylenebilir. 
Hatta bu durumda tin için aşk, zorunlu bir uğraktır 
da denebilir. İyi ki de öyledir. Çünkü tinsel aşk, in-
sanın umduğunu bulduğu tek aşktır. Dolayısıyla onu 
yaşamak bir ayrıcalıktır. Ama bu ayrıcalık bütün in-

sanlara tanınmıştır. Çünkü peygamberler vasıtasıyla 
tinsel aşkın kapıları herkese açılmıştır. Resûllerin teb-
liğleri; arınmak için kendimizdeki potansiyeli açığa 
çıkaracak yolları ve yöntemleri gösterdiği için kutsal 
addedilir. Fakat sohbetlerde peygamberlerin ken-
di tecrübelerini ve nasihatlerini dinlemek; insanın 
kendi idrâkiyle varacağı yere çok daha kısa sürede 
gelmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda bu sohbetler 
esnasında insanın; tinsel aşkı yaşadığı için dünyaya 
aşkın olan peygamberleri gözlemleme fırsatını bul-
ması, ona aynı aşkınlığı deneyimleme şevki katacak-
tır. Dolayısıyla sohbetlerin insana sunmuş olduğu bu 
imkânlar, aslında insana kendini gerçekleştirme tut-
kusu kattığından misli olmayan ikrâmlardır. 

Bu yüzden Hz. Muhammed ile başlayan sohbet kül-
türü, İslâmî gelenekte hâlen devam etmektedir. Pey-
gamberin sözlerindeki mânâyı nesilden nesle taşıma 
imkânı veren bu kültür; tine yol gösteren bir sezgi 
verdiği için geleneği sürdürenlere, “yol gösteren” an-
lamında mürşit denmiştir. Mürşit; ilâhî aşkın verdiği 
aşkınlık hâlini, her tinin kendinde deneyimlemesi 
gerektiğini tavırlarıyla belli eden kişidir. Onun görevi 
sadece, herkesin umduğunu kendi tininde bulmasına 
hizmet etmektir. Mürşit’in vardığı kemâl noktası; as-
lında tinin ileride varacağı kendi kemâlatını gösteren 
bir ayna gibidir. Ne var ki, halk yanlış bir kanıya va-
rarak tinin kemâle olan bu aşkının, mürşidin şahsına 
olduğunu sanmıştır. Hâlbuki ilâhî aşk esnasında du-
yulan muhabbet, sanki dışardaki bir sûreteymiş gibi 
gözükse bile gerçekte içerdeki sîretedir. 

Çünkü “Aşk insanın kendi kemâline duyduğu işti-
yaktır.” -Metin Bobaroğlu 

İnsan ancak bu iştiyâk ile kemâline vuslat edebilir. Bu 
iştiyâkı bize en iyi anlatan hikâyelerden biri Narki-
soss’un hikâyesidir. Tinsel aşkın sembolik bir ifadesi 
olan bu mitte daha ziyâde, ahsen-i takvîm olan insa-
nın en güzel biçimde yaratılmasına rağmen içinde ta-
şıdığı bu güzellikten habersiz olduğu vurgulanır. Ve 
kendini gerçekleştirme sürecinin safhaları simgelerle 
ele alınır. Fakat ona yer verecek olmamızın asıl sebe-
bi, ilâhî aşkın vuslatını, yalnız kendimizde bulacağı-
mızı anlatmasıdır.

Mit’e göre Narksissos, daha doğduğu anda kusursuz 
bir güzelliğe sahiptir. Bu kadar güzel olmasından ve 
bütün dikkatleri üzerine çekmesinden huzursuz olan 
annesi sonunda Narksissos’un kıskanılmasından ve 

başına bir şey gelmesinden korkarak, bir biliciye gi-
der ve O’na: “Oğlum olgunluk yaşlarını görebilecek 
mi?” diye sorar. Bilici: “Evet” der ama arkasından 
da “Tabi eğer kendini tanımaz ise…” diye ekler. Bir 
türlü ne dediği anlaşılamayan bilicinin yıllar yılı boşa 
konuştuğu sanılır. Ama umulmadık bir olay biliciyi 
haklı çıkarır. 

Narksissos on altı yaşına geldiğinde birçok genç kızı 
kendisine âşık etmeye başlar ama hiçbirisine yüz ver-
mez. Çok güzel bir peri kızı olan Echo; aşkına karşılık 
bulamayınca, kara sevdaya tutularak Narksissos’a âh 
eder ve tanrılara yalvarır: “Bir gün öyle birine âşık ol 
ki, âşık olduğuna asla kavuşama!” 

Ormanda avlanmak isteyen Narksissos (akıl), bir gün 
yine kibirden gözü kimseyi görmez bir halde etrafta 
dolaşırken, aniden bir ses duyar ve o sesin (ilâhî kelâ-
mın, sohbetin) peşinden gitmeye başlar. Ormanın 
derinliklerine kadar (iç seyahat, seyr-i sülûk) sürük-
lenir. Orada karşısına gümüş gibi ışıl ışıl, dupduru bir 
pınar (tasavvufa göre kişinin kendi kemâlini yansıtan 
bir ayna olan Mürşidi Kâmil) çıkar. Gördüğü bu pı-
narın kıyısına uzanarak, yavaşça suya doğru eğilir ve 
o anda gördüğü güzellik karşısında büyülenir. Dili tu-
tulur. Bir süre sessiz kalıp sadece bu yansıyı seyreder. 
Yansı da konuşmadan aynı ifade ile ona bakar. Biraz 
daha eğilir, suda yansıyan gözlerine bakar, sonra lüle 
lüle saçlarına, yüzüne… Ümitsizce o hayali ister, ama 
gerçekte istediği kendisidir. O hayali övüp dururken 
bile kendini övdüğünden habersizdir. Yansıyı öpme-
ye kalkar, ama hayal bir su olup dudaklarından akar. 
Ellerini uzatıp onu yakalamak ister, ama hayal bir su 
olup ellerinden kayar gider. Karşısında gördüğünü 
bir türlü tanımaz, bilmez… Ama ona kavuşmak için 
yanar tutuşur. 

“Söyleyin ey ormanlar” der, “Burada hiç kimse be-
nim kadar sevdi mi böyle; yüzyıllardır buradasınız 
söylesenize! Büyülendim, işte görüyorum, ama beni 
büyüleyene erişemiyorum. Bütün genç kızların âşık 
olduğu ben, hiç sudaki şu çocuk gibi ışıklar saçarak, 
bu denli dostça bakmadım. O ise ne kadar dostça 
bakıyor. Ben güldüm mü, o da gülüyor, gözlerimden 
yaş süzüldüğünde, onun da yanaklarından yaşlar 
akıyor. Hiç sesini duymuyorum, ama ben konuştu-
ğumda, onun da dudakları kıpırdıyor…

Aman Tanrımmm, bu benim! Bu, kendi hayalim! 
Kendime olan aşkımdan yanıp tutuşuyorum. Ne ya-
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pacağım şimdi? Ağlamam mı gerekir, ağlayan ben 
olduğum halde? Arzulamam mı gerekir, kendimi 
arzuladığım halde? Sevdiğim ile aynı bedende ya-
şayıp, soluk aldığıma göre, artık benim için ölüm de 
ne!” 6

Yeniden aynı hayale bakar ve gözyaşları suya aktık-
ça, sular bulanmaya başlar. Narksissos da, gittikçe 
belirsizleşmeye başlayan hayalin ardından giderek, 
kendini suya (kemâlin kaynağına) bırakır. Öldüğün-
de (kibrinden arınıp hakikati gördüğünde); bedeni, 
dışı bembeyaz yapraklarla kaplı bir nergis halini alır 
(beden toprağına ekilen tinsel tohumlar artık çiçek 
açmıştır)

Yunus Emre ise ilâhi aşkın vuslatını ancak kendimiz-
de bulacağımızı;

“Sağı solu gözler idim, dost yüzün görsem deyu,
Ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş!..
Öyle sanırdım, ayrıyem; dost ayrıdır, ben gayrıyem
Benden görüp işiteni, bildim ol canan imiş!..” dizele-
riyle en özlü şekilde anlatır.
Ama acaba insanın kendi kemâline vuslat etmesini 
sağlayan ilâhî aşkı, mümkün kılan nedir? Bunu an-
lamak için kısa da olsa Kutsal Kitaplara değinmek 
gerekir. 

Kur’an ulaşılamaz olarak düşünülen Allah’a, insanın 
nasıl olup da âşık olacağına “... Biz ona şah dama-
rından daha yakınınız…” 7 diyerek bir açıklık getirir. 
Hatta Allah; insana kendi ruhundan üflediğini be-
lirttiği için sanırım bu yakınlık tahmin ettiğimizden 
de ötedir. Çünkü Âdem için meleklere: “Ben onu 
düzenleyip insan şekline koyduğum ve ona ruhum-
dan üflediğim zaman, hemen ona secdeye kapanın” 8 
diye emreden Allah, daha önce sadece kendine secde 
eden meleklerin; artık kendi ruhundan üflediği için 
insana da secde etmelerini istemiştir. Ayrıca Torah’da 
“Ve Allah insanı kendi sûretinde yarattı, onu Allah 
sûretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarat-
tı” 9 âyetiyle, üst üste iki kere insanı kendi sûretinde 
yarattığını vurgulamıştır. Böylece ona âşık olan in-
sanın, Allah’ı kendi özünde arayıp bulmasını âyetler 
nezdinde mümkün kılmıştır. 

6 Mitin orjinali için; Publius Ovidius Naso, Dönüşümler 3. 
Kitap, 340. Mısra ve sonrasına bakılabilir.
7 Kaf Sûresi, 16. Âyet
8 Hicr Sûresi, 29. Âyet
9 Torah, Tekvîn, 1:27

Dolayısıyla insanın kendini gerçekleştirmeyi umut 
etmesi, ona hem özgür bir tine kavuşmanın hem de 
ilâhî aşkın ve Hakk’a vuslatın önünü açacaktır.

Fakat bu deneyimi her fert farklı yollardan geçerek 
tecrübe edeceği için kendine özgü yaşanmışlıkları 
ifadelerine de yansıyacaktır. Böylece her birey aynı 
hâli farklı bir üslûp ve tavırla ortaya koyacaktır. Bu 
özgünlüğe ulaşmak varoluşsal bir önem taşır.  Çün-
kü insan özgünlüğüyle belirlenip varlık kazanır. Ve 
Evren’in bir öğesi olmaktan çıkıp öznesi hâlini alır. 
Fakat kendi zevkini ve neşesini poetik felsefeyle anla-
tanların dizelerinde bu özgünlük en estetik hale varır. 

Örneğin İsmail Emre doğuşlarından birinde ilâhî 
aşka düşenlerin hâlini şöyle anlatmıştır: 10

Bilmiyorum, düşmüşüm bir sevdâya,
Gönlüm ister atılmayı sahraya,
Bu hâl beni götürür mü Mevlâ’ya?
Aşkın beni üryan eyledi Mevlâm.
Âşık ettin, sen dağıttın fikrimi,
Sen ben oldun, acep ararım kimi?
Ben lâl iken, bülbül ettin dilimi,
Aşkını ver, kabul olsun bu recam.
Senin aşkın ebedî etti diri,
Diri olan, hiç aşktan kalmaz geri,
Aşk getirir sen Mevlâ’dan haberi,
Aşka uydum, o bana oldu imam.
Aşk götürdü beni o Beytullâh’a,
Bu gönlümü ev eyledi Allah’a,
Bedenimi (Kürsü) etti sen (Şâh)a,
Daha dersem, mutlak bozulur nizam.
Her gördükçe kavuşurum ihsâna,
Ben severim Dostumu kana kana,
Ey Cânânım, her yerim benzer sana, 
Görenlerin aşkına olmaz hitam.
Seni gören, hiç aşkından doyamaz,
Dâim ağlar, göz kanını yuyamaz.
Kalbi taşlar aşktan lezzet duyamaz,
Seni bilmez, kendine tutar makam.
Ben yanayım aşkından etme ayrı,
Aşka düşen, bilir mi şerri, hayrı?
Âşık olan, olmak ister mi Tanrı?
Sen Tanrısın, benden söylersin kelâm.
Söyler iken, senin olur her varlık, 
Bir noktada hiç olur mu aralık?
Hiç güneşte görülür mü karanlık?

10 İsmail Emre, 1. Kitap, 251. Doğuş

Ateş yanan gönülde, olmaz akşam.
Dosta eren, (ilim) değil, (hâl) değil.
Bunu bilmek, sen (Dost)a visal değil,
Bu, bir lezzet, zahirdeki bal değil,
Evveli aşk, âhiri aşk vesselâm…
Âşık isen, sen bu cana ateş ver,
Hazreti Hak, âşıkına böyle der,
(Emre!) sen yan, o (Cânân)a çabuk er,
Seni bekler dâima Rabbül’enâm*. 11
Doğuşta; Rabbül’enam’ın daima insanı beklediği be-
lirtilmiştir. Ve aşkla yanmanın, beklenen vuslatı ça-
buklaştıracağı ifade edilmiştir. Zaten bu yüzden in-
san, tümel akla; tinsel aşkla, kendi tininde kavuşma 
imkânıyla dünyaya gelmiştir. Ama bunun gerçekleş-
mesi için tinin bazı aşamalardan geçmesi gerekir.

Nitekim tin; bebekliğinde saf aklın, çocukluğunda 
mitsel anlayışların, gençliğinde dinsel inanışların, ye-
tişkinliğinde felsefi aklın, olgunluğunda ise ilâhî aş-
kın etkisindedir. Bu süreç boyunca insan bir sanatçı 
edasıyla kendine şekil verir. Her dönemde farklı bi-
çimler kazanan bilinç, son şeklini aldığında başyapıt 
haline gelir. Bu başyapıtta her role giren tin, bütün 
aşamalardan geçerek kendini gerçekleştirdiği için 
umduğu her şeyi kendinde bulabilir. 

Bu sebeple insan için umutların en hayırlısı, kendini 
gerçekleştirmeyi ummasıdır, denebilir. Ama bildi-
ğimiz gibi bunun için öncelikle nefsinden arınması 
gerekir. Çünkü ancak bu sayede özgür bir tine kavu-
şabilir. Ve sadece özgür bir tin ilâhî aşka düşebilir. En 
mühimi de, yalnız ilâhî aşk zihnimizdeki dünyayı de-
ğiştirebilir. Bu değişimin savaşlarla, zulümle ve kan-
la dış dünyada gerçekleşeceğini ummak; rüzgâr ekip 

11 Rabbül’enam: Âlemlerin Rabbi
12 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, 2005, s.455

fırtına biçmek demektir. Bu da bize, “ne umduk ne 
bulduk” diyeceğimiz hayal kırıklıklarından başka bir 
şey getirmeyecektir. 

Ne var ki; medeniyetin tüm ekonomik ve teknolojik 
imkânları dünyayı savaşla değiştirmeye sarf edilmek-
tedir. Üstelik de bu değişim adaleti tesis etmek yerine 
ortadan kaldırmaya yöneliktir. Diyebiliriz ki günümüz 
uygarlığına yön veren erkler; iyiye, doğruya, güzele 
dair bütün kavramların ve kurumların içlerini boşalt-
mış olmalarına rağmen sanki hâlâ bu kurumların bir 
işlevleri varmışçasına hareket eden, umut tâcirleri hâ-
line gelmiştir. Fakat kendi ideolojilerini değerlerle ka-
mufle ederek empoze ettikleri için, halk; onları destek-
lemeye devam etmektedir. Bu yüzden Dünya’ya hük-
meden erklerin örtük niyetlerinin felsefe tarafından 
deşifre edilmesi ve hangi ideolojiye hizmet ettiklerinin 
bilinmesi gerekir. Böylece; bir piyon gibi kullanılarak 
sömürülen değerlere, hiçbir disiplin sahip çıkmasa 
bile felsefe bu sömürüyü engellemekle, Dünya Tinine 
ve değerlere umut vaat eden bir katkı verecektir. “Biz 
kimsenin düşmanı değiliz; yalnız insanlığın düşmanı 
olanların düşmanıyız.”12 diyen Atatürk gibi filozof-
ların da insanlığın düşmanı olan düşünce ve ideolo-
jilerle savaşması elzemdir. Çünkü erklerin, dünyayı 
nükleer bir savaşın eşiğine getirecek denli kararlılıkla 
yürüttükleri projenin; hangi düşünceden hareket etti-
ğini ya da hangi inanıştan beslendiğini, nasıl bir ga-
yeye hizmet ettiğini, bunun ilkeliliğini ve geçerliliğini 
yargılama hakkı felsefeye aittir. Bu sorgulamayı yapan 
felsefe, eğer Olympus’un zirvesindeki şatosundan, hal-
kı bilinçlendirmek için inerse, dünyanın gidişatı de-
ğişmeye başlayacaktır. Kim bilir, belki de Pandora’nın 
kutusunda kalan umut, “philosophia”dır...
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Hayatımda, bulunduğum noktada çok şey olu-
yor. Dönüşüm ve değişiklikleri gizemli yollar-
dan, beraberinde getiren bir süreç içerisinde-

yim. Bu süreç acı dolu, korkuları ve üzüntüyü de be-
raberinde getiren ama mutluluk, yeni kaynaklar ve 
varolduğunu bilmediğim güçlerimi de ortaya koyan 
bir süreç aynı zamanda. 

In my life, i am at a place where a lot is happen-
ing. I also know this is beyond my control or in-
fluence. A process that is bringing change and 

transformation, in mysterious ways. Painful, with 
fears, sadness and uncertainties and at the same 
time with joy, resources and strengths. 

Ben seninleyim.
Sen seninle misin?

I am with you. Are you with You?
Zeliha Akdan

J.M. William Turner
Snow Storm - Steam-Boat off a Harbour’s Mouth, 1842 

Tuval üzerine yağlı boya,
91.4 x 121.9 cm

©Tate, Londra 2014

Kul Nesimi’nin sözleriyle: 

Gâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi

Gâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni

Günlük hayatımda sıklıkla insanların yaşadıkları 
acılara tanıklık ediyorum. İnsanlar bazen duygusal 
bir hâl içerisinde takılıp kalmış oluyor ya da bu duy-
gunun varlığını ayrışma, projeksiyon, inkâr, entellek-
tüelleştirme hatta şiddet ve benzeri yollarla reddedi-
yor, yani problemle kendi arasında olan ilişkiyi red-
dediyor. Koç ve dolayısıyla tanık olarak, insanların 
yaşadıkları herhangi bir olayın içinde acının yanı sıra 
varolan iyiliği görüp, hissedebiliyorum ve bu bana iç-
lerindeki daha derin yere güvenmeleri-
ni önermemi sağlıyor. 

Dolayısıyla benim için önemli sorular-
dan biri: Acılarımızla olan bağlantımız 
nasıl olmalı ve nefsimize, kendi analiz-
lerimize, sonu olmayan düşüncelere ya 
da bu durumları kontrol edebilirmişiz 
düşüncesine sürüklenmeden, hem ken-
di yolumuzu kutsayıp, hem de içteki o 
hakikat içeren yerde nasıl kalabiliriz?

Hayat’ın iniş çıkışlarında bir seçimimiz 
varmış zannediyoruz, tabii ki bu bir ha-
yal. Hayat hepimizden akıp geçiyor ve 
her birimizi farklı şekillerde eğitiyor. 
Hayat’ın öğrettiği dersler hazmedilme-
mişse, hazmedilene kadar tekrarlıyor 
kendini. Büyüklerimin söylediği gibi, 
kimimiz yolu uzatıp seyran eyliyoruz, 
kimimiz ise kısaltıp vuslat ediyoruz. 
İkisi de güzel. 

El Hamdülillahi Rabb’ül Âlemin.
Hamd olsun Âlemlerin Rabbine.

(Kur’an)

Her an müteşekkir olmak, Hayat’ın öğretilerine tes-
lim olmakla birlikte canlı olmayı, orada varolmayı ge-
rektiriyor. Hayat’ın tanıkları olabilmemiz için şart bu. 

In Kul Nesimi`s words: 

Sometimes I am lifted beyond this world, from which 
to see

When I come back, the whole world looks at me

As a coach I am often the witness of the suffering of 
others. People are stuck in an emotional state or deny 
relatedness to it via dissociation, projection, denial, 
intellectualization, violence and so forth. Often, as a 
witness in these conversations, I can see and feel the 
goodness implicit in whatever experience is happen-
ing for a person. It allows me to suggest to have trust 
in a deeper place inside. 

Therefore an important 
question for me is: how 
do we relate to our pain 
and the task to holy our 
own path, to stay with 
the truthful place with-
in? Without being carried 
away into our own ego, 
our own analysis, endless 
thinking or the idea that 
we can have control? 

We tend to believe that we 
have a choice in going up 
or down with the move-
ments of life, which is an 
illusion. Life flows through 
each of us and teaches in 
various ways. An uninte-
grated response to Life re-
peats itself until integrated. 

Alhamdulillahi Rabb’ul Alemin.
Thanks be to the Educator of all worlds. 

(Quran)

To be thankful in every moment requires a presence 
and aliveness together with a surrender to the teach-
ings of Life. To become a witness of Life. 

“The Visitation” Pontormo, 
Santissima Annunziata, Florence
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Psikoterapi sınıfımızda, en büyük etkileşimlerden 
birinin, Pontormo tarafından çok güzel tasvir edilen 
Mary ve Elizabeth’in görüşme anı olduğu öğretildi 
bize:

Meryem, Elizabet’i (Elisheva) ziyarete geldiğinde, 
Meryem İsa`ya ve Elizabet ise Yahya’ya hamiledir. 
Birbirlerini selamladıklarında, o iki ruhun buluştu-
ğu an, Meryem: “Magnificat anima mea”diyor, yani 
“benim ruhumu genişletiyor (büyütüyor)” anlamın-
da. Burada Hak bana tecelli ediyor demek istiyor as-
lında. Bizlere olan da bu değil mi? Her an, hatta şu 
an bile Hak bize tecelli etmiyor mu? Soru şu ki, bu 
öğretilere verdiğimiz cevap nedir? 

Bazen hayatımızda öyle şeyler oluyor ki, an içerisin-
de o olayda durmak çok ağır ya da çok acı geliyor 
bize. Bazı durumların kalbin, derinliklerindeki –bi-
len- kutsal alana ihtiyacı vardır yani bütün cevapların 
geldiği yere. Öyle bir yer ki, probleme sükûn içinde 
azıcık uzaktan baksak, yeni bir alan açılır içimizde. 
Var olana sabır gösterip onun yanında kalırız. Ak-
tif bir sükûndan bahsediyorum. İzleyip, gözlemleyip 
Hayat’a teslim olduğumuz bir yer. Sonra o sükûnet-
ten yeni bir pınar akmaya başlar adeta: olasılıklar, ya-
ratıcı fikirler, güç ve sezgiler bizi kendi hakikâtimize 
yakınlaştıracaktır, kendi içimizdeki tanık vasıtasıyla. 
Ve bu iç tanığın büyümesi ve genişlemesi için bir fır-
sattır aynı zamanda. 

Öğretilerine karşın Hayat`ın bizden beklediği ceva-
bın bu olduğuna inanıyorum. Cevapların verilece-
ğine olan sarsılmaz bir güvenle, kendimizi böyle bir 

In our psychotherapy class we are taught that one of 
the greatest interventions is that of Mary and Eliza-
beth, which is beautifully depicted by Pontormo: 

In this painting, Mary is pregnant of Jesus when she 
meets Elizabeth and Elizabeth is pregnant of John the 
Baptist. Elizabeth knows without Mary telling. They 
look each other in the eye, a true meeting of souls and 
Mary says: “Magnificat anima mea” which means “He 
is expanding my soul”. It is happening to us all, right 
now, in this very moment. The question is, how do we 
respond to these teachings? 

Some things that happen to us, are sometimes too big 
or too painful to be with it in the moment. It needs 
a greater, holier space to a deeper, knowing field of 
the Heart, the place where the answers come from.A 
place where, we take distance from the problem, in 
stillness, so a new field opens in us. We endure and 
stay with what is. It is an active stillness. We watch 
and observe closely while we surrender to Life. Then 
out of that stillness a new fountain gushes forth: pos-
sibilities, creative ideas, strengths and intuition bring 
us closer to our own Truth, through our own inner 
witness. And at the same time it is a possibility for our 
inner witness to grow and expand.

I believe that this is the response that Life ask us. To 
wait from the trust that the answers will be given, 
resting in this faith, calling for the witness in us. 

To dwell in the courtyard of our own breast, where we 
watch, listen and endure what is going on. We watch 
the battle inside and our stillness of listening is the 
heroic act. Until through that act of being and staying 
with it, something new arises. Something new enters 
Life. Buddhist call it “effective suffering”. 

It is the same space that opens up in true connection 
with others.As we go to a deeper field in ourselves, we 
recognize the same Thouness of the other instead of 
looking through the distorted lens of the ego. It is in 
this field, just like Mary and Elizabeth that another 
field opens. Martin Buber calls this “the inbetween” 
or “dazwischen”. A friend of mine calles it “Elohim”. 
Growth happens, transformation happens, only in 
true meeting with each other. Among other things to 
me this means: “ I see you for your Truth, see me in “Ruhumu öpmeyi unuttun” Tracey Emin, 2007 London

inançta kökleyip, içimizdeki tanığa seslenerek, kendi 
göğsümüzdeki (sadrımızdaki) bahçede salınıp göz-
lemleyip, dinlediğimiz ve olan bitene sabır gösterdiği-
miz bir yer. İçimizdeki savaşı izlerken, dinlerken gös-
terdiğimiz sükûn ise kahramanca bir hareket. Ta ki 
anda olup, orada olanla kaldıktan sonra yeni bir şey-
ler belirsin. Hayat`a yeni bir şeyler eklensin. Budistler 
buna “effective suffering” yani “etkili çile” diyor. 

Başkalarıyla hakiki görüşme içerisinde olduğumuz-
da, gerçek bir bağdaşma içerisinde olduğumuzda 
aynı alan açılır. Kendi bulanık nefs gözlüğümüzden 
bakmak yerine içimizdeki derinliklere gittiğimizde, 
başkalarındaki O`nu tanırız. Tıpkı Meryem ve Eliza-
bet`te olduğu gibi bir alan daha açılır. Martin Buber 
buna “dazwischen” diyor. Büyüklerimiz buna “soh-
bet” diyor. Bir arkadaşım ise “Elohim”dir onun ismi, 
dedi. Gelişim, dönüşüm ancak birbirimizle hakiki 
görüşme içerisinde olduğumuzda oluyor. Bu bana 
şunu da ifade ediyor: “Seni senin Hakikâtin ile görü-
yorum, sen de beni bendeki Hakikât ile gör, birbiri-
mizde büyüyüp, birbirimize tanıklık edip Hakikâti-
mizi bulalım. 

Demek ki aktif bir uzaklaşma söz konusu, buna ak-
tif sükûnet diyelim. Bu sükûnet, analiz ettiğin için, 

my Truth so we can witness each other, grow and find 
Truth in each other. 

So there is an active way of distancing which we can 
call active stillness. This stillness is different than 
keeping quiet because you are dissecting, analyzing 
or because you are fearing it. It is listening within, to 
that field in you, while you are in the moment, even 
when among others. 

Because in the haste of life, we easily forget to be in 
the moment. In that haste of life we might forget to 
kiss each other’s soul or worse even: to kiss our own 
soul.

So, as the saying goes: “we abandon our souls a hun-
dred times, no, a thousand times a day. The problem 

Ol Kâbe kavseyn`in ev ednasıyız. -Harabî

James Tissot,
Noli me tangere,

Brooklyn Museum, New York
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korktuğun için ya da incelediğin için oluşan bir ses-
sizlik değil. İçtekini dinleme sessizliği, başka insan-
larla bile olsan, anda olup, içteki derinliklere indiği-
miz o alan. Çünkü hayatın acelesi içerisinde, anda ol-
mayı unutuyoruz. Birbirimizin ruhuna birer öpücük 
kondurmayı hatta daha da kötüsü kendi ruhumuza 
öpücük kondurmayı unutuyoruz. Bir antik Yunan 
atasözü şöyle diyor: Ruhumuzu günde 100 kere, ha-
yır, 1000 kere terkederiz. Bana göre sorun terkettik-
ten sonra kendi merkezimize geri dönmediğimizde 
ya da dönemediğimizde oluşuyor. Yaşadığımız tec-
rübeyle özdeşleşme ya da onunla kendimizi tanımla-
ma riskini çok yükseltmiş oluyoruz. 

İşte tam da bu yüzden en çok istediğimiz, o bir tek is-
tediğimizden vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü sadece 
o zaman olan biten olayları daha geniş bir bağlamda 
görme şansımız oluyor. Olanları daha geniş bir za-
man birimine oturtabiliyoruz ve beraberinde gelen 
acılara, üzüntülere de sabrediyoruz.

İsa göğe çekilmesinden sonra geri döndüğünde “Noli 
me tangere” dedi, Mecdelli Meryem’e (John: 20:17). 
Latincede “Bana dokunma” demektir ama söylemek 
istediği bence: “Bana tutunma” ya da “bana yapışma” 
dır. Mecdelli Meryem’in acısı ne kadar derin ve yine 
de “Bırak beni gideyim” diyor, İsa. 

Bütün bunların umut ile alakası nedir diye bir soru 
gelebilir akıllara. İlk yazmaya başladığımda umut 
kelimesinin sözlükte karşılığını aradım. Bir şeyin 
olmasını istemek ya da beklemek dolayısıyla iyi bir 
sanıdan doğan güven veya iyi bir sanıya olan inanç 
duygusu olarak tanımlanıyor. İşte bu güven ve inanç 
kısımlarıdır benim önemli bulduğum. 

Bu güven ve inanç hissidir ki kolay elde edilemiyor. 
Her bir peygamber teker teker bu süreçten geçmedi 
mi? Hepsi, içteki derin alanı bulma, olanlara sabret-
me ve salıverme, bırakma süreçlerinden geçti. Güven 
ve inançlarını Hayat`ın öğretilerine teslim ettiler. 
Aktif sükûnet hâlinden ve çileden geçti onlar da ama 
olanların yanında durdular. Sabrettiler. 

Mevlana ne güzel ifade ediyor:

Gayb âleminden gönlüne ne gelirse konuktur onu hoş 
tut.
Rabbim, uğradığım belalara karşı lütfet de şükrede-
yim, geçip giderse ona hasret çekmeyeyim de.

occurs when we don`t return to our center. It has the 
risk of “becoming” or identifying with an experience. 

Therefore, we need to let go of exactly that one thing 
we want to hold on to desperately. It is only then that 
we will be able to place what is happening in a larger 
context, we can relate and understand it in a larger 
scale of time, while we endure the pain, and stay with 
it.

 “Noli me tangere”. This is what Jesus said to Mary 
Magdalene (John 20:17), when he appeared after his 
ascension. In Latin this means “Don`t touch me”. But 
what he meant is “cease holding on to me” or “stop 
clinging to me”. This phrase has been inspiration to 
many a painter. We can see the desperation and pain 
of Mary so clearly. And yet: “Let me go” says Jesus. 

One might think, how is this related to hope? When I 
started to write, I searched for the meaning of hope in 
the Oxford Dictionary. The definition is: 

1- To want something to happen or to be true, and 
usually have a good reason to think that it might.

2- Trust

The word hope is related to time, as it is something 
that is not there (yet) but has a good possibility of 
happening and secondly, but more important to me, 
the word is related to trust. 

This state of trusting, having faith is something that 
is not attained very easily as even each and every one 
of the prophets had to go through a process of find-
ing a deeper space within, to endure what is, to let go 
of what is experienced and to put their trust in Life. 
They all had to go through the active stillness and suf-
fering, they stayed with what was, while trusting in 
the teachings of Life. 

Rumi says it beautifully: 
Whenever sorrow comes again, 
Meet it with smiles and laughter, 
Saying: “O, my Creator, save me from its harm: 
And do not deprive me of its good. 
Lord, remind me to be thankful, 
Let me feel no regret if its benefit passes away. 
And if the pearl is not in sorrow`s hand, 

Belki o inci, elindedir, olur ya, 
Hatta böyle olmasa bile
Bu huyu âdet edinir, o güzelim huyla huylanırsın
Ve bir gün birdenbire muhtaç olduğun şeye erişiverir-
sin. 
Mesnevi V. cilt 3644 – 3701
Demek ki umut var. Hayatta her tecrübenin bizi ken-
di hakikâtimize daha da yakınlaştıracağı umudu var, 
yeter ki kendimizi tekrar tekrar gerçek Kâbe`ye yön-
lendirelim. 

Camilerin merkezinde mihrab olur, Kâbe`ye yönlen-
dirmek için. Kendini adamış insan kalbinin arketipi 
olduğu için Makam-ı Meryem`dir bir ismi bu mih-
rabların. Kur’an Meryem`in mihrabda halvetteyken 
Cebrail`in gelip ona İsa`ya hamile kalacağı ve onu 
dünyaya getireceği haberini verdiğini söyler. Mer-
yem kendini adamış insan kalbinin arketipidir, çün-
kü Hakk`a bütünüyle teslim olmuştur. 

İçteki mihraba yüzümüzü döndüğümüzde, içteki 
imam Meryem’dir. Bizi İsa`nın, bir başka ifadeyle 
Mesih`in doğacağı doğum kanalına yönlendirip, yol 
gösterendir. 

Bu yazıya başladığımda neredeydim, şimdi nerede-
yim. Hayat’ın dalgalanmaları ve öğretileriyle, gâh 
inip, gâh çıkarken, hep içteki Kâbe`ye yönelmemiz 
ve Meryem`in hepimizin imamı olması umuduyla. 

Allah Nurunu ikmâl edecektir. 

Kaynaklar / Sources:

Edib Harabî Divanı
İncil / Bible
Kabir Helminski
Kur’an-ı Kerîm
Martin Buber
Mahmoud Moustafa
Metin Bobaroğlu
Mevlana Celaleddin-i Rûmi
Nesimî
Wibe Veenbaas

Let it go and still be pleased. 
Increase your sweet practice. 
Your practice will benefit you another time; 
Someday your need will be suddenly fulfilled. 
(Mathnawi V 3644 - 3701) 
So, there is hope. The hope that each experience in 
Life will bring us closer to our own center, as long as 
we turn ourselves to the Kaaba.

At the center of a mosque usually there is a mihrab, 
to direct towards the direction of the Kaaba. It is also 
called the Makam (Station) of Mary, since she is the 
archetype of the devoted human heart. The Quran 
tells of Mary and of her being in solitude in the mihr-
ab that she was visited by the Angel Gabriel and given 
the revelation that she would bear and give birth to 
Jesus. When we turn towards the inner mihrab it is 
Mary who is the inner Imam, that leads the way to the 
birth channel from which Jesus, the Messiah, comes 
into the world. 

May we always turn back to the inner Kaaba and 
may Mary be our Imam. 

“Allah will perfect His light.”

Sultan Qaboos Camii, Oman
Photo: Joseph Simpson (ABD)

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

188 Umut Özel Sayısı, 2017 Umut Özel Sayısı, 2017 189



Çalışkan üretici toplumları bekleyen tüketim 
alışkanlığına dair bir kaosun hikâyesi...

İnsanların insan sayıldığı bir dünyada yaşıyorlardı. 
Ne hırsızlık bilirlerdi ne de yalancılık. Hiç bir kötü-
lük yaşamıyordu oralarda. Sevgi dolu insanların 

emeği paylaştıkları bir dünyaydı bu. O dünyada ne 
eroin vardı ne de nikotin. Kötü alışkanlıkların olma-
dığı dünyamızda birlikte üretip, birlikte tüketirlerdi. 
Kötü alışkanlıkları olmayan sevgi insanları kendi 
alin terleriyle üretirler, dengeli tüketirler ve bol bol 
kitap okurlardı. O dünyada fabrikalarda çalışan işçi-
ler Cumartesi günleri şehir içinde tarla merkezlerin-
de çalışarak stres atıp feodal bir atmosfer de yaşa-
maktaydılar. Pazar günleri ise parklara tiyatrolara ve 
konserlere giderlerdi. Her günü dolu dolu yaşamak 
onların hayat prensipleriydi. Hiç bir güç o sevgi dün-
yasının dengelerini bozamazdı, çünkü insanlar çalı-
şarak severek yaşamayı ve paylaşmayı biliyorlardı ve 
hiç bir güç de o sistemi bozamazdı.

Ta ki insanlar zamanlarını geçiştirmeyi, çalışmaya 
tercih edecek kadar şüphelere düşene kadar, çünkü 
insanlar çalışmayı ve paylaşmayı alışkanlık olarak sü-
reğen bir düzeye getirecek hale gelene kadar. 

Sevgi ve emek dolu hayatın yıkımı sanıldığı gibi uzun 
sürmemişti, bir anlık gaflet, bir anlık boşluk tüm 
emeklerin teker teker yıkılmasına yetmişti. Nasıl olu-
yordu insanlığın uzun bir zamanda yaşadığı evrimle 
vardığı o mükemmel yaşam sistemi bir anlık boşluk-
tan yıkılabiliyordu. Biz insanlar da öyle değil miyiz, 
bütün hayatımızca emek verip geldiğimiz gelişmele-
rimiz, bir anlık zayıflık ve şüphe ile yaşadığımız boş-
lukta yıkılıvermiş. Evrimler ne kadar büyük emek-
lerle yaşanmış olursa olsun insan boşluğa düşmeyi 
versin, insandaki o büyük evrimsel gelişmeler bir 
anda yerle bir oluyor. Önemli olan boşluğa düşme-
mekti, başarıları korumak için yaşanan dolulukları 
korumak ve boşluklara, şüpheye ve zayıflıklara karşı 
hazırlıklı olmak çok önemliydi. Sevgi-Ter dünyası-
nın insanları, tüm zayıflıklarını aşmış ve aktif çağdaş 
paylaşımlı dünyalarının yıkılmayacaklarından emin 
iken birden altüst olmuşlardı: o aktif insanlar ki, si-
gara bile içmez iken, dertlenmeye vakti bile olmayıp 
aktif sportif yaşantılarında, bir anlık boşlukla, birer 
birer tüm kaleler yıkılmaya başlıyordu; sigara, içki, 
eroin, kumar, adaletsizce herkesten çok kazanma 
hırsı, insan kullanma, sömürü gibi dünyalarında ya-
sak olan her şeye ilgi göstermeye başlıyorlardı, bun-
da mükemmel sevgi-ter dünyasındaki mükemmel-

Sevgi-Ter
Kazım Aksan

liklere rağmen zayıflık gösterip boşluğa düşmeleri-
nin katkısı büyüktü. Peki, neden insanlar bu boşluğa 
düşüyorlardı, mükemmel eşitlikçi toplum nelerine 
yetmiyordu? Yoksa insanlığın özünde mi vardı farklı 
yaşama arzusu da ondan mı boşluğa düşüyorlardı?

Peki, insanlar nasıl kurtulacaklardı, şüphe ve boş-
luklardan kaynaklanan kötü alışkanlıklardan da 
tekrar sevgi-ter geleneğiyle barış kardeşlikle emeğe 
dayalı bir yaşam süregelecekti, Bu çürümenin eşi-
ğinden nasıl kurtulacaklardı, halkın çoğunluğu hala 
bu uyuşmanın içinde debelenirken, diğer yandan o 
eski sevgi emek ve alın teri devirlerinin bir gün gelip 
gelemeyeceğine dair akıllarında farkında olmaksızın 
bir umut filizi vardı ama kendilerine itiraf edemiyor-
lar ve bu tür önerileri ise muhafazakâr ve düşmanca 
karşı çıkıyorlardı. 

İçine düşülen duruma bir çare bulunması için bir 
kurtarıcı arayan diğerleri de kurtarıcı bulamamanın 
üzüntüsü içinde hüzünlerini içlerinde sımsıkı saklı-
yor ve belli etmiyorlardı.

Çünkü varolan alışkanlıklara batmış düzende karşı 
çıkmayı düşünmek imkânsız gibiydi.

Bir şey eksikti bilemiyorlardı, Bilemiyorlardı ki geç-
miş yaşamlarındaki güzel duyguların üzerine katran 
gibi kapatmış uyuşmayı aşma değerlendiremiyorlar 
ve bir kıskaç içinde kalmışlardı. 

Umutsuz yaşanmaz, yarın umuttur ve toprağın devi-
nimine hiç bir güç ve hiçbir kuvvet yön veremez, in-
sanlar ise toprağın yönlendirmesinde birer figüran-
dır. İşte bunları bilebilselerdi, çevre kirlenmez, şehir 
yönetimi aksamaz, sevgi ile emek iç içe o eski güzel 
sevgiter ülkesindeki eski güzel günler gene gelirdi. 
Umutsuz olmayıp bütün bu kirlenmelere, düzensiz 
kentleşmelere, her türlü uyuşmuşluğa, sevgisizliğe, 
umutsuzluğa ve üretmeden tüketen özünden soyut-
laşmaya karşı tek bir yumruk olarak haykırmayla 
belki yine o güzel sevgi-ter ülkesini topluma geri ka-
zandırmak neden olmasın?

İnsan kişi insana değer verir ve mesleği ne olursa 
olsun insanlarından, çevresinden ve dünyasından 
kopmazdı. Ama günümüz insanları bilgisayarların 
verdiği oyunları geçici mutluluğa ve sevince alıştıkça 
sevgiden ve insanlık değerlerinden uzaklaştığını ne 
yazık ki yıllar geçip de yılların ve sahte değerlerinin 

savaşından aldıklarını gördüğü ünde artık çok geç-
miş ve kendinden çok şeylerini yitirmiş olduğunu 
görmeye başladılar. Ve yıllar yılı bunu görmediği için 
yaşamının bir anlamı kalmıyor. Kendisini arayıp so-
ran arkadaşları ve dostlarının yıllar yılı onu terk etti-
ğinde ise hayata hiç bağı kalmıyor. Sevgi ve emekten 
eser kalmayan bu dönüşmüş toplum aslında sevgiyle 
emeğin birbirinden ayrılmazlıklarına olan ümitleri-
ni sona erdiren sevgiye ve aşka güvenlerini yitirme-
leriyle başladı bütün bu çöküş. Önce aşka ve sevgiye 
olan güvenlerini yitirdiler, sonra sevgisiz aşksız bite-
viye üretim yaşam kültürlerini yitirdiler, kaybetmek 
karşısında kaldıkları kültürlerini ve örflerini birta-
kım uyuşturucu öğelerle kendilerini o eski komünal 
yaşam tarihlerine ışınlandılar ve bu hayal dünyasın-
da mahpus kaldılar. Bu komünal yaşamı yeniden his-
setmek duygusu onları yeniden eski günlere dönme 
eğilimi gösterdi, ancak bu ışınlanma yöntemlerinin 
kötü ve virüs dolu alışkanlıkları da beraberinde ge-
tirdi. Artık ne geriye dönebiliyorlardı ne de ileriye, 
sanki yarasa gibi tavana asılmışlardı. Bu ışınlanma 
yöntemleri neydi ki onları iki arada bir derede bı-
raktı? Önceleri sigara, içki, eroin, esrar, üretmeden 
tüketilen zamanlar, bile insanın öğesine tersti. Gele-
ceğine mutlu ve umutlu idiyseler, bu soysuz, geçmiş 
yeni toplum ise o kadar kopuk ve umutsuz idi. Bütün 
bunlara sebep olan olgu ise sevgi ve emeğin olma-
ması değil, Bilakis sevgi ve emeğin kirlenmesinden 
başka ne olabilirdi? Yüzyılların akışıp süregelişi için-
de sürüklenip giden bu toplumlar neyi yanlış hesap-
lamışlardı? Sevgiyi ve emeği yeşertmeyi unuttukları 
için kaybettiler. Daha sonra ne kadar sevmeye ve 
emek vermeye çalıştılarsa da tarihin hızlı akışı içinde 
yapayalnız kaldılar, yapayalnızlık duygusunu bastır-
mak için de içki, sigara ve uyuşturucu kötü alışkan-
lıklarla sürüklendiler. 

Aradan yıllar geçti insanlar bu tür alışkanlıklara doy-
maya başladılar, işte bu doyumdan geriye de döne-
mezlerdi, çünkü artık uzun bir dönem uyuşma için-
de kalmışlardı ve zamanlarını öldürmüşlerdi, o eski 
sevgi-ter döneminin birlikte üretme, birlikte sevgiyle 
yaşama yaşamlarındaki o tazelik kalmamıştı, Hala 
o insanlar bir umutla bir gün toprağın kendilerini 
tekrar aralarına alıp emek dünyasına döndürmesi 
umutları bir başka bahara kalmıştı...
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Baylar! Umutsuz, düzensiz ve biletsiz böyle nereye?
Edip Cansever

Hakikaten nereye? Ben neşesizliği de eklemek 
isterdim doğrusu! Duygusal durumdalığı-
mızın etkileyemediği bir nihayeti, yaşayan 

olarak ölüme doğru gidişi ve bunun kendimizdeki 
algılanışını, ona yüklediğimiz, kaçındığımız ya da 
düpedüz ilgilenmediğimiz gibi şeyleri bir kenara 
bırakırsak, elimizde ortak payda olarak zamanla 
sınırlanmış ömrümüz kalıyor. Aynı çağın çocukları-
yız. Zamanımız olduğunu varsayabiliyoruz, şu anda 
nefesteysek, bu kabuldür. Elimizde ‘zamanımız’ var 

ve kendimize ilişkin yüklediğimiz her şey bedenimiz 
dâhil, onun içinde. Bir başı ve bir de sonu var. Nere-
ye sorusunu ölümlülük anlamsızlaştırıyor temelde 
ama bunu bir yanıyla göz ardı edelim, tamamını göz 
ardı edebilmek mümkünsüz, çünkü tüm referansla-
rı bundan alıyoruz ister istemez. Ben bu ‘zamana’ 
ve ‘nereye?’ sorusuna, bu sorgulamaların entelek-
tüel lüksler olarak algılandığı zeminden kaydırarak, 
elimden geldiğince güncelden, bizi çeviren ortak 
şartlardan, kendime önerdiğim çıkar yollardan yola 
çıkarak, düzlemi buraya kurarak bakmak istiyorum 
yazıda. Bir tür dertleşme gibi bile algılanabilir, kaldı 
ki neredeyse öyledir. 

Zaman içinde bulduk kendimizi, kaçınılmaz yörün-
genin içinde kimseyle aynılaşmayan kişisel bir rota-
mız var, aynı zamanda içinde olduğumuz çağın bize 
dayattığı ortak bir rota da var. Tüm bunları algılamak 
bir yaş alıyor ister istemez. Üzerine düşünebilmek 
için, giydirilen her elbiseyle (çağ, aile, toplum, gele-
nek, inanç, beklenti, zorunluluk vs.) ufak ufak itişip 
kakışmaya başlamak gerekiyor. O ana kadar biraz 
mecburi ve toplu hareketler içinde, içimizdeki birey-
sel dansını özleyen dansçı, çok ayrıksılarımız dışında 
emiliyor. (Üstelik Rollo May der ki: “Hiçbir yetenek 
inkârı cezasız kalmaz ve yeteneğin inkârına teşebbü-
sün adı nörozdur”.) Pek çoğumuz uzlaştık bununla, 
anne-babalarımızın hayatı karşılayışlarına, kendi 
kuşağımızın mecburi edinimleriyle, az biraz değiş-
tirerek oldukça paralel bir rota çizdik. Bu hep böyle 
akarak geldi belki insanlık kurulalı beri, çember ken-
dini böyle böyle ileriye atıyor olmalı zira insanlığın 
da elinde kendi zamanı var. Belki Jung haklıdır: “Öyle 
görülüyor ki dünyanın gerçek tarihi, tanrısalın ilerle-
yen beden bulmasıdır” demekle ve çemberin spirale 
döndüğü aralıklar var insanlık yürüyüşünde, bunlara 
çağlar denilmekte. Biz modern çağlardayız diyoruz 
kendimize, ismini böyle koyduk. Ama görünen o ki, 
bir vakit gelecek şimdi içinde olduğumuz çağa da bir 
isim verilecek, zira bir spiral daha atmaya hazırlanı-
yor gibi görünüyor insanlık tarihi. Hatta Rollo May 
gibi psikiyatristler bu çağa Ben Çağı demekteler, ego-
santrik anlamda bir ‘Ben’ çağı... 

Bizler kendi geçmiş ve geleceğimiz arasında dikine 
duran organizmalar gibiyiz, bizim kişisel tarihimiz 
içimizde spirallenirken, dünyanın spirali de kendin-
de oluşmakta. 

Çağımıza baktığımızda bir yanıyla bilimsel alandaki 
yükselmeler; maddenin derinlerindeki latif enerjile-
re, çöpsüz dönüştürmelere doğru yol alıp müthiş bir 
evrimleşmeyle ve hızla gelmekte. Gaz lambasını ve 
hologramı aynı ömürde görebilmek bence çok çarpıcı 
bir şey. Bir yanıyla da açlıktan ölen ve ölesiye çalıştı-
rılan çocuklar, bombalanan coğrafyalar ve birbirine 

efelenen devletler ve aç gözlülükle dönen tekerlek-
lerine kendilerinin bile müdahale edemeyecekleri, 
sistemin kendisinin patron haline dönüştüğü şirket 
blokları var. Makas o denli açıldı ki sert bir evrilme 
görünüyor ufukta zira diyalektik bir sistemi var, bu 
kendimize verilmiş bir zamanla içinde bulunduğu-
muz evrenin. 

Bu zamanın tanıklığını yapan bizler kanımca çok 
ilginç bir aralıkta buradayız, fakat kendimizi hem 
kendimize, hem de dünyaya karşı konumlandırmada 
müthiş bir şaşkınlık ve karmaşa içindeyiz. Babaları-
mızdan ödü patlayan çocuklardan, çocuklarımızdan 
azar işitip emir alan anne babalara, yeri incitmeden 
yürüyen ataların hatıralarından, topuk seslerinin ik-
tidarına sıçrayışımız, içimizde yerçekimine yazgılı 
bir eğri atışa dönüştü, belki dışımızda da öyle olması 
muhtemel. Bu arayı öyle rasyonelce doldurduk ki sez-
gilerimizin sesi kısıldı ve pusulasız kaldık, gelenekten 
koptuk ama yerine de aşkın bir şey oturtamadık. Çağ 
ve coğrafya hızla yukarıya ittirirken, köklerimiz açık-
ta kaldı ve kök açıktaysa yükselenemeyeceğini az çok 
anladık. Kaldı ki varsayılan yüksekliğin kendisi, kötü 
bir şaka yapmış gibi sorgulanmaya açık, bize gülüm-
semekte. İnsan varlığı için tüm ilerlemiş görüntüsüne 
rağmen delimsirek bir çağ bu ve biz bir de ülke için-
de, doğuydu batıydı derken komplekslerimizin kırma 
kusurlarıyla ve ciddi kararlı, yılları alan dışarlak ve 
içerlek manüplasyonlarla kendi içimizde ve dışımız-
da parçalandık. Gerçi bu parçalanma bu coğrafyaya 
ait bir olgu değil, dünyanın tümünü kapsıyor. Niye-
tim iç dinamiklerinin bu coğrafyada böyle çalıştığını 
anlatmaya çalışmaktır.

Jung, insanoğlunun yarısının hatalı olması durumun-
da herkesin yarı yarıya hatalı olacağını söyler. Topu 
dışarı atmadan bir de kendimiz üzerine mi dönece-
ğiz? Bundan kaçınabiliriz belki, ama bu kritik çağın 
bizi mecbur ettiği yer burası. Çoğumuzun hınçla ya 
da hırsla bile şekillenmemiş, iddiasız kendince hak-
kaniyetli gelecek tasarımlarımızın ya da beklentile-
rimizin, emeklerimizin, ‘bu da böyle gider’ dedikle-

Umut
Suzan Çal

illüstrasyon: Suzan Çal
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rimizin altından halı kilim çekiliverdi ve sanki biri 
geleceği ve neşemizi çaldı. Çocuklarımızı nasıl bir ge-
leceğe hazırlayabileceğimizi bile kestiremiyoruz. Bir 
yanımız kısıtlı makûl bir aklın yürüyüşünde öyle ya 
da böyle normalleştirilmiş dünya halinin dinamikle-
rine endeksli ve bu tehdit altında gittikçe küçülüyor, 
diğer yanımız ise kolektif bir bilinç dışının fokurda-
malarıyla burun buruna ve ona inanamayarak, şaş-
kınlıkla bakıyor ve üstelik kolektifse içinde bizim bi-
linç dışımız da fokurduyor demektir.

Aralık 1916’da Bilinçdışı Süreçlerin Psikolojisi’nde 
yazdığı önsözde Jung şöyle der: “Mevcut savaşa, ka-
muoyunun inanılmaz bir şekilde gaddarlaştırılma-
sına, karşılıklı kara çalmalara, eşi benzeri görülme-
miş yıkıma, her yanı saran yalanlara ve insanların 
kanlı şeytana dur diyememesine eşlik eden psikolo-
jik süreçler, düzenli bilinç dünyasının altında uyuk-
layan kaotik bilinç dışını hiç olmadığı gibi ortaya 
koyuyor. Savaş uygar insana halâ barbar olduğunu 
gösterdi… Oysa birey psikolojisi ulus psikolojisinin 
karşılığıdır. Ulusun yaptığını aynı zamanda her bir 
birey yapmaktadır, birey yaptığı sürece ulus da ya-
par. Ancak bireyin tutumundaki değişiklik ulusun 
psikolojisinde değişikliği başlatabilir.”

Biz bilindik anlamda bir savaşın tam olarak içine düş-
müş değiliz bu aralıkta ama bambaşka bir tanımla-
mayla, kendi ülkemizde herkes birbirine tehdit ola-
rak görünüşe çıkmış gibi, hatta savaşıyor. Dünyada 
da başka kılıflarla yaklaşık duygulanımlar ve olaylar 
hüküm sürüyor. Tek bir organizma olarak bakarsak 
dünyaya, bağışıklık sistemi çökmek üzere gibi. Bu 
savunma ve dirimlenme sistemine, (yıkımına katı-
lımcı değilse), bir bilinç nasıl entegre olabilir? Hangi 
ümide, umuda davet edebilir kendini ve diğerlerini? 
Ben bunun önce kendi düşüncelerimizin yürüdüğü 
kulvarları tek tek sorgulayarak varılabileceğini düşü-
nüyorum. Kendimizdeki iç sorgulama, yanılsamala-
rı bertaraf etmekle, bizi diğerlerinden ayıran şeylere 
iyice bakma, aynı zamanda birleştirici olanları da 
ayıklayıp bunu olanaklı kılmaya yürütebilir. Eğer 
kendimize izole bir kaçkınlığa sürmemiş, insanlıktan 
ümidi kesmemiş, kendimizden de ümidi kesmemiş 
isek, çağın bizi içine sıkıştırarak boğuntulandırdığı 
bu aralığı kendimize bir daha bakmak fırsatı olarak 
görüp, belki de içinden yeni bir bilinç, bambaşka bir 

‘kendimiz’, değişmiş bir algı, başkaları için de çarpa-
bilen bir kâlb ve anlayış çıkarabiliriz. Bunu kendi bü-
yümemize vesile kılabiliriz. Bu uzak bir hedef olabilir, 
ama bir yerlerden başlayabiliriz.

Erich Fromm, Yeni Bir İnsan, Yeni Bir Toplum adlı ki-
tabında şöyle demekte;

“Freud düşüncesinin odağında, insanın öznelliğinin 
gerçekte nesnel etkenlerce belirlendiği görüşü vardır. 
İnsanın kendi bilinçliliği söz konusu olduğu sürece 
nesnel olan bu etkenler, onun düşünce ve duyguları-
nı, dolaylı bir şekilde de eylemlerini gizlice belirler-
ler. Düşünce ve seçme özgürlüğüyle böylesine övü-
nen insan, gerçekte iplerini göremediği ve anlaya-
madığı güçlerin çekip yönettiği bir kukladan başka 
bir şey değildir. İnsan, kendi özgür istencine göre ey-
lemde bulunduğu yanılsamasını (illision) gerçekmiş 
gibi görebilmek ya da göstermek için ussal nedenler 
bulur. Bu ussal nedenler, yanılsamasının onun yap-
mak zorunda olduğu şey olarak görülmesini sağlar. 
Çünkü o, bu eylem biçimini ussal ya da ahlâksal ne-
denlere dayanarak seçmiştir. Ama Freud, insanın 
kendisini belirleyen güçlere karşı kesinlikle çaresiz 
olduğunu pekiştiren bir yazgıcılığa varmıyor. İnsa-
nın kendisinde gizli iş gören asıl güçlerin bilincine 
varabileceğini, onların bilincine varmakla özgürlük 
alanını genişlettiğini, bilinçdışı güçlerin yönettiği 
çaresiz bir kukla olmaktan çıkıp, kendi yazgısını be-
lirleyen bilinçli ve özgür bir insana dönüşebileceğini 
öne sürüyor. Nitekim o bu amacı ‘Nerede ilkel-benlik 
varsa, orada mutlaka benlik de olacaktır’ tümcesiyle 
dile getirmiştir.

İnsanın bilinçliliğini ve yaptığı seçimleri bilinçdı-
şı güçler belirler görüşünün batı düşüncesinde 17. 
Yüzyıla kadar geri götürülebilen bir geleneği vardır. 
Bilinçdışına ilişkin açık seçik bir görüşü olan ilk dü-
şünür Spinoza idi. O, insanların ‘kendi isteklerinin 
bilincinde olduklarını, ama bu istekleri belirleyen 
nedenleri bilemediklerini’ öne sürmüştü. Başka bir 
deyişle, sıradan insanın, özgür olmadığı halde bi-
linç-dışı bazı etkenlerce güdümlenmiş olduğu için 
özgür olduğu yanılsaması içinde yaşar. Spinoza’ya 
göre, bu bilinçdışı güdümlenmenin varlığı, insanın 
özgür olmayışının gerçek nedenidir. Eğer insan, için-
deki ve dışındaki gerçekliğin bilincine varır ve bu bi-
lincini sürekli olarak geliştirirse özgürlüğe erişebilir. 

Ekonomik insanın ‘Kendi niyetiyle ilgisi olmayan 
bir ereğe ulaşmak üzere görünmez bir el tarafından 
yönlendirildiğini’ yazan A. Smith, bilinçdışı gü-
dümlenme düşününü çok değişik bir bağlam içinde 
dile getirmişti.’’

Rosa Luxemburg ise “Bilinçdışı bilinçten; tarihsel 
sürecin mantığı, bu sürece katılan insanların öznel 
mantığından önce gelir” der. 

Bulunduğumuz duruma bu perspektiften baktığı-
mızda, bilincimizin, kendimizin, düşüncelerimizin 
ne kadarının hakiki sahibi olduğumuzu, kendi öz-
günlüğümüzün imzasını taşıdığını iddia edebiliriz? 
Kendi coğrafyamızdan apaçık kopukluğumuzu neye 
bağlıyoruz meselâ? Çağın yükselen değerleri içinde 
kayda değer olabilmek için bütün kök değerlerimize 
yüz mü çevirdik acaba? Bunu bilincimizle, inceleye 
ayıklaya, üstüne düşüne düşüne, içine girip bakıp 
içselleştirip mi yaptık, yoksa rasyonel dünyanın is-
patlı dünyasının diktasında kendi kültürümüzün 
ilkelliğine inanıp, yükselttiğimizin taklitçisi mi ol-
duk? İlkelliği ve gelişmişliği rakamlara indirgeyen 
dünyanın akıllı savunucuları mı olduk? Hâce 
Bektaş Velî’yi, Yunus’u, Mevlânâ’yı, İbn Ara-
bî’yi, Gazalî’yi ve daha nicelerini tanımadık, 
akıldan uzak geri eski bir şeyleri çağrıştı-
rıyordu içine lütfedip bakmadığımız gibi 
kendimiz de bir değer üretemedik. Batı 
dünyasının aklının içinde eğitildik ama 
onun da hakkını veremedik, eleştirisini 
yapamadık, yararlanmayı da tam bile-
medik. Ve zaten birilerince gereken ka-
dar ve belirlenmiş tedrisatlarla eğitildik. 
Eğer doğru bir eğitim olsaydı tarafgirlik 
dokusu kalkar, bizi ne kendi kültürümü-
ze, ne de dışımızdakilere ‘öteki’ ederdi. 
Şimdiyse ortada tedrisat bile kalmadığı 
gibi, eğitimin değil köreltimin niyet edildiği, 
havsala almaz bir girdap içine düştü bu ülke 
çocukları. Gerçi insanlığın geliştirdiği bütün kül-
tür ve bilim insanlığın malıdır, ama içine doğulanın 
fonksiyonu farklıdır, onun hakkını verememek, di-
ğerlerininkini de verdirmiyor. İpin ucu nerede kaçtı, 
herkes geriye dönüp baktığında bir mihenk taşı bu-
labilir kendine ama bizler bunlar olup biterken ken-
dimizde de bir sürü ipi kaçırmış bulduk kendimizi. illüstrasyon: Suzan Çal
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Kolay değil durumumuz ama buradaysak bu dert bi-
zimse, muhatabı da biziz demek ki. Bir kardeşimin 
dediği gibi ‘kayıp kuşak’ mıyız? Nerelerde kaybolduk? 
Tanpınar; “Biz şimdi bir aksülâmel (tepki) devrinde 
yaşıyoruz. Kendimizi sevmiyoruz. Kafamız bir yığın 
mukayese ile dolu. Dede Efendi’yi Wagner olmadığı 
için, Yunus Emre’yi Verlaine, Bâkî’yi Goethe ve Gide 
yapamadığımız için beğenmiyoruz. Uçsuz bucak-
sız Asya’nın, Türkistan’ın o kadar zenginliği içinde, 
dünyanın en iyi giyinmiş milleti bulunduğumuz hal-
de çırılçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kültür, her şey biz-
den yeni bir sentez bekliyor; biz görevimizin farkında 
değiliz. Boşu boşuna başka milletlerin tecrübesini ya-
şıyoruz.” derken, bir-iki kuşak öncesinden sesleniyor, 
ama hiç eskimeyip daha da altı çizilir bir eleştiriye 
dönüşmüş olarak okuyoruz. 

Ben dünyayı dönüştürme değiştirme arzusunun, ilkin 
kendi ezberlerimizi kırmakla kendi yolunu bulabile-
ceğini düşünenlerdenim. Şu bulunduğumuz ortamda 
biraz sağduyu ve akıl, bize tonlarca eleştiri gerekçesi 
sunuyor, karşılıklı konuşup tespit ediyoruz çoğu kez 
ama gerekçelerin haklılığı biçimlerin ve tutuculuğun 
altında eriyor. Tutuculuğun elbiselerini tanıyabilsey-
dik tek bir elbiseye indirgeyemezdik ve üstümüzde de 
bir tane bulurduk tahminen. Bunun bir tür savunma 
olduğunu da düşünüyorum, yıkılıp yapılmak korku-
tucu bir iş. Ama korku en büyük katalizördür de, yol 
onsuz yürünmez. Ümitle dengelenebildiğinde, savuş-
turulmadığında insanı büyüten bir şeydir. Rollo May: 
“Dogmatizm özgürlük korkusudur” der, dogmatizme 
yaklaşmıyorsak bile, kendi aklımızı kutsadığımız, 
sorusuz ve dinlemeden yoksun bildirgeli tespitler 
yaptığımız, kendimizi karşımızdakine dayattığımız, 
diyaloğa ve meraka kapalı kaldığımız her zaman, o 
elbiselerden birine büründüğümüz kesin. O yüzden 
yazıdaki izleğim kendimize doğru bakmakla, ümidi 
nerelerde yeşertebileceğimizle ilgili.

Proust: “Tabiatın, toplumun, aşkın, hattâ sanatın en 
tarafsız seyircileri olduğumuz anlarda bile, her izle-
nimin ikili bir yapısı bulunduğu için ve yarısı nesne-
nin içinde gömülüyken, sadece bizim bilebileceğimiz 
diğer yarısı da, izlenimin benliğimizdeki uzantısı 
olduğu için, aslında sadece ona sarılmamız gere-
kirken, ikinci yarıyı derhal göz ardı eder, dışımızda 
olduğundan derinine inmesi imkânsız, dolayısıyla 

bize zahmet vermeyecek birinci yarıya yoğunlaşırız; 
bir akdiken veya kilise görüntüsünün içimizde açtı-
ğı ince çizgiyi anlamaya çalışmak bize fazlasıyla zor 
gelir. Ama senfoniyi tekrar çalar, kiliseye tekrar tek-
rar gidip görür, bakma cesareti bulamadığımız ken-
di hayatımızdan uzaklaşarak, bilgilenme adı veri-
len kaçışa başvurarak, sonunda onları en bilgili mü-
zik veya arkeoloji meraklısı kadar iyi ve aynı şekilde 
tanırız” derken, kendi derinliklerimizden kaçışımızı, 
modelleyerek aynılaşma, benzerleşme kolaylığına 
kaçışımıza ironik bir dille işaret eder. Düşünmeden 
aynılaşma ile düşündüğünü zannederek aynılaşma, 
tutum ve yutulma açısından nerdeyse denk işlevdeler.

Kendimize dikkatle, yargısız ve korkmadan nötr bir 
gözle bakabilir miyiz? Ben eksiklere ve yanılgılara 
olan dikkatin, yapabildiklerimizi parlatmaktan çok 
daha kıymetli olduğunu düşünürüm, çünkü o potan-
siyelleri tetikler ve ufuk çizgisini başka bir yere taşır, 
eksikliklerimize o anlamda muhtacız, kendimiz ken-
dimize savunmayla kapanmazsak, o eksiklikler aş-
kınlıklara taşınabilir ve elimizdeki ömrü bilinmedik 
deneyimlere çekiştire çekiştire uzatabiliriz ve anlar, 
bilir, öğreniriz. Buna herkes talip olmayabilir ama 
bu kendini tanıma-bilme işinin fıtratta, yazılımda 
çekirdek sebep olduğunu düşünüyorum ömrümüze, 
buna birçok kadim bilgi de işaret eder. İçerden bir 
tepikleme duyanların doğal yürüyüşleri oluyor bu, 
zamanı gelen yola çıkıyor. Burada işi ilginç kılan şey; 
önümüzde iç yüzü yavaş yavaş açılan çağımızın, yü-
rüyüşe isteksizleri bile olduğu yerlerde sıkıştırıp buna 
zorlayıcı çok büyük bir güç olması. Herkesi kendi po-
tansiyellerini dürtüklemeye davet etmiyor da, sanki 
cebr ediyor. Biz kitap okumaya dalmışken yerimiz-
den kaldıran eli süpürgeli bir anneye benziyor, biraz 
huysuzlanıyoruz ama o süpürmeye katılmaya çağırı-
yor, büyü ve sorumluluğunu al der gibi. 

Luc Besson’un yönettiği Lucy 1 filminde Morgan Fre-
eman beyin kapasitesi konusunda uzman bir nöro-
loğu canlandırmaktaydı ve bir amfide sunumda şu 
konuşmayı yapıyordu: “Hayat yaklaşık 1 milyar yıl 
önce başladıysa, ilk sinir hücrelerinin görülmesi için 
400.000 yıl beklememiz gerekecekti. Burası bildi-
ğimiz hayatın başladığı yer, beyinler sadece birkaç 
miligramlık yapıda. Henüz burada bir düşünebilme 

1 Luc Besson, 2014

yeteneğinden bahsetmek mümkün değil. Daha çok 
refleks denebilir, bir nöronla yaşam olur, iki nöronla 
hareket edersiniz ve hareketle ilginç şeyler olmaya 
başlar. Dünyadaki hayvan hayatı milyonlarca yıl 
eskiye dayalı ama çoğu tür beyin kapasitelerinin 
sadece %3 ile%5 oranında bir kısmını kullanır, hay-
van zincirinin tepesinde insana ulaştığımızdaysa 
nihayet beyin kapasitesinin daha çok kullanıldığı-
nı görürüz. %10 fazla görünmeyebilir ama onunla 
yaptıklarımıza bakarsanız çoktur. Şimdi özel bir 
vakadan bahsedelim; beynini bizden daha iyi kul-
lanan tek canlı yunus. Bu inanılmaz hayvanın bey-
ninin % 20 sini kullanıyor ve bu ona insanların icat 
ettiği en gelişmiş sonarlardan daha iyi ekolokasyon 
ile iletişim yapmasını sağlıyor. Ama yunuslar sonarı 
icat etmemiş. Doğal olarak gelişmiştir. Bu da bugün 
üzerinde çalıştığımız felsefenin hayatî bir bölümünü 
oluşturur. Buradan yola çıkarak insanların da icat 
etmekten çok, doğal olarak sahip olduğu sonucuna 
ulaşabilir miyiz? Hadi şimdi beyin kapasitemizin 
%20 sini kullandığımızı düşünelim, hayatımız na-
sıl olurdu? Bizim gibi ilkel varlıklar için hayatın 
sadece tek bir amacı vardır; zaman kazanmak ve 
yaşam. Vücudumuzda tüm hücrelerin gerçek amacı 
da budur. Buna yapabilmek için solucandan insana 
her tür hücre kitlelerinin sadece iki seçeneği vardır; 
ölümsüz olmak ya da çoğalmak. Ortam gelişimine 
yeterince uygun değilse hücre ölümsüzlüğü seçer 
yani kendi kendine yeterliliği ve kendini idare ede-
bilmeyi. Ancak ortam gerçekten uygunsa çoğalma-
yı seçerler, böylece öldüklerinde önemli bilgileri ve 
bilinci sonraki bireye aktarırlar o da bir diğerine 
aktarır. Bundan dolayı ilim ve irfan zamanla akta-
rılır. Beyin kapasitemizin %20 kullansaydık hayatı-
mız nasıl olurdu diye bir düşünelim; ilk olarak ken-
di vücudumuza erişim ve kontrol imkânı sağlardı. 
(dinleyicilerden biri sorar; bu bilimsel olarak kanıt-
lanmış mı?) Şu an sadece varsayım olduğunu itiraf 
etmeliyim ama bir düşünürseniz Yunanlılar, mısır-
lılar ve Kızılderililerin mikroskobun keşfinden yüz-
yıllar önce hücre konseptini bilmeleri şaşırtıcıdır. 
Ya Darvin’e ne diyorsunuz? Evrim teorisini ortaya 
attığında alay konusu olmuştu. Evrimden devrime 
ulaşmak için kuralları zorlamak bize kalmış bir şey. 
Her insanda 100 milyar nöron vardır ve sadece % 15 
i aktiftir, insan vücudunda galaksideki yıldızlardan 

çok bağlantı vardır devasa bir enformasyon ağının 
sahibiyiz ama neredeyse hiç erişimimiz yok.”

Etkili bir filmdi, senaryonun da bilimsel içeriğine 
güvenim var. Etkilenme sebebim şu; çevre koşulları 
ve ortam uygunsa tür devamlılığını üremeye yönlen-
diriyor, ama değilse kendini aşabilmeye konsantre 
oluyor, evrimin devrimleştiği kıstakların tanımı bu. 
Ve kendimize dönüyor düşünüyorum; biz kendimizi 
nasıl aşarız? Güvenli gelecek tasarımı kendimizde ya 
da çocuğumuzda yıkılmışken yapılabilecek olan ne-
dir? Kavrayışımızı, algımızı, kendimizi tam güç dö-
nüştürmeye yola çıkmak, şu cebimizde bulduğumuz 
kendimize, karşımızda duran bir tuval gibi girişmek 
mümkün müdür? Konfor alanları ve alışkanlıklar sı-
kışıyor; bize şikâyet ve umutsuzluğu, sık sık kibri ve 
öfkeyi sunuyor. Haksızlığa uğramış gibiyiz, uğradık 
hatta görünürde, ama Jung’un dediği gibi “Sana yeni 
bir şeyler, kutsal bir dert eklendi” diyebilir miyiz?

Yanılmıyorsam Spinoza söylemişti; “Alıştığın, yeterli, 
denenmiş ve güvenli bir durumdan, kişi her şeyini ris-
ke atmayı göze alarak kendi için denenmemiş, bilin-
meyen ama kendisine kendisini tanıtacak bir duruma; 
açma, gitme, deneme cesareti gösterebilmeli.”... Kaldı 
ki bu ‘bilinmedik’ biz istesek de istemesek de burnu-
muza dayandı, buna bilincimizi eşlikçi kılarak yapa-
bilmek maruz kalmayı kırar, tesadüflerin kapılarını 
da açar bize, kendimizin başka yüzlerini görür şaşı-
rırız, bu iyidir, sadece içsel omurganın ilkeli oturması 
ve kendine bağlılık gerekiyor. Anestezi altında değil-
dim ve farkındaydım diyebilmek ömre bedel olan şey 
olabilir. Bilinçli bulduğumuz kendimizin, kendimize 
yükledikleri duygulanımlardan sıyrılıp, hakikatine 
sahip olmak merakı, yaşanılır kılabilir tüm olup biteni 
ve belki de tüm olan bitenin amacının da tam da bu ol-
duğunu da bir yerlerde anlamak yakınsak bir olasılık.  
Erich Fromm’dan devam edersek: “Freud içimizde 
çoğu gerçek olan şeylerin bilinçli olmadıklarını, bilinçli 
olan şeylerin çoğunun da gerçek olmadıklarını kabul 
etmişti. İşte, içsel gerçekliğin araştırılmasına bu adanış, 
yeni bir doğruluk boyutunu tartışmaya açtı. Bilinçdışı 
olgusunu bilmeyen biri, bildiklerini dile getirdiği za-
man, doğruyu söylediğine inanmaktadır. Freud, hepi-
mizin az ya da çok kendimizi doğruluk konusunda al-
dattığımızı göstermiştir. Bilincinde olduğumuz şey ko-
nusunda içten bile olsak, bilinçliliğimiz ‘yanlış’ olduğu 
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kuşatıcılığından yoksun kalmaktadır. Freud’un sağlıklı 
insan kavramı gerçekte, yirminci yüzyılın başlangıcın-
daki orta sınıfın, işlevini iyi sürdüren, yani cinsel ve 
ekonomik bakımdan güçlü olan sınıfın kavramıdır. 

Marks’ın sağlıklı insan tanımının kökleri ise, Spinoza, 
Goethe ve Hegel tarafından geliştirilmiş olan bağım-
sız, etkin üretici insan kavramını dışlaştıran sürecin 
(hümanist) bir tasarımına dayanmaktadır. Marks ve 
Freud’un sağlıklı insan tasarımlarında uzlaşan yan, 
bağımsızlıktır. Ama Marks’ın bağımsızlık anlayışı 
Freud’u aşar…

Tam anlamında gelişmiş, bundan ötürü de sağlıklı in-
san, üretici olandır. Dünyayla büyük ölçüde ilgilenen, 
ona yanıt veren insandır. Böyle biri, zengin insandır. 
Marks kapitalist dizgedeki insanı tam anlamıyla geliş-
miş insana karşıt olarak resmediyor.” Çok fazla yararlı 
şeyin üretimi, çok sayıda yararsız insanın ortaya çıkışı 
sonucunu verir” Bu günkü dizgede insan pek çok şeye 
sahiptir ama kendisi bir şey olamamıştır.

Gerçekten gelişmiş insan, kendisi pek çok şey olan, zen-
gin insandır. Marks’a göre, toplumculuk, özel iyeliğin, 
insansal kendine yabancılaşmanın olumlu bir şekilde 
ortadan kalkmasını ve böylece gerçek insan doğasının, 
insan aracılığıyla ve insan için yeniden doğmasıdır. Bu 
nedenle toplumculuk, insanın toplumsal ve gerçekten 
insansal bir varlık olarak kendine dönüşüdür. Bu tam 
ve bilinçli kendine geri dönüş, daha önceki gelişmelerin 
tüm zenginliğini özümser. Toplumculuk tam anlamıyla 
gelişmiş doğalcılık olarak hümanizmdir. Tam anlamıyla 
gelişmiş bir hümanizm olarak da doğalcılıktır. O insan-
la doğa ve insanla insan arasındaki karşıtlığın kesin çö-
zümlenme yeridir. Varoluş ve öz, dışlaşma (objektifikas-
yon) ve kendini olumlama (self affirmation), özgürlük 
ve zorunluluk, bireysel ve türsel olan arasındaki çatış-
manın gerçek çözümüdür. Kısacası tarih bilmecesinin 
çözümüdür ve kendisinin bu çözüm olduğunu bilir.”

Eric Fromm’un yaklaşımındaki bütünsellik Freud 
ve Marks üstünden bir okumaya oturuyor ve insana 
bir yol yordam anlayış sunuyor kendi bağımsızlığı 
için. Şartların üstüne çıkabilmiş bağımsızlığını kendi 
kendisinden ve toplumdan kazanmış bir insan için. 
Bunun birçok yaklaşımı, başka bakışmaları, öneri-
leri değillemeleri, olumlamaları vs. gelebilir, bu hoş 
da olur ama niyet konusu ve kendimize önerdiğimiz 
ümidimizi nereye oturtacağız konusuna ‘kendimize 

ve içimizdeki temeli oluşturan gerçek yaşantıyı temsil 
etmediği için, büyük olasılıkla yalan söylüyoruzdur...

Ferud’a göre sağlıklı insan, üretken düzeye erişmiş, 
ana babasından bağımsız olarak kendi kendisinin 
efendisi olmuş, yalnız kendi usuna ve gücüne güve-
nen kimsedir. Ama Freud’un ansal sağlık kavramının 
ana çizgileri açık seçik oldukları halde, bu kavram 
ansal hastalık kavramıyla karşılaştırıldığında, yine 
biraz belirsiz ve ansal hastalık kavramının kesinlik ve 

ve potansiyellerimizin bu sıkışmışlıkta dürtüklenme-
sine’ şeklinde bir yanıtta uzlaşabildiklerimize doğru 
bir yöneliş konunun içeriği aslında. Ve ben doğrusu 
Kundera’nın ‘olmasını beklediğimiz gün be gün yine-
lenen her şey dilsizdir’ cümlesini çok severim, bekle-
mediklerimizin hoşumuza gitmeyişleri, beklenilen-
lerin dilsizliğini değiştirmiyor ve işin doğrusu çok 
şeyi hoşumuza gitmeyerek öğreniyoruz. Sanki başka 
türlü öğrenmeyi bilmeyen bir türmüşüz gibi. Belki 
çağ öğrenmenin zevkini, her şeyin üstüne çıkarmayı 
öğretmek üzere dalgalanıyordur. Ben insanlık dene-
yimindeki her varlığı biraz cengâver buluyorum, kısa 
bir zamana sıkışmış zor bir deneyim, umutsuzluğun, 
küskünlüğün, vaz geçmişliğin, kuyularının ardı arka-
sı kesilmese de, her yükselişte ne müthiş bir mace-
ra dedirtebilen de bir deneyim. ‘hııı’ ya da ‘vay be!’ 
dediğin anda, kendinde keşfettiğin her anda, acısını 
silip süpüren bir deneyim. Başımıza geleni içimizde 
döndürmezsek, onu imbiklemezsek o ‘hıı’ damla-
sı damlamıyor ve biz başımıza gelenin dalgalarında 
serseme dönüyoruz, her başımıza gelen ‘örgüle’ bunu 
diyen bir ipin ucu gibi aslında. Örgüleme isteğinden 
kastım, ömür yürüyüşünün anlamını dert edinebi-
lenlere ilişkin. Başa gelenleri, seçimleri, karşılaşmala-
rı, yapılabilinenleri ya da yapamayışları yorumlama, 
birbirine bağlama isteği. Ancak bu tutum örüldükçe 
bize büyük resmi sunar ve birbirimize anlayışla yak-
laşmayı mümkün kılar. Bu da hakkaniyetli, çok da 
kendine göre eğip bükmeyen bir bellek gerektirir. 
Belleğin kırma kusurları neredeyse ona içkindir ama 
ilkesi olan bir amaçla yürürse, bu kusurlar, benlikten 
uzaklaşır ve azalır. Oysa günümüzde çoğumuz ken-
dimizi memnun eden bir belleği besliyoruz ya da 
tümüyle belleksiz olmayı uzak açıyla benimseyerek, 
bizi sabahtan akşama bağlayan, yuvarlayarak götüren 
günlere bırakıyoruz.

Tüm macera, ipi eğiren büyük annenin elinde mi ki? 
Biz gerçekliği hangi renge boyuyoruz tüm renkler be-
yazdan gelip siyahta emilirken?

Rollo May, Özgürlük ve Kader isimli kitabında, yaz-
gının, kaderin, müdahale edemeyeceğimiz değişti-
remeyeceğimiz, bizi aşan, mecbur bırakan şeylerin, 
kısaca acziyetin kıymeti üzerine çok durur. Bu yak-
laşımında Eric Fromm ve Freud’u, ölümü neredeyse 
yok saydıkları için eleştirir. Acziyetin mucize kelime-
siyle aynı kökten geldiğine işaret eder gibi, bu sınır-

lanmaların potansiyel tetikleyiciler de olabileceğini 
söyler: “Kaderi, yaşamda verilmiş olanların tarzı ve 
sınırları olarak tanımlıyorum. Bunlar, ölüm gibi geniş 
ölçekte ya da benzin kısıntısı gibi küçük ölçekte olabilir. 
Aşağıda görebileceğimiz gibi, yaratıcılığımızı ortaya çı-
karan şey bu sınırlarla karşılaşmaktır. Kaderimiz yok 
edilemez; onu silemez, onun yerine başka bir şey ko-
yamayız. Ama nasıl tepki vereceğimizi, karşılaştığımız 
yetilerimizi nasıl yaşayacağımızı seçebiliriz. Kader, 
sosyolojik ve ahlâkî yargılardan önceki durumumuzu 
tanımlayan bir terimdir. Bizim kaderimiz arketipik ve 
ontolojiktir, kelime, kişinin her anındaki özgün yaşantı 
ve deneyimleri anlatmaktadır. Evrenin, her birimizin 
oluşumuzda kendini gösteren varoluşudur.’

Kadere insanın içinden bakarak Ortega y Gassey, her 
birimizin kaderine ‘yaşamsal taslak’ adını veriyor. Bu 
kader üzerindeki vurguyu, hedef şekline, ya da belirgin 
bir yöne, ya da her birimizin kendi içinde hissettiğimiz 
yönler çatışması şekline sokuyor. ‘İstencimiz; olan ama 
değiştiremediğimiz, kısaltamadığımız ya da yerine 
başka bir şey koyamadığımız yaşamsal taslağı gerçek-
leştirmek ya da gerçekleştirmemekte özgürdür.’ İçin-
de yaşadığımız çevre, karşımızda duran dış dünya ve 
şu ana kadar geliştiği şekliyle kendi öz karakterimiz 
bunu kolaylaştırır ya da zorlaştırır. ‘Yaşam’ diye de-
vam ediyor Ortega, ‘Her birimizin yaşadığı varoluş için 
bu taslağı gerçekleştirmenin acımasız gerekliliği anla-
mına gelir... Yaşam duygusu... Bu acımasız koşulları 
her birimizin kabulünden ve onu kabul ederken kendi 
eserimiz haline dönüştürmekten başka bir şey değildir.’

Kader bu bağlamda; bulabilmek için yıllarımızı har-
cadığımız, aradığımız, el yordamıyla araştırdığımız, 
bazen başarı, bazen hatayla şu veya bu işleri denediği-
miz, şu kadını ya da erkeği ya da öbürünü sevdiğimiz, 
şu veya bu terapistin muayenehanesine sendeleyerek 
girdiğimiz bir yaşam taslağıdır. Özellikle şu aralar 
Amerika’da var olan, her şeyi istediğimiz her hangi bir 
zamanda değiştirebileceğimize inanma eğilimi, hiç bir 
şeyin (Los Angeles’ta ölümün bile) karakterce veya var-
lıkça sabit ya da verilmiş olmadığına, psikoterapiyle ya 
da tarikatlarla yaşamlarımızı ve kişiliklerimizi bir haf-
ta sonunda yeniden yapabileceğimize inanma eğilimi, 
yalnızca yaşamın yanlış kavranması değil aynı zaman-
da ona karşı yapılan bir saygısızlıktır. 

Kader ve özgürlük bir paradoks, bir diyalektik ilişki 

S. Freud

E. Fromm

K. Marx

M. Proust

A. Huxley

C. Jung
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oluştururlar. Onların, geceyle gündüz, yazla kış, Tan-
rı’yla şeytan gibi, birbirini gereksinen zıtlar olduğunu 
anlatmak istiyorum. Kaderin güçleriyle karşılaşmak-
tan bizim olanaklarımız ve fırsatlarımız meydana ge-
lir. Kadere bağlanmakla, ışığın gelmesiyle, gündüzün 
geceyi yenmesi gibi özgürlüğümüz doğar. Dediğimiz 
gibi kader insanları bir pranga gibi kısıtlayan bir şey 
olarak düşünülmemelidir…

Özgürlük hiç bir zaman kaderin olmaması demek 
değildir. Karşılaşılacak kader olmasa, ölüm, hastalık, 
bitkinlik olmasa, herhangi bir sınırlama olmasa ve bu 
sınırlamalara karşı yetiler olmasa, biz hiç bir zaman 
herhangi bir özgürlük geliştiremezdik. 

...Özgürlük kaderle mücadelede bilenir.

Özgürlüğü hep duyarız, acaba gerçekten karşılaştık 
mı? Özümüzün gürleştiğini ansal çakımlarla da olsa 
kaç kez yaşadık ve nerede oldu bu? Patlatamadığımız 
bir sakıza dönüşmüş, hatta tam tersini taşıyan du-
rumlara indirgenmiş. En büyük yanılgı onu ‘keyfiyet’ 
ile karıştırmak. İstediğin gibi özgür olsan ne yapardın 
diye sorulduğunda genellikle ‘yerdim, içerdim, ge-
zerdim ‘türü betimlemelere denk geldiğimde, kutsal 
kitaplarda vaat edilen cenneti şuraya kurabilseydim 
gibi bir şey çıkıyor, oysa çocukları kandırmak içindi 
onlar değil mi? Bir yerden tartıldığında ikisi de aynı 
şeyleşir, birileri daha sabırsız ve şımarık çıkar çocuk-
sulukta. 

Huxley’in “Cesur Yeni Dünya”sında, çok güvenlik, 
mükemmel bir denetim, en az risk ve bol miktarda 
denetlenmemişliği denetim altında olan hazlar dün-
yasına düşen vahşi “Hepsi çok korkunç görünüyor 
bana” der ve müdür onu yanıtlar: “Elbette görünecek. 
Izdırap karşılığında kazanılan şeylerle kıyaslandı-
ğında, şu andaki mutluluk çok sefil kalır.Ve tabii ki 
istikrar, istikrarsızlık kadar gösterişli değildir. Mut-
lulukta, şansızlığa karşı verilen mücadelenin ihit-
şamlarından hiç biri yoktur. Günahla mücadelenin, 
ihitiras ya da şüphe nedeniyle ölümüne alt üst oluş-
ların görkemini bulamazsınız mutlulukta. Mutlulu-
ğun yüce bir yanı yoktur.”

Huxley’in kurduğu dünyadaki ‘mutluluk’ tanımı, ta-
biatın ve insanın ritmik dalgalarının emildiği, inişi çı-
kışı olmayan, düzlüğün garantisindeki bir donmuşlu-
ğu sunuyor bir bakıma, ıstırabın sürüldüğü bir dün-

ya, yaşamın da en can alıcı yerlerini sönümlüyor. Ben 
herkese istedikleri gibi bir dünya tasavvur etmesini 
isterdim ve bunu dünyadaki her düzlemdeki bilinçle-
rin sahibi insanları da barındıran bir kurgu olmasını 
isterdim. Bu ilginç ve zorlayıcı bir deneyim oluyor, 
Huxley kitabında bunu denemiş, hepimiz kafamızın 
içinde denesek, işlerliğini nelerin üstüne kurduğu-
muza baksak şaşırabiliriz. 

Rollo May özgürlüğün sorumluluğuna davet ederken 
şöyle der: “Serbestlik; hedefsiz özgürlüktür; otantik 
özgürlüğün temelinde olduğu gibi, sınırların olmayı-
şıdır. Göreceğimiz gibi özgürlük, sınırlarınızla nasıl 
karşılaşacağınızı, günden güne yaşamda kendi hede-
finize kendinizi nasıl hasredeceğinizi de içermektedir. 
Mecbur tutulmaktan kaçmak için sürekli yollar bulan 
Yunan Tanrısı Proteus günümüzde tarafsızlık için bir 
simge olabilir, ama hiç bir zaman özgürlük simgesi 
olarak ileri sürülemez…

 Bir zamanların parıltılı kavramı olan özgürlük kav-
ramının neredeyse iflas etmesinin ana nedeni bizim 
onu kabaca ve aşırı basitleştirmemiz değil mi? Onun, 
özgürlerin ülkesinde doğmuş olmakla sadece miras 
alıverdiğimiz kolay bir kazanım olduğunu sandık. Öz-
gürlüğün, ırklar arası çatışmada beyazlarla ya da Pro-
testanlarla ya da kapitalizmle ve sonuç olarak kişinin 
kendi özel duyarlılıkları ile eş anlamlı oluncaya kadar 
kabuk tutmasına izin vermemiz, özgürlüğün paradok-
su değil mi? Büyük bir kavramın çöküşü ve yıkılışı böy-
ledir!

Bizler, özgürlüğü doğuştan gelen hak olarak çok kolay 
elde etmedik mi ve onu kendimiz için yeniden bulmak 
zorunda olduğumuzu unutmadık mı? Goethe’nin söz-
lerini unuttuk mu? ‘‘ O sadece özgürlüğünü ve varolu-
şunu kazanıyor/ Bunları her gün kim yeniden fethe-
diyor?’’ Gene de kader biz onun farkına varmadıkça 
geri dönüp bizi yakalayacaktır. Kader, bizim toplumun 
parçası olarak var olduğumuzu bize hatırlatmak için 
her zaman buradadır”.

Ben tüm bu ahvâlde en çok kaçabilmek üzerine ref-
leks tutumlarla, kendimizi savunmaya aldığımızı 
düşünüyorum, bu tam tersi görünse bile, çok fazla 
haberdar, çok fazla anında tespitçi, çok fazla uyanık 
göründüğümüz, çok neşeli, çok dinamik göründüğü-
müz zamanlarda bile, kendi zekâmız tarafından iyi 
plânlanmış bir kaçış içinde olduğumuzu düşünüyo-

rum. ‘Dertli dertli’ görünmekten, başarısız algılan-
maktan, yalnız bilinmekten, edindiğimiz zırhlarla 
görünerek kaçıyoruz. Samimiyetin ölümünü, kendi-
mizi kollayarak kutsar gibiyiz. Oysa samimiyet, o çok 
istediğimiz hümanizmanın temel direği değil mi?

Dünya sinema ve dizi dünyasında bol miktarda 
zombi ve vampir temalı ürünler var ve müthiş rağ-
bet görüyor, ben bunun zamanın tininin de dışavu-
rumu olarak algılıyorum. Sembolizmaları filmlerde, 
yaşayanları içimizde olarak, yakında dünya iki türe 
kendini indirgeyecek gibi sarhoş bir hızla ilerliyor. İç-
güdüler hırslar ve hazlar dünyasının içinde kâlbi unu-
tabilmek, ya da unutturabilmek için şık tezgâhlar her 
yerden göz kırpıyor. Büyük bir oyun bu, yeknesaklı-
ğın ardışıklığında, ince ince her yere sızan, büyük bir 
oyun. Portakallaşma pek de otomatik olmuyor, ama 
hız teknolojisiyle otomatikleşebilir de. Düşüncelerin 
gasp edilmesi, eğilimlerin kurgulanması, istenildiği 
gibi sömürülebilecek insan biçimlendirilmesi apaçık 
gözlerimizin önünde oluyor, hatta kendimizi de içi-
mize sızılmış buluvermişliğimiz ender değildir. Za-
lim bir tutum bu, düşünceye öyle ya da böyle gasp 
etmeye kast, zalimliktir ve tüm dünyada hükümran-
dır. Böyle hükümranlıklar da kendi asilerini kendi iç-
lerinden zaten doğururlar. Kâlbimizi taşlaştırmadan, 
biricikliğimizi bu dünyadan çıkarmak inadına kendi-
mizi ittirebilir miyiz?. Kendisinin beton ile taşlaştığı 
bu dünyada bir kâlb nasıl taşlaşmamayı becerebilir 
acaba? İbn Arabî ‘‘Hiç kuşkusuz düşünce daha çok 
kâlbe bakar, ilim ve fazilet gibi kâlbî mutlulukların 
elde edilmesine yönelik eğilimi daha şiddetli ve ge-
niştir’’ derken, ‘düşünceye’ sahipliğin zaten diğerini 
de çağıracağına işaret etmektedir. 

Bir gayeyi, bir ‘anlam’ı sezmek, kurcalamak ve çıkar-
mak zorundayız. Buradan bir başka ‘ben’ çıkabilir, 
yoksa karşılıklı yankılanmaların sönümlenmesine 
evrilmek kaçınılmaz görünüyor. 

Ferîdüddin Attâr, Mantık Al-Tayr’da ‘İsteksiz kişi şaş-
kındır… Haşâ onun canı yoktur, cansız bir suretten 

ibarettir’ der. İsteği ise maddeden ayırır, manâya işa-
ret eder. 

Jung: “Bu çağın tini bizi telâşa mahkûm etmiş. Bu ça-
ğın tinine hizmet ettiğin sürece artık bir geleceğin ya da 
bir geçmişin yok demektir. Biz sonsuzluğun yaşamına 
gereksinim duyuyoruz. Derinliklerde geleceği ve geçmi-
şi taşıyoruz. Gelecek yaşlı ve geçmiş genç. Bu çağın ti-
nine hizmet ediyorsun ve derinliklerin tininden kaçabi-
leceğini düşünüyorsun. Oysa derinlikler duraksamıyor 
ve seni İsa’nın gizemlerine zorluyor. İnsanın kahraman 
yoluyla değil, bizzat İsa olarak kurtulması bu gizemin 
içinde...

“Cehennemin özü üzerine ne düşünüyorsunuz? Ce-
hennem, derinliklerin artık ya da henüz yeterli olma-
dığınız her şeyle size gelmesidir. Cehennem elde ede-
ceğinizi artık elde edememenizdir. Cehennem isteme-
diğinizi bildiğiniz bir şeyi düşünmek ve duyumsamak 
ve yapmak zorunda olduğunuz zamandır. Cehennem 
yapmak zorunda olmanın aynı zamanda istemek ol-
duğunu ve bundan bizzat sorumlu olduğunu bilmek-
tir. Cehennem insanın kendisiyle ilgili tasarladığı her 
ciddi şeyin aynı zamanda gülünç, her ince şeyin aynı 
zamanda kaba, her iyinin kötü, her yükseğin alçak ve 
her hoşluğun aynı zamanda utanç verici olduğunu bil-
mektir.

Yine de en derin Cehennem Cehennem’in aynı zaman-
da cehennem değil, neşeli bir Cennet, kendi içinde bir 
Cennet olmasa da bu bakımdan bir Cennet ve bu ba-
kımdan bir Cehennem olduğunu fark etmektir.

İşte Tanrı’nın çift anlamlılığı; karanlık bir çift anlamlı-
lıktan doğmuş ve parlak bir çift anlamlılığa yükseliyor. 
Açık anlamlılık basitlik ve ölüme yol açar. Oysa çift an-
lamlılık yaşamın yoludur”

Yine der ki: “Yeryüzünü seversen asılırsın, gökyüzünü 
seversen salınırsın... Kendi çölünde keşiş olana ne mut-
lu. O kurtulur.”

Bizler sonluluğumuzu, ölümlülüğümüzü, kısıtlılığı-
mızı yadsıyabilmenin çözümünü kibirli benlik mo-
delleriyle bulmuş gibiyiz, kibir çocuksudur aslen, he-
nüz dolmamış bir başak gibi. Başın doldukça eğilir, 
bu büyümek anlamına geliyor. Boynumuz büküktür, 
en başta ölüme, eprimeye, zamana, hastalığa, çaresiz-
liğe boynumuz büküktür. Bunun tevekkülle kabulü, 
bir tür hâd bilinmesidir, hâd ancak bilinebildiğinde 

“İnsan kendisine ve kendi temel doğasına karşı 
çıkacak kadar özgürdür. Kendi özgürlüğünden 
bile özgürdür, yani insanlığını teslim edebilir.” 
Paul Tillich
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aşılabilen bir şey olmalı, eğer aşkınlık diye bir şey 
varsa bu hâddi bilebilmenin bedeli olabilir. O yüzden 
kibir çocuksulukla boyalı bir tutum, azıcık korkan, 
kaçtığı şeyi görmemek için burnunu havaya kaldıran 
bir çocuk gibi. Bu anlaşılabilir, hepimiz kendimizde 
yakalarız hayatımızın bir yerlerinde, ama yaşamak 
dediğin hâd bilmek değil mi zaten? Öğreniyor ve bü-
yüyoruz; Ölümsüzlüğü canlandırabilmek için ölüm-
lülük sağlanmalıdır, der Rollo May. Bunu zorunluluk 
bize dayamadan, duygulanım dünyasına boğulma-
dan, çok bilmelerin iddialarına gömülmeden, aklı-
mızı, ruhumuzun ve aklımızın yattığı bir yörüngede 
devindirerek yapabilmeliyiz. 

Eric Fromm’da: “Bizi kendimizi yok etmekten kur-
tarabilecek biricik gücün us, yani insanın inandığı 
düşünlerin çoğunun gerçek olmadığını anlama yete-
neği, aldanış ve ideoloji tabakaları ile örtülmüş ger-
çekliğin içine girebilme gücü olduğuna inanıyorum. 
Bu us, bir bilgiler kümesi değil, ama ‘bir tür enerji, 
yalnızca etkinliği ve etkileri aracılığıyla tam olarak 
kavranabilen bir güç’. Öyle bir güç ki ‘ en önemli iş-
levi, birleştirme ya da çözme işinde dışlaşıyor’. İşte 
bizi şiddet ve silahlar değil, belki sağlam düşünce ve 
us kurtarabilir. İnsanda umut ve inanç olmadığı sü-
rece usun da etkili olamayacağına inanıyorum” der.

Bizi nihilizmin ağır çekiminden her şeyin altını bo-
şaltmak değil, kendimizi her şeyin altını boşaltan 
savunmadan korkmadan çıkabilmek kurtarabilir. 
Değerler vardır ve biz ve herkes bir şeylere ‘değer’, 
eğer bir çocuğa gülümseyebiliyorsanız, herhangi bir 
şey sizde şefkât uyandırıyorsa, biri için bir şeyden 
vazgeçebiliyorsanız halâ umut var demektir. Çünkü 
tümüyle boşluğa, yokluğa, anlamsızlığa inansanız 
bile, bunları içinizden söküp atamazsınız, içinizde 
bir yerlerde iyiye, güzele, doğruya doğru bir titre-
şim yankılanmaktadır, biri bunlar iyidir, doğrudur, 
güzeldir dediği, ezberlettiği için değil, iyi doğru ve 
güzel İYİ geldiği için, bizzat hissedene. Ve ‘Sorunlar 
kullanılmamış iç olanakların dışarıdan görünüşüdür.’ 
der Rollo May ve yine der ki; “Spinoza, özgürlüğü, bi-
zim pasiften çok, aktif olma kapasitemize bağlıyor. Bu 
bağlamda soralım: Kaderimizi biçimlendirmede aktif 
olma yerimiz hangi olanakları sunar? Kaderimizdeki 
hangi yönelişleri benimsemek üzere seçeriz ve hangile-
rinden kaçınırız? Kaderimiz önünde kendimize acıya-

rak, sadece şöyle böyle olsaydım diye ağlayarak diz mi 
çöküyoruz? Eğer böyleyse, ödlekler gibi, daha doğrusu 
robotlar, evrenin sildiği mekanik insanlar gibi aşağı 
doğru gideriz. Ya da kaderle doğrudan doğruya yüzle-
şiyor, onu en iyi çabamızı, en büyük duyarlılığımızı, en 
keskin yaratıcı vizyonumuzu ortaya çıkarmak için bir 
uyaran olarak mı kullanıyoruz? Eğer böyleyse, bizler 
geleceğin çağırdığı erkekler ve kadınlarız.

İnsan sadece bir kamıştır, doğadaki en güçsüz kamış. 
Bütün evrenin onu imha etmek üzere silahlanmasına 
gerek yoktur: Bir duman, bir su damlası onu öldür-
meye yeter. Ama eğer evren onu çok ezmek isterse, 
insan kendisini öldürenden daha soylu olmalıdır, 
çünkü öldüğünü bilir ve evren onun üstünde olma-
sının avantajına rağmen hiç bir şey bilmez. Böylece 
bütün değerimiz ancak düşüncededir. doldurama-
yacağımız mekân ve zamanca değil, düşünce yoluyla 
yükselmeliyiz. O halde iyi düşünmeye çalışalım-ahlâ-
kın ilkesi burada yatar.” Blaise Pascal

Kültürümüzde “Allah’tan ümit kesilmez” denir, bu 
bence de böyledir, ama bunu biz, bir düzlemde de ‘İn-
sandan ümit kesilmez’ olarak da düşünelim, çünkü o 
da öyledir.

Rivayet odur ki Edip Cansever’in babası şöyle dermiş: 
“Sandal ağacı gibi olacaksın, üzerine düşen baltayı 
kendi kokuna boğacaksın”. Ve yine büyük ustanın, 
tam da çağımıza yakışan dizeleriyle bitirelim yazıyı…

“Ellerin ve bütün eylemlerin biraz olsun sarktığı
Sizi yoksaymaya geldiklerinin anlamıyla
Şimdi bir anlama geldiğigiller çağı.”
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Paylaşımların, belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi için bazı ricalarımız olacaktır.

1- Yapılacak paylaşımlar, Anadolu Aydınlanma 
Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile çelişmemelidir. 
Buna göre: “Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, cin-
siyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma 
amaçlı “Sürekli Bilgi Topluluğu” oluşturmak, 
aydınlanmayı, “Evrensel İnsan Toplumu Ülkü-
sü” doğrultusunda, farklı kültürler ile insanlık 
uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele 
almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak, 
Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan ve de-
ğişen düşünce ve kavramların tüm boyutla-
rıyla anlaşılmasını, öteki kültürlerde yer alan 
kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve 
böylece düşünce yönetiminin ve düşünce alet-
lerinin, tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağla-
yarak, bireyin ve toplumun, kendini yeniden 
üretebilme ve gerçekleştirebilmesine katkıda 
bulunmaktır.” 
2- Paylaşımların, Yayın Kurulu tarafından uy-
gun bulunabilmesi için her bir yazının, kendine 
ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır. Ya-
zarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de yer 
verilemeyecektir. 
3- Paylaşımlar, eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların kaynaklarının verilmesi gerek-
mektedir. Kaynak verilmeyen göndermeler, 
yazının niteliğine zarar vereceğinden, bu konu-
nun duyarlılığı, nitelikli bir paylaşım için çok 
önemlidir. Bu nedenle, yazarın kendi görüşünü 
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler kaynaklı ol-
malıdır. 

4- Her ne kadar, paylaşımlar, paylaşanın sorum-
luluğunda olsa da, bunları yayımlayan olarak, 
Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev ve so-
rumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar, belir-
li bir partinin siyasi propagandasını içermemeli 
ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. Bültende 
yapılacak paylaşımlarda, hakaret içerikli ve suç 
teşkil edebilecek söylemlerin kullanılmaması 
gerekmektedir. 
5- Paylaşılan makalelerde, hatalı bir aktarım ol-
maması için yazıların, “Microsoft Word” prog-
ramında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz. 
6- Bültenimize gönderilen yazılar, başka bir 
dergi ya da ortamda yayımlanmış olabilir. Bu 
paylaşımlar, yayımlandığı ortamın bilgisi ile 
birlikte paylaşılmalıdır. Yazının bültenimize 
gönderilmiş olması, yazarın, bu konuda söz 
vermiş anlamına gelir. Bu nedenle, başkasına 
ait olduğunun saptanamamış olması, Yayın Ku-
rulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi paylaşımlar, 
doğrudan, yazarın kendi sorumluluğu altında-
dır. 
7- Yazım ve noktalama ya da çeşitli teknik hata 
olasılıkları nedeniyle anlam kaybı bulunan ya-
zıların, ilgili düzenlemeleri, yazarın kendinden 
istenecektir. 
8- Yazılar, belirtilen tarihte iletilmelidir. Gecik-
meli olarak ulaşan paylaşımlara, konulara göre 
olmayan ara bültenlerde de yer verilebilecektir. 
9- Bu niteliklere kısmen sahip olan paylaşımlar, 
“Serbest Kürsü” bölümümüzde yer alacaktır. 
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