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Türk devrimi normal koşullarda gerçekleşmiş bir 
devrim değil, İstiklâl Savaşının içinden muzaffer 
çıkan bir toplumun, kendi bilincine varmasıdır. Yani 

aydınlanma burada edimsel olarak (fiilen) gerçekleşmiş-
tir. İnsanlara aydınlanmayı fikren anlatmak, onları bir ey-
leme yönlendirmek içindir. 

Ama Anadolu halkları bunu, ölüm-kalım savaşı üzerinden yani 
başka güvenecek kimsesi kalmadığı için kendine güvenerek, 
muzaffer bir biçimde kendi kazanmıştır. Ben, bunu böyle an-
lıyorum. 

Kendini yönetmeyi kazanmak, kendini kazanmaktır. Bu artık 
başkasına ihale edilemezdi. “Efendim, Tekrar dönüp monarşi 

olsaydı, olmaz mıydı? Tarihimiz de güzeldi...” “Hayır! Olmaz-
dı.” Çünkü İstanbul’u işgal eden İngilizlerle, henüz aramızda 
ateşkes (mütāreke) yok, barış yapılmamış. O zamanki koşullar-
da düşmanın gemisine binerek, ülkeyi terk eden bir padişahtan 
söz ediyoruz. Bu, tüm padişahları karalamayı gerektirmez, hep-
si aynı tür olaylar değildir ve Vahdettin’in bu tutumunu genişle-
terek, Abdülhamit’e, Abdülmecid ve benzeri öteki padişahlara 
da yönlendirmek haksızlıktır.

Sonuç itibariyle, Abdülhamit’in aleyhinde konuşan bir vekili, 
Mustafa Kemal uyarmıştır. Aleyhinde konuşulmayacak bir ki-
şidir, ülkeyi ayakta tutmak için çok zahmetler çekmiştir ama 
Vahdettin için bu söylenemez. Uzlaşılamazdı çünkü Mustafa 
Kemal için ölüm fermanı çıkarmıştı. “Efendim! Gizli gizli des-
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tekliyordu, altından para yolladı”. Ölüm fermanı çıkarmış!... Bunlar artık 
geri dönülemez şeyler. Nitekim Halifelik meselesi de dinî bir otoriteyi 
reddetmekten öte, ümmeti bir arada tutmak için Osmanlı’nın kullandı-
ğı bir enstrümandı. Ümmet dağıldı, hepsi ulusal bağımsızlıklarını ilan 
ettiler. En son, Anadolu ilân ediyor. Osmanlı’nın, boyunduruğu altında 
bulunan topluluklar, toplumlar, kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şimdi 
onları siz, “Halife bizdedir, bize bağlısınız.” diyerek bir araya getiremez-
siniz. O zaman, halifelik çoğu yerde var yani çok özel bir durum da değil.

Bilim araştırmayı, nesnel koşulları yasalı düşünmeyi gerektiriyor. Bu 
bakımdan Türk devrimi sahici bir devrimdir. Toplum kendi var oluşunu 
kazanırken kendi bilincine varıyor, kendi meclisini onaylıyor ve kendi 
kendini yönetiyor. İşte aydınlanmanın birinci basamağı bu ama bilim, 
sanat, felsefe eğer içini doldurmazsa kalitesi bir yere de gitmez, çürür. 
Çünkü Batı’daki Avrupa Aydınlanmasının kökeninde sanat var. Bunları 
fark ediyor Mustafa Kemal ve diyor ki; “Sanat, bir toplumun yaşam da-
marlarındandır. Sanatı olmayan bir toplumun yaşam damarı kesilmiştir.” 
Yaşayamaz demek istiyor. 

Bu hareketin kökeninde köy enstitüleri var ve bu enstitülerde sanatı des-
tekleyen son derece önemli çalışmalar var. Ama köy enstitüleri kaybe-
dilmiş bir enstrümandır çünkü aydınlanma sözel olmaz, eylem ile olur 
ve bunun kurumları oluşmalıdır; sivil kurumları da oluşmalıdır, resmî 
kurumları da. Bu köy enstitüleri, köyden kalkınmayı, köyden aydınlan-
mayı esas almış bir kurumdur ve kesinlikle incelenmelidir. Bu son derece 
önemli bir kurum tamamen Türk tezidir, hiçbir yerden taklit edilmemiş-
tir, kopyalanmıştır. Biliyorsunuz Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Ton-
guç, birlikte bu büyük işi kotardılar ve ne yazık ki Amerikalılar tarafın-
dan, güya “Komünist yuvaları oldu” diye tehlikeli bulundu ve kapatılma 
emri verildi, Demokrat Parti de kapattı. 

Bu toplumun aydınlanması, o kadar ilginç bir mese-
le ki bu Kant’ın dediği; “Aydınlanma kişinin kendi 
hatalarıyla düştüğü yerden kendi çabalarıyla çık-
masıdır” anlamında, köy enstitülerinde köylüler, 
öğrenciler ve öğretmenler okullarını kendi ça-
balarıyla birlikte inşa ediyorlar. 

Geçen gün köy enstitülerinde kalan bir şah-
siyet; Osman Şahin’i dinledim, çok da güzel 
yazar, okuyun, diyor ki; “Sabunla ben köy ens-
titüsünde tanıştım, ah keşke annem de görse, sa-
bun diye bir şey var, onunla yıkanıyorum, köpü-
rüyor.” Mersinli Osman Şahin, Yörük çadırında 
yaşamış, sabunu orada görmüş ve “bize Beethoven 
dinletirlerdi” diyor. Köy enstitüleri, köyler için tasar-
lanmış ama köylünün bizzat katıldığı bir şey. 

Şimdi bu “bizzat katılma” meselesi çok önemli, John 
Dewey buna “retrodüksiyon” diyor. “Bir “endüksiyon (tü-
mevarım)” var, bir “dedüksiyon” (tümdengelim) var Aris-
toteles’in önerdiği ve bilim analitik olarak tek tek olaylar-
dan genellemelere gider, yasalar bulur ve o yasalar zaman 
içinde değişebilir ama o yasalar ile iş yapar dediği. Fel-
sefede tümdengelir, tümelleri-kategorileri alır ve onlarla 
bakış yapar, “teoria” dediğimiz şey. John Dewey diyor 
ki; “Bunlar mantık oyunudur, yaşama doğrudan doğruya 
müdahale etmiyor. Yaşama etki etmesi için, eyleme bağ-
lı bir düşünce sistemi olmalıdır”, üçüncü bir önermedir 
bu, buna “retrodüksiyon” diyor. 

Yani devlet kendisi köye gidip bir tane okul yapıyor, 
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merkezden bir tane öğretmen tayin ediyor, oradaki öğrencile-
ri de alıyor ve onları kara tahta önünde eğitiyor gibi değil, bu 
başka bir hikâyedir. Bir de köylüye; “Çocuklarınızın eğitimini 
istediğiniz bu köyde, köyün verimliliğine uygun ‘Tavukçuluk 
mudur, zeytinlik midir, şeftali mi ekilecektir?’ kararını siz ve-
rin, yer de gösterin, biz mühendis gönderelim, inşaat projesini 
getirelim ama siz bizzat kendiniz yapacaksınız” demek başka 
bir şeydir. “Retrodüksiyon”; kendine dönüş yani eylem yani 
köylünün bizzat kendisinin katıldığı bir projedir, demek isti-
yorum. 

Asıl aydınlanma bu, “İstiklâl savaşı aydınlanmanın kökenidir” 
derken bunu söylemek istiyorum. Toplum bizzat kendisi ör-
gütleniyor ve kendi bağımsızlığını toplumun kendisi yapıyor. 
Birçok önder ve yurtsever insan, vatanı kurtarmak için Atatürk 
birliğinde bir araya gelerek örgütlendiler. İşte birbirinden ba-
ğımsız birlikler halindeyken, Atatürk önderliğinde “Kuvā-yı 
Milliye” adı altında birliğe gelen, halkın kendiydi. Osmanlı’nın 
düzenli orduları dağıtılmış, bütün silahlarına el konulmuş, her 
taraf işgal edilmiş ama halk teslim olmuyor. Bunun dünyada 
hiç örneği yok, halk teslim olmuyor, kendi içinde örgütleniyor 
sonra örgütler birliği ile kendi rüştünü kendisi ispat ediyor ve 
yönetimini de Cumhuriyet olarak sonuçlandırıyor, işte bu böyle 
bir tarih. 

Eğer biz bunu eğitimde de başarabilseydik bu kazanımı kalıcı 
kılardık. Yani köylerde köy enstitüleri ve aynı zamanda şehir-
lerde şehir için tasarlanmış halk evleri vardı ve çok önemliydi. 
Aydınlanmanın enstrümanları bunlardı, bu enstrümanı kaldırır-
sanız, “Atatürkçülük” de boş bir lâf olur ve inancaya dönüşür 
dolayısı ile ideolojilerin içinin boşaltılması fikirden çok eylem-
den koparılması ile olur.

Hep söylerim Karl Marx, ezen-ezilen problematiği üzerine dün-
yada çok önemli büyük bir ideolojik hareket başlattı ve dün-
yada bu devrim ruhu özellikle gençlik tarafından benimsendi; 
“Dünya işçileri, emekçileri! Zincirlerinizden başka kaybedece-
ğiniz bir şeyiniz yok, birleşin ve kendi hayatınızı kendi elleri-
nizin yönetimine alın.” dedi ve bu söylem aynı zamanda sırrı 
da ele verdi; “Kaybedecek bir şeyiniz yok”. Böylelikle kredili 
yaşam insanları kaybedecekleri şeylere sahip kıldı ve devrim 
engellendi. Bütün Amerikan toplumu borçlu, Türkiye’nin de 
tamamı borçlu. Herkes kredi kartı ile yaşıyor, haydi muhalif 
ol bakayım, boykot yap, haydi yapabilir misin? Yapamaz-

sın çünkü borçlusun, çoluk çocuk var, yapamazsın. O yüzden 
Herbert Marcuse dedi ki; “İşçiler bir şey yapamaz, onlar zaten 
emeklerini kiralıyorlar, ailesi var, kaç gün aç durabilirler de 
boykot yapacaklar. Vahşi kapitalizm dönemi, dışardan destek 
yok, bir sendika da yok, bunlar devrim yapamaz” dedi. Kim 
yapar? Öğrenciler yapar çünkü kaybedecek bir şeyleri yoktur. 
Nitekim dünyayı 68 kuşağı değiştirmiştir. Hakikaten Marcuse o 
dönem, o koşullar altında haklıydı. 

Atatürk’te bir sır verdi ve kendi sırrını kendine karşı kullan-
dılar, dedi ki: “Cephelerdeki kazandığımız zaferlerle sonuç-
landıramayız uygarlığımızı, aydınlanmamızı. Eğitimde kaza-
nacağımız zaferlerle ancak uygarlığı yakalayabiliriz” dedi ve 
sırrı verdi. Karşı devrim; eğitimi boz, kaldır köy enstitülerini, 
kaldır halk evlerini, kaldır okullardaki o günkü ateşli tutkulu 
öğretmenleri, bitti. O dönemin öğretmenlerine inanamıyorsu-
nuz, 80-90 yaşına gelmiş hâlâ 18 yaşındaki heyecan ile konu-
şuyor, ikna edici anlatımlar yapıyor, aynı o günün coşkusu ile 
konuşuyorlar.  Yani o kadar materyal bir dünya tasarımı yarat-
tık ki özveriler, ideal fikirler kalmadı, idealize olmuş her şeyi 
materyalize ettik. Ve bunlar bedelleri üzerinden düşündürüldü-
ğünde özveri yiter. Özveri dinsel bir tutum ama dine ait değil, 
insana ait. İnsanın dinini de insan ortaya koymuştur ve dinin 
asıl ana teması şefkat yani özveridir. Birinci aşaması hakla-
rın tayini, hak edenlerin hak ettiklerine kavuşması; “Adalet”. 
İkinci aşaması; hak ettiklerinden vaz geçebilmek, haksızlıktan 
değil, “Hak ettim bundan vaz geçiyorum” demek. Bu özveri. 
Aile böyledir, komün dediğimiz ailedir, ailede komün yani öz-
veri vardır, baba-anne dışarıda kazanır eve gelir, kazandığını 
özveriyle çocuğu ile paylaşır, çocuğuna “Sen kazanmıyorsun, 
sana vermiyorum git kazan gel” demez, komündür. Ama aile 
dışına çıkıp toplumsallaşma sürecine girdik mi, hakların yerli 
yerine konması gerekir yani adalet egemen olur. Bir başka de-
yişle; toplum adalet üzerine inşa edilir. İşte Cumhuriyetin kuru-
lumunda, devrimler, tamamen bu bakış açısıyla ele alınmıştır. 
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Lâiklik ilkesi; devletin inançlardan arındırılarak, -devletin, bi-
reylerin değil- bütün inançlara, kültürlere eşit mesafede dur-
ması anlamına gelir. Hatta buna en çok gereksinimi olan Türk 
toplumudur. Çünkü Osmanlı döneminde kozmopolitan bir top-
lumduk; ırk, din, mezhep, dil farklılıkları o kadar çoktu ki her-
hangi bir iktidarın bunlardan bir tanesini yanına alıp diğerlerini 
karşısına alması zulümden başka bir şey değildi. Adalet tesisi-
nin kurumsal bazdaki ilkesi laikliktir. Laiklik adalet ilkesidir ve 
inançlara, kültürlere yaklaşırken eşit mesafede durabilmektir. 
Nötr bir kurum ama toplumun kendi inançlarına saygılı. Top-
lum kendi inançlarıyla birbirlerine saygılı olabilmenin ve bunu 
korumanın yolunu devlette laiklik ile bulabilir ve onun için 
devrimin asıl ruhu budur. 

Bu dinî duyarlılıkla sanki bağdaşmıyormuş gibi bir düşünce 
var. Seyid-i Sâdattan olduğu bilinen Şemsettin Yeşil Efendi 
lâiklik üzerine yaptığı konuşmasında diyor ki; “Bize laikliği 
Batı uygarlığı öğretemez, lâiklik Kur’an’ın özüdür”. Kur’an’da 
“Senin dinin sana, benim dinim bana” ilkesi vardır; senin ma-
budun senin, benim mabudum benim. Sen kendi düşüncende, 
kendi inancında serbestsin, ben de böyleyim ama bir arada ya-
şayacağız. İşte bir arada yaşama kültürünün en tümel kavramı 
Platon’dan beri adalettir. Dinler de bunu söylemiştir, felsefe de 
bunu söylemiştir, ideolojiler de bundan başka bir şey söyle-
miyor; adalet diyorlar. Ama adalet tümel bir kavram; hakların 
eşit şekilde paylaştırılması bazında hep söylenir. Hâlbuki ku-
rumların devlet oluşturma, devlet kurumlarının da birbirlerine 
egemen olmamasının ilkesi olarak adalet olmalıdır; işte lâiklik 
odur. 

Önceki yönetimlerde yalnız bizde değil, bütün Avrupa’daki 
gibi imparatorlukların hanedanlar üzerinden yönetimlerinde bu 
olanaklı değil. Monarşik olan güç, diğer bütün şeylerin, hal-
kın da her şeyin üzerindedir. Bu hanedanın keyfî yönetimidir 
yani tüm toprak onlarındır, vatan fikri yoktur. 

Vatan fikri Osmanlı döneminde memleket anlamında kullanı-
lırdı yani “Vatanın neresi?” dediğiniz zaman “Doğduğum yer, 
köyün neresi?” diye anlaşılırdı. Halbuki vatan kavramı daha 
sonra Namık Kemal, Ziya Paşa ve birçok düşünürle düşünce 
dünyamıza girdi. 

Peki, Osmanlı’nın vatanı neresi? Eğer bu toprak ise vatan ne-
resiydi, neresiydi “Vatan bölünmez, vatan kaybolmaz” denilen 
yer? Trablusgarp vatan değil miydi? Mısır, Irak, Suriye bun-
ların hepsi Osmanlı hanedanının mülkü değil miydi? Ama va-
tan değil çünkü vatan olabilmesi için halkın kendini yönetiyor 
olması lazım. Bir halk kendini yönetiyorsa, o kendi töresine 
bağlıdır. Bu törenin toprağı şu kadar genişlikte olur, bu kadar 
genişlikte olur, bunun toprağın büyük ya da küçük olması ile 
ilgisi yoktur.

Şimdi, şöyle kısaca neler olduğunu anımsayalım; birinci ola-
rak teokratik düzenden laik yaşam düzenine geçiş. Biraz önce 
anlattığım gibi laiklikten kastımız inançlara, fikirlere yönetim 
erkinin eşit mesafede durması ve kurumlar arasında hiçbir ku-
rumun diğer kuruma egemen olmaması yani kuvvetler ayrımı 
prensibi bağlamında bir kavram laiklik. 

Önce teokratik düzen diyoruz, batıda teokratik düzen denilen 
bu kavramın içeriği farklı. Bizim teokratik düzen dediğimiz, 

Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkmış, dağılmakta olan 
imparatorluğu koruyabilmek için, Türkçülük akımları, Turan-
cılık akımları, dincilik akımları teklif edilmiş, siyasi bir teklif 
bu. Yani bu milletleri bir arada biz nasıl tutabiliriz? Bunlardan 
bir tanesi de halifelik. Halifeliği daha önce istimlak eden kişi 
Yavuz Sultan Selim, hiç kullanmamış. Mısır’dan halifeliği alıp 
geldiği söylenen kişi sadece oradaki “kutsal emanetler” dedik-
leri bir takım hatıra eşyaları alıp Topkapı Sarayı’na koymuştur. 
Bunu, “Bir halifeyim ben, halife olarak dinî bir liderim” demek 
için kullanmamıştır. Sonuna kadar bu kimse tarafından kulla-
nılmıyor, ta ki Abdülhamit döneminde imparatorluk dağılmak 
üzereyken, padişah onu bir arada tutabilmek için diğer Müslü-
man ülkelerinin bağlılıklarını istiyor ve bu kozu kullanıyor. So-
nunda bunun taraftar toplamadığını, hiç kimsenin itibar etme-
diğini, herkesin ulusal kimliğine, kendi kimliklerine geri dönüp 
bağımsızlıklarını ilan ettiklerini görünce bu tutkal tutmadı. O 
yüzden laiklik, ulusal egemenliğin de temeli. 

Bu toplum Kemal Atatürk’ü sembol olarak da kullansa, gerçek-
lik olarak da kabul etse, neticede kendisinin ifadesidir; “Türk 
milleti bağımsızlığını kendi kazanmıştır. Biz sadece ona önder-
lik yaptık”. Bu toplum reşittir, gene söylüyorum, düzenli bir 
ordu ile yapılmış bir iş değil, tek tek parçalı kuvvetlerden bü-
tünlenerek orduya dönüşmüş; halkın kendisi yapmıştır bunu. Bu 
çok mühimdir o nedenle monarşik bir düzene o halk geri dön-
mezdi, nitekim dönmedi. Dogmatik hukuk düzeninden, akla, 
bilime dayalı parlamenter hukuk düzenine geçilmiştir. Bu çok 
önemli bir tarihtir yani aklını kendi kendine rehber edinmek. 

Eğitime gelince, büyük şehirlerimizde liselere kadar okullar 
vardı, yaygındı ve üniversiteler de vardı ama bunu her köye, 
herkesin eğitimden zorunlu olarak geçirilmesi ve ortak bir eği-
tim şuuru yaratmak için tevhid-i tedrisata yani eğitim birliğine 
geçilmesi son derece önemli bir devrimdir. Dağınık mahalle 
mekteplerinden ulusal kimlik veren, ulusal eğitim birliğine ge-
çiş yapılmıştır. Medreselerde o zaman teknoloji neredeyse hiç 
okutulmuyor, matematik yok. Hâlbuki önceki medreselerimiz-
de var; Selçuklu medreseleri, bugünkü üniversiteler ayarında. 
Osmanlı’nın ilk dönemindeki medreseler de öyle sonra giderek 
sadece dinî metinleri yorumlayan, sadece din üzerine fetvalar 
veren bir medrese eğitimi başlamıştı. Ordu olmasa mühendislik 
ve tıp Osmanlı’ya hiç girmeyecekti. Bakınız resim sanatı paşa-
larla girmiştir Osmanlı’ya yani eğitimli olan ordu idi ve bütün 
devrimlerin kökeninde ordunun tarihsel süreci de var. Atatürk 
gökten indirip de bir devrim yapmıyor, bir birikimi kullanarak, 
halkın da isteğiyle ve kendi kazanımlarıyla bütünleştirerek bir 
Cumhuriyet içeriği oluşturuyor.

Çok daha önemli bir şey, Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonomi-
ye dönüp bakın, yüzyıllar sürmüş koskoca imparatorluk yıkılı-
yor ama toplum duruyor. Yıkılan dediğimiz burada devlet, yö-
netim. Yönetim değişiyor ama neticede onu da yapan Osmanlı 
paşaları, sonuçta devlet devam ediyor, rejim değişebilir. Fakat 
İstanbul’da bile -ki Osmanlı’nın en önemli iki şehri, Selanik 
ve İstanbul'dur. Çünkü bunlar Batı uygarlığına entegre olan 
kentlerdir- bırakın fabrikayı atölye bile yok. Sanat yok. Hâl-
buki Abdülhamit Yıldız Sarayı’na opera açıyor, kendisi opera 
seviyor, sarayında opera var, bale var. Padişahın kendisi bunu 
istiyor; ikinci Mahmut’tan itibaren başlayan yenileşmeye ka-
tılma yani diğer toplumlarda oluşan değerleri kendi toplumuna 
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katma gayreti var. Zaten bu birikimler sonuçta Cumhuriyet’te 
kazanımlar olarak ortaya çıktı ama halk bunlardan yoksun. Bi-
raz ordu yani paşalar bu mevzu ile tanışıyorlar. Kültürü ürete-
bilecek, daha yüksek değerlere, uygarlığa yükseltebilecek, eği-
tim görmüş olan elitin katkısı, üretken bir ekonomi yaratmıyor. 
Ekonominin adı talan ekonomisi, Avrupa’ya seferler…

Dört buçuk senede bir ortalama savaş var, sürekli sefer dedikle-
ri. Ordu sürekli dışarıda, peki gençler... 12 yıl askerlik var, son-
ra yedi yıla düşüyor yani gençler gitmiş; üreten ne üretecek? 
Azınlıklar var, onları askere almıyorlar; Süryaniler, Ermeniler 
bunlar zanaatı geliştiriyorlar, Yahudiler ticareti geliştiriyorlar, 
Rumlar yaşam biçimini üretiyorlar, evleri filan Rumlar yapı-
yorlar, Türkler savaşıyor. Böyle liyakat üzerinden bir Osmanlı 
oluşumu var ama Türklere sadece savaşmak kalınca imparator-
luk dağıldı. Türkler zanaat bilmiyor, ticaret bilmiyor, rençperlik 
yok… Sürekli sefer. 

Yani üretim insanın kendi emeğinden doğmuyorsa, güç kul-
lanarak başkalarının emeğinden doğanları topluyorsa, kıymet 
bilmez, emeğin değerini bilmez, adalet bilmez, öfkeden baş-
ka bir şey bilmez. Çünkü öfkeli olmak zorunda, savaş yapması 
başka türlü olanaklı değil. İşte böyle bir ekonomiden üretime 
yönelik bir ekonomiye geçilmiştir aynı zamanda. Bu çok ciddi 
bir devrimdir.

Karmaşık, anlaşılmaz, halktan kopuk, yabancı ögelerin işgali 
altındaki dilden, özüne ve köklerine dönmüş, işlerlik-türete-
bilirlik olanağı olan bir Türkçe inşaa edilmiştir. Osmanlı dö-
neminde “Etrāk-ı bî-idrāk” “İdraksiz Türkler” diye aşağıla-
nan Türkler, Oğuz boyları, Türkmenler, Yörükler ve bunların 
çoğu âlevîdir. Bu kökten gelen insanlar Türkçeyi pırıl pırıl ko-
nuşuyorlar, dedelerin hepsi Türkçe konuşuyorlar, Türkçe ibadet 
ederler. Bu Türkçenin diğer dillerden üstün olması değil, her 
bir toplumun kendi dilini türetilir, kullanılır bir düzeye taşı-
masının zorunluluğudur. Bu dili 94 yılda inşa ettik. Zannedi-
yorduk ki bütün tarihimiz boyunca Türkçe konuşuyorduk; yok 
böyle bir şey. Karamanoğlu Mehmet Bey ilk defa resmî olarak 
Türkçeyi kullanıyor. İkincisi Atatürk’tür. Bu toplumun dilini 
alıp, geliştirip, onunla felsefe yapılabilir, onunla sanat yapılabi-
lir, onunla siyaset yapılabilir bir düzeye taşımıştır. Onunla şu-
urlanabiliyoruz. İşgal altındaydı bu dil, bu işgal sadece Arapça 
ve Farsça değil, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca söz-
cüklerin işgaliydi ki bunlar türetilir şeyler değil, kökleri sen-
de değil dolayısı ile düşünebilme yeteneğini ortadan kaldırı-
yor. Bunun için, Orhan Hançerlioğlu’ndan söz etmek isterim. 
Örnek olarak bir konuşmasında söylemişti; “İstiklâl Arapça 
bir sözcüktür, Arapça değil Farsça veya İngilizce de olabilir-
di, fark etmez ama istiklâl Türkçe değil. Evet istiklâl harbimiz 
var değil mi? İstiklâl Savaşı verdik demiyor muyuz? İstiklâl 
Marşımız var, İstiklâl üzerine Atatürk’ün öyle bir sözü var ki: 
“İstiklâl benim karakterimdir”, güzel ama “İstiklâl ile düşüne-
meyiz” dedi Orhan Hançerlioğlu. “Bu sözcükle düşünemeyiz, 
bu virüs gibidir” dedi. Türkçede istiklal türetilemez kökü biz-
de değil alıntı. Ama bunun Türkçesi bağımsızlık. Bağımsızlık, 
“bağ” kökünden türer ve Hançerlioğlu’nun kendi kitabında da 
belirttiği gibi 32 sözcük; “bağ” sözünden “bağımlı, bağımsız, 
bağlaç, bağdaş bağlılaşık” gibi 32 tane sözcük türetilebiliyor. 

Bir ağaç gibi kökünden türetildiği için bir sözcüğü kullanırken 
diğerleri çağrışımsal arka fon, anlam fonu olarak ortaya çıkar. 
Yani önde dikkatimiz bir sözcükte iken, bilinç diğerlerini çağ-
rıştırıp arkada derinlik verir, fon verir ve o dilde sezgi uyanır 
ve birbirimizi anlayabiliriz. Atatürk, bu yabancı sözcüklerden 
dili arındırmak için tarih, coğrafya ve dil fakültesini bir araya 
topluyor. Devrimin ruhuna bakın, nasıl değerli şeyler bunlar, 
nasıl doğru hareketler. 

En önemli noktalardan biri yaşamdan soyutlanmış, kafes ar-
kasına kapatılmış, reşit kabul edilmeyen, şahitliği kabul edil-
meyen kadından, özgür, kendi kararlarını kendi verebilen, yasa 
önünde erkek ile eşit kılınmış çağdaş bir kadın projesine ve ya-
sal güvencesine geçilmiştir. 

Ve günümüzde bu devrimin ruhu yani insanın kendi ayakları 
üzerinde durabilmesi, kendi kendini yönetebilmesi, kendini yö-
netirken değerlerini yükseltebilmesi ile dirilebilir, bunun için 
de sanat, felsefe ve bilime ihtiyaç vardır.

Aydınlanma her an ateşlenebilir ama köklerinden kopartılarak 
değil, ithal edilerek değil, köklerine bağlı olarak her an dirilti-
lebilir. Ama Batı aydınlanması ile bizdeki aydınlanmayı ayırt 
etmek lazım. Batı aydınlanması aristokrasi ve din kurumuna 
ve onun yönetim erkine müdahalesine olan karşıtlıktır. Oradaki 
din kurumsaldır; ruhbanı var, yönetime yani siyasi erke karışı-
yor, hükmediyor yani karşı çıkılan bir kurumdur oysa bizdeki 
dine ya da dinsel bir kuruma değil taassup ve cehalete karşı 
bir harekettir. Dolayısı ile Batı aydınlanması bizim aydınlanma 
süreçlerimizle örtüşmez.

Bizim aydınlanma sürecimiz Basra’dan başlar. Orta Asya te-
melli Türklerin taşıdığı değerler ayrı, çok özgürce, kadın er-
kek eşitliği olan, Ece ile Hünkâr’ın yan yana hüküm verdiği bir 
toplum olarak geliyor sonra kadının elinden alınan, Arap âdet-
leri ile yok edilen bir Türk toplumu var. Ama bir yandan Arap 
dünyasından da Basra’dan gelen aydınlanmacı o İhvân-ı Safâ 
yayınları, onun arkasından Karmatîler, onun arkasından Ana-
dolu Ahileri, Bektâşîleri. Bunlar örgütlü, aydınlanmacı toplum-
lar yani aydınlanma orada bilfiil eylemle yapılıyor. Zihinsel, 
birbirine bir takım özlü sözler söyleyerek değil, bizzat üreterek. 

Kanaatime göre tasavvuf bu bağlamda çok önemli. Taassu-
bu tasavvuftan başka bir şey yok etmez. Tasavvuf taassubun 
tam anti tezidir, dinin özüdür. Tasavvufta, musiki var, raks var. 
Mevlâna’ya bakın lütfen, hem dans hem şiir var. Musiki doruk-
tadır. En yüksek formları kullanmışlar. Mevlevî ayini kendisi 
başlı başına dünyada ender nadir ender bir törendir, ritüeldir. 
Törenin kendisi bir senfonisidir. Dört selâmlı büyük formlar, 
Dede Efendi’nin özellikle kullandığı formlar. Musiki var, raks 
var, şiir var, felsefe var, hepsi bir arada yani sanatsal felsefî bir 
öz ve insanî, merkezinde insan var. 

Yani bu toplum kendi kaynaklarından aydınlanmıştır ve gene 
kendi kaynaklarından aydınlanmasını körükleyebilir. Benim 
kanaatim böyledir efendim.
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Müteşabih (şebehe) ise teşbih, şebih kökünden gelir. Teşbih 
benzetme, bir vasıfla vehmetme anlamlarına sahiptir. İki şe-
yin aynı seviyede benzeşmesine “teşâbüh”, birbirinden fark 
edilemeyecek şekilde keyfiyet bakımından birbirine benzeyen 
şeylere de “müteşâbih” denir[4]. Sanat ve edebiyat teşbih, ben-
zetme üzerine kuruludur. Bu bakımdan kimi âlimler Kur’an 
âyetlerinin muhkem olduğu ve müteşâbih gibi algılanan âyet-
lerin hükme bağlanması gerektiği, teşbihte kalmanın mümini 
küfre götüreceği fikrine ulaşırlar[5]. Diğer yandan Bergson gibi 
filozoflar buna karşı çıkarak anlayış hükmî olsa da sezgisel ola-
rak gerçekleştiğini savunur: “... kavramlar, realiteyi bize ancak 
dışarıdan temâşa ettirir, onun içerisine sokamazlar. Realitenin 
kabuğunu delip içine nüfuz ettiren şey ise dinamik hayaller-
dir.”[6] Benzer yaklaşımı Schiller’in estetik dünya algısında da 
görmek mümkündür[7].

Öyleyse Allah’ın kitabında müteşâbih ayet olabilir mi? Hakîm 
olan Allah’ın insanlara olan bildirisinde benzetme veya yoru-
ma dayalı âyet kullanması mutlak varlığı ile bir çelişki taşımaz 
mı? Allah’ın âyetleri apaçıksa teşbihe neden lüzum vardır? Mü-
teşâbih âyet veya âyetlere hükmî yaklaşım mümkün müdür? 

İslâm itikadına göre hüküm ancak Allah’ındır, zira Hakîm olan 
yalnız O’dur. Bizim Kur’an’ı ve onun ilâhî hükümlerini tam 
olarak kavrayabilmemiz, o kudret ve ferasette olmadığımızdan 
mümkün değildir. Kur’an âyetlerini anlayışımız ancak yorum-
saldır. Zira hüküm şüphesiz hakikattir. İnsanın ilmi ise hakika-
tin künhünü anlamaya yetmez. Öyleyse insanın onu anlamaya 
çalışması, muhkem değil müteşâbih cihetindendir.

Bu sebeple şeriat hükme bağlanır, ama onu anlamak teşbihi 
sûretledir denilebilir. Zira Allah’ın hükmünü tam olarak anla-
mak ancak kendisine mahsustur. Biz O’nun hükmünü tümüyle 
anladık diyemeyiz. Zira anlamak, onu tüketmektir; “Onu an-
lamaya çalıştık, ilmimiz mesabesinde ona yaklaşmaya gayret 
ettik” diyebiliriz. 

Hükme tam riayet, ona tam teslimiyeti gerektirir. Bu ise kişiyi 
(özneyi ve öznelliği) ortadan kaldırır. Velhasıl hükme tam uy-
mak ancak tabiata, hayvana ve ruha mahsustur. Tabiat bizâtihî 
hükme tâbi olmayı, hayvanlık canın hükümle bir olmasını ifade 

[4]  Râğıb el-İsfehânî, Müfredât. Şibh maddesi
[5]  Örnek olarak; Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, 1/70-74; Selefiye Okulu
[6]  Nurettin Topçu, Bergson. s.61
[7]  Doğan Özlem, Tarih Felsefesi. s.96

“Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer, 
çoklu anlama gelen bir Kitap halinde indir-
di... (O) bununla dilediğini doğru yola iletir. 
Ama Allah kimi sapıklığında bırakırsa artık 
ona yol gösteren olmaz.”[1]

Kur’an-ı Kerim, âyetlerinin iki farklı biçim altında toplandığı-
nı belirtir. Bunlar hükmî yani genel geçer olmayan, doğrudan 
anlaşılan ve inanırı yorumsuz olarak hükme bağlayan âyetler 
ile benzetmeli olarak yorum gerektiren, inanırın kendi anlayı-
şı, kültürü ve yaşadığı çağa göre içeriklenen, çok anlamlılığa 
açık âyetlerdir. Kur’an bunların ilkine muhkem, ikincisine mü-
teşâbih âyet demektedir.

“Kitab’ı sana indiren O’dur. Onun bir kısmı muhkem âyet-
lerdir, onlar Kitab’ın anasıdır (ümmü’l kitâb) ve diğerleri, 
müteşâbihtir. Fakat kalplerinde eğrilik bulunanlar müteşâbih 
olanlara tâbi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te’vi-
lini yapmak isterler. Ve onun te’vilini Allah’tan başka kimse 
bilmez ve ilimde rüsûh bulanlar ise: “Biz O’na iman ettik, 
hepsi Rabbimizin katındandır” derler, onlar da tezekkür 
edemezler, yalnız Ulûl’elbab...” [2]

Muhkem, (hekeme) hüküm, yargı kelimesinden gelir. Hüküm, 
yoruma kapalı, nihai karardır. Koşulsuz egemenliği (hâkimi-
yet) ihtiva ettiği gibi, bunun şuuruna varmaya da hüküm deni-
lir. Hükmü veren hakîmdir. Hâkimlik, hakemlik, hekimlik gibi 
meslekler öznel yargıya dayanmayan, yasaya ve kurallara ko-
şulsuz olarak uymalarından dolayı bu isimleri alırlar. Bu mes-
lek erbaplarının hükümleri kendilerine ait olmayıp, “üstünlük-
leri” rüsûh buldukları ilimlerin kaidelerinden gelir. Hâkimin, 
adalet için elzem olan yasa ve kanunların uygulayıcısı olması 
gibi, hakem rekabetin kurallarına, hekim canlılığın yasalarına 
teslim olmasından dolayı üstündür. Böylece üstünlük meslek 
erbabına değil, bilgiye ve bilginin tahakkukuna verilmiştir. Bu 
sebeple hüküm Allah’ındır denilir[3]. Zira Allah bilgi (teori) ile 
tahakkukun (pratik) birliğe geldiği Hakîm isminin zâtıdır.

[1]  Kur’an-ı Kerîm, Zümer Sûresi 39/23: “Allah, sözün en güzelini, 
(Kur’an’ın âyetlerini güzellikte) birbirine benzer, ikişerli bir Kitap 
halinde indirdi. Rablerinden korkanların, ondan derileri ürperir, sonra 
derileri ve kalbleri Allah’ın zikrine yumuşar. İşte bu (Kitap) Allah’ın 
rehberidir. Dilediğini bununla doğru yola iletir. Ama Allah kimi 
sapıklığında bırakırsa artık ona yol gösteren olmaz.”
[2]  Kur’an-ı Kerîm, Âli İmran Sûresi 3/7
[3]  Kur’an-ı Kerîm, Yusuf Sûresi 12/40

Muhkem ve 
Müteşabih Okuma

İzzet Erş
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eder. Ruhaniyet ise kendini ifna etmek sûretiyle Allah’a tes-
lim olmaktır. Bu makam ancak Rûhullah tesmiye edilen İsa’ya 
lütfedilmiştir. Ve bu makam kendisine vehbî[8] olarak tevcih 
olunmuştur. Yine de “Bu hal ancak onda vardır ve vefatıyla or-
tadan kalkmıştır” denilemez. Bu hale nail olmak mümkündür, 
lakin bu hal üzere olanların feyzi yine İsa’dan yani Allah’ın 
ruhundan/ruhaniyetinden gelmektedir. Bu halde olmayan için 
ise hükme bağlanmak ona akıl veya iman veya ikan veya ihlas 
veya salah vs. ile yaklaşmaktır.

Kur’an, İsa’nın insanlar tarafından öldürülmediğini, ancak on-
lara benzer gösterildiğini ifade eder: “... Allah’ın Resûl’ü Mer-
yem’in oğlu İsa Mesih’i biz öldürdük, derler. Onu öldürmedi-
ler ve onu asmadılar. Fakat onlara, benzer (şubbihe) olarak 
gösterildi.”[9] Âlimler bu benzerliği İsa’ya benzeyen başka 
birinin öldürüldüğü şeklinde yorumlarlar. Oysa “benzer” için 
kullanılan şubbihe kelimesi bu hadisenin bir benzetme oldu-
ğunu ifade etmektedir. Âyetin devamında “Allah onu yükseltti 
(rafaahullâhu). Ve Allah Azîz’dir, Hakîm’dir” denilmektedir. 
Buradan anlaşılıyor ki, İsa’nın vefatı ile teşbih edilen onun iz-
zetlendirilerek bir mertebeden diğer bir mertebeye yükselişidir. 
Allah bu yükselişi Aziz ve Hakîm ismiyle tahakkuk ettirmek-
tedir. Öyleyse İsa, Aziz’dir ve Hakîm’dir demek yanlış olmaz, 
ama eksik olur. Zira bu isimler Allah’ındır. Ancak İsa, Allah’ın 
Aziz ve Hakîm isminin tecelli mahâli durumuna gelmiştir diye-
biliriz. İsa’nın buradaki ifnası onun hükme teslim oluşundandır. 
Velhasıl İsa Allah’ın bir hükmü, hayatı ise müminler için mü-
teşâbih bir âyet gibidir. “Ruhun Rabbin emrinde olması” belki 
böyle de yorumlanabilir[10].

Allah’ın hükmünde sapma veya fesad olmaz. İnsan hükme 
tümden arif olmadığından ona yol bulmak yönelişle olur. Kulun 
yönelişi iradesine, iradesi ise muradına göredir. Ve muradı da 
ahlâkına (yaratılışına) göredir. Ahlâkı, anlayışına göredir. An-
layışı ise ilmiyle sınırlıdır. İlim tenzih (teori) ve teşbih (karar) 
cihetindendir. Velhasıl insan için hükme arif olma müteşabihat 
cihetindendir. Eğer kulun kalbi sapmak isterse, bu onun kendi 
isteğindendir ve Allah buna mâni olmaz. Zira Kitap her şeyin 
Allah’ın bilgisi dâhilinde olduğunu bildirir, ancak Allah’ın her 
şeye müdahil olduğunu bildirmez. Kalbin sapması kulun ah-
lâkındandır ve ahlâkı onun anlayışındandır. Ancak anlayışını 
belirleyen kulun temayülüdür. Kul neye meylederse, ahlâkı o 
cihetten halk olur velhasıl kul kendini inşa eder. Bu inşası Al-
lah’ın izniyledir ancak O’nun emri ile değildir. Zira Allah’ın 
takdiri ile olan hilkat; tabiat ve hayvanattır. İnsan ise Allah’ın 
izniyle kendini bina eder.

Bu mevzuyu anlatmak için Kur’an misaller vererek hakikat-
lere gönderme yapar. Bu göndermelerin (teşbihlerin) kendileri 
hakikat olmayıp, hakikati anlamak için anahtar durumundadır. 
Örneğin Kur’an’da Yahudiler kitabın muhkem âyetlerine bağ-
lananları, Nasrânîler ise müteşâbih âyetlere bağlananları temsil 
eder. Teşbihât olmaksızın hükme bağlananlar çok ciddi ve neşe-
siz olurlar. Zira insan kurallara mutlak sûretle bağlanmaya uy-

[8]  Vehbî; Doğuştan verili olan. Çalışmakla kazanılmayıp Allah’ın 
lütfu ile olan.
[9]  Kur’an-ı Kerîm, Nisa Sûresi 4/157
[10]  Kur’an-ı Kerîm, İsrâ Sûresi 17/85

gun tabiatta değildir. Ve hükmü unutup teşbihe dalanların kalbi 
sapar. Zira hüküm, teşbihin sabitesidir. Sabitesini yitiren kalp 
ise zıvanadan çıkar. Bunun için denilmiştir ki; “... kalblerinde 
eğrilik bulunanlar, müteşâbih âyetlere tâbi olurlar. Ondan fitne 
çıkarmak için, onun te’vilini yapmak isterler.”

Bu uyarı müteşâbih âyetlerin kulları yoldan saptırdığı anlamına 
gelmez. Sabitesini kaybeden kulun müteşâbih âyetler ile yol-
dan çıktığı anlamına gelir. Sabite Allah’ın hükmüdür. Teşbih 
ise o hükme bağlı kalarak yapılan yorumdur. Kur’an’ın, Yahu-
dileri kitabı tahrif etmekle itham etmesi, kitabın âyetlerini Al-
lah’a izafe ederek değil, ruhban kesimin çıkarları doğrultusun-
da te’vil etmelerinin eleştirisidir. Zira tevil anlamı kaydırmak 
veya bozmak değil, bir şeyin mânâsını varacağı neticeye, gaye-
ye, hedefe vardırmak demektir. İmam Gazali gibi mütefekkirler 
te’vilin bidat olduğunu, zira Allah’ın âyetlerini açık olarak be-
yan ettiğini, onlara keyfi sûretle başka anlamlar giydirilmesinin 
küfür olduğunu, te’vilin ancak Allah’a mahsus olduğunu söy-
lerler ve te’vili mümine men ederler. Hâlbuki te’vilin Allah’a 
ait olduğunu söylemek, Allah’a izafeten te’vil haktır demektir. 
Burada te’vil, “tevhid”e ulaştıran basamak mânâsınadır. Canı-
nın istediğine göre anlamı kaydırmak mânâsında değildir.

Huruf-u mukadda[11] ilmine göre Kur’an’da müteşâbih âyetler 
vardır, zira Kur’an’ın bazı kısımları insanların doğrudan anla-
yabileceği sûrette değildir. Kaldı ki, böyle bir iddiada bulun-
mak dahi küfürdür. Birçok âyetin başında bulunan kat’i (kesik) 
harfler Elif, Lam, Mim, Ya, Sin, Kaf vb. gibi tek başlarına bir 
anlam ifade etmeyen harfler olup, yan yana geldiklerinde de bir 
mânâyı doğurmazlar. Bunların mahiyet ve hakikatlerinin ancak 
Allah’ın bilgisi dâhilinde olduğu ve seçtiği özel kullarına bun-
ları bildirdiği inancı hâkimdir.

“... Cebrâil, ‘Elif, Lâm, Mîm’ deyince Resûlullah Efendimiz, 
‘Fehimtü’ (anladım) buyurmuşlardır. Cebrâil, ‘Ya Resûlul-
lah, bunu getiren ben olduğum halde bir şey anlamadım. 
Sen, daha ben okur okumaz hemen nasıl anladın?’ demiş-
tir.”[12]

Örneğin Elif harfi daima Allah’a, Mim ise Muhammed’e isnat 
edilir. Lam konusunda farklı yorumlar vardır. Genel görüş onun 
Cebrail’i simgelediğini söylese de Lam’ın âlem, kâinat, vücûd 
vs. olduğu da söylenir. Yine de anlayış açısından burada bir 
ayrılık bulunmaz. Cebrail zorunluluğun aklıdır. Kevn-i kâinat 
bu aklın tecessümü, âlem onun bilinmesi, vücûd birliğini teş-
bih eder. Lakin yine de bu kat’i harflerin neden ihtiva ettikleri 
mânâ ile doğrudan kullanılmağı ama setredildiği ancak onun 
mânâsına haiz olan ariflere ma’lûmdur. Zira bu bilgi aklî bir 
ilim olmadığından âlimlere kapalı, ama ilm-i ledün olduğundan 
ariflere açıktır. İlimde rüsûh bulan âlimler Allah’ın âyetlerinin 
muhkem ve müteşâbih olduğunu bilirler. Ama yine de bilgile-
ri ilmî cihettendir. Hükmün muhteviyatı ise ancak Ulûl’elbab 

[11]  Hurûf, harf kelimesinin çoğuludur. Mukattaa kelimesi de 
ayrılmış, münferit demektir Hurûf-u mukattaa ise; ayrılmış, münferit 
harfler demektir. 28 harfli Arap alfabesinin tam yarısı - on dört 
harfi- müstakil olarak Kur’an sûrelerinin başında yer alır. ص س ر ح ا 
 şeklinde yazılan bu harflere ayrık yazıldıkları için ي ه ن م ل ك ق ع ط
“mukattaa” harfleri denilmektedir.
[12]  Nakşi şeyhi Süleyman Efendi’den aktaran Ziya Sunguroğlu. 
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olan kimselere açıktır: “... Onun te’vilini Allah’tan başka kimse 
bilmez ve ilimde rüsûh bulanlar ise: “Biz O’na iman ettik, hep-
si Rabbimizin katındandır” derler, onlar da tezekkür edemezler, 
sadece Ulûl’elbab...” Onlar kalb ile bilirler.

Tasavvuf felsefesi cihetinden Kur’an’ın ayetleri hem muhkem, 
hem de müteşâbihtir. Akıl muhkemdir, muhkemle (metafizik) 
ilgilenir. Doğa (fizik) ise Allah’ın teşbihi olan âyetlerdir ve bu 
âyetler müteşâbihtir. Hatta Allah’ın asıl âyetleri bunlar olup ge-
risinin Mushaf’tan ibaret olduğu da söylenir.

“Kâinat Kur’an’dır. Onu okumasını bilenler, orada gör-
düklerinin birer âyet olduğunu anlar ve kâinatı okumakla, 
Kur’an’ı okumanın aynı şey olduğunu idrak ederler... Aslını 
bilmeyenler, Mushaf’ta yazılı olanlara âyet derler. Doğru-
dur, onlar da âyet adını alır, ama gerçek âyetlerin yazısından 
ibarettir. Gerçek âyetler ise daima inmektedir ve canlıdır. 
Bunların etkilerini her an görmek mümkündür...

Kur’an’da muhkemat ve müteşabihat olmak üzere iki nev’i 
âyet vardır. Bunlardan muhkemat olanlar âfâkta, müteşabi-
hat olanlar ise enfüstedir. Bu sebeple de insan âyat-ı mü-
teşabihat olarak nitelendirilir. Muhkemat olanlar, görünen 
âleme ait hükümleri içerdiğinden, ağacın gölgesi gibidir, 

değişmez, sabittir. Tıpkı güneşin batıdan doğmayışı gibi.

Müteşabihat olanlarsa dallar, dalcıklar gibi olduğu için, 
bunlar da aslen değişmese bile, anlam yönünden zamana, 
okuyanın bakış açısına ve çağ insanının gelişmişlik düzeyi-
ne göre değişik şekillerde yorumlanabilir. Zaten müteşabi-
hat, teşbih olunan, benzetilen demektir. Böyle olduğu için 
de her çağda benzer âyetler halinde gelmeye devam etmek-
tedir. Hazret-i Peygamber zamanında gelmiş olan müteşâbih 
âyetler, anayasa mahiyetinde olduğu için son kitaba yazıl-
mıştır. Şimdikiler ise o anayasanın zeyli yahut açıklaması 
gibi olduklarından, bir nev’i şerh olarak algılanır.”[13]

Kaynakça:

Halis Ece, “Kur’an’da müteşâbih âyetler ve mukattaa harfleri” 
makalesi. (www.mollacami.com)

Nurettin Topçu, Bergson. Dergâh Yay., İstanbul, 1998.      

[13]  Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu. III. Cilt, s.245.

Dinleyen her zerreye bin bir hitâbım var benim,
Kâinât isminde hiçden bir kitâbım var benim!

Ya hitâbımdan okursun, yâ kitabımdan beni,
Yazdığım efsânede on altı bâbım var benim!

Hey’etimde müttefik mağrıbla maşrık, veçhe yok;
Gayr-i mer’î zerrede bin âftâbım var benim!

Hüsn-i mutlak bir yudumda kendini gayb eyledi,
Gönlümün humhanesinde böyle nâbım var benim!

Varlığımdan intihâsızlık terennüm eyliyen
Bezm-i hiçide adem adlı rebâbım var benim!

Neşvemiz bî-ibtidadır işvemiz bî-intihâ,
Böyle bir sâkiye candan intisâbım var benim!

Meyve-i memnua’dan çekmiş bizim pîr-i mugân,
Neyzen’im, gönlümde bin bir küp şarâbım var benim! 

NeyzenTevfik
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AZİMUT
(Gök cisimlerini kullanarak yol bulmak) 

Nurhan Verda Ecim

“[Fransa’da hazırlanan bir haritanın üzerinde] Rasyonel ve kanıtlanabilir bi-
limsel metodun yeni ve değişmez sembolü olan bir üçgen bulunmaktaydı. 
[Bu üçgen], geometri ve matematiğin değişmez yasalarının, geniş, dağınık 
ve kaos içinde olan dünya üzerindeki zaferini fiziksel olarak ortaya koy-
maktaydı. Babilliler ve Yunanlılar daireye tapmaktaydılar, Çinliler ise kareyi 
kutsadılar; Fransızlar [ise] dünyayı fethedenin [daire veya kare değil] üçgen 
olduğunu gösterdiler.”[1] Bu yazıda bu cümle yorumlanmaya çalışılacaktır. 

Nedense Batı düşüncesinin gelişiminde üçgenleş-
tirme denilen kavram üzerinde pek durulmamak-
tadır. Halbuki, ulus devletlerin oluşumu sürecinde 
üçgenleştirme yönteminin büyük katkısı olmuştur. 
“[18. Yüzyılın sonlarında, Fransız kraliyet ailesi 
ile çok yakın ilişkileri olan ve Fransa’nın tam ha-
ritasını çıkarmak ile görevlendirilen Cassini ailesi] 
tarafından ilk defa hala modern harita yapımında 
kullanılan üçgenleştirme ve yerölçüm prensipleri 
geliştirilmiştir. … [Bu aile tarafından hazırlanan 
haritalar], Fransa kavramını modern, ulus devlete 
dayanan bir cumhuriyet, sembol veya tasarısı [blu-
eprint] olarak tanımlanmasına büyük katkısı ol-
muştur. … [Cassini’lerin Fransa haritası çalışması] 
Cumhuriyetin elinde, ulusu ‘görmelerini’ ve ulusal 
bilincin ilk kategorik görünümlerinden birisi ola-
rak ortaya koymalarına yardımcı olmuştur. [Diğer 
bir değişle, haritalanmış Fransa,] Monark’a değil 
de insanları ve toprağı bir araya getiren ve kişisel 
olmayan bir ulusal topluluk tasarımı olan Fransa 
diye adlandırılan bir bölgenin varlığının görül-
mesini sağlamıştır. Politik retorik bu durumda bir 
ulusal fiziksel toprağı ile devletin egemenliği bir ve 
aynı şeydir. Bu düşünce de Avrupa’ya ve sonunda 
bütün dünyaya ihraç edilebilecektir.”[2], [3]

Haritaların hazırlanmasında sadece enlemlerin bi-

[1] Jerry Brotton,  A History of the World in 12 Maps, 
Penguin Books, New York, ABD, 2014, s. 315
[2] Brotton,  age, s 296
[3] Deniz seyri ile ilgili olarak kullanılan teknik bilgilerin 
(olabildiği kadar) özümsenmesinde Emekli (Deniz) Kurmay 
Albay Zahit Oğurlu’nun büyük katkısı olmuştur.
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linmesi yeterli olmamaktadır, aynı zamanda boylamların da 
ölçülebilmesi gerekmektedir. “Cassini Fransa haritasının de-
hası dünyanın ve onun insan yapımı bölümlenmesinin ölçüm-
lenmesinde değil, yıldızların gözlemlenmesinde yatmaktadır.” 
… “Astronomlar ve coğrafyacılar, boylamın uzunluğun ve ona 
karşılık gelen zaman farklarının ölçülmesinde olduğunu an-
ladılar. Problem, bu farkların nasıl kayıt altına alınabileceği 
konusunda idi. Cassini, Jüpiter’in uydularının hareketi gibi bir 
[göksel – uzay – cennetle ilgili] hareketin aynı anda iki [fark-
lı] yerde kaydedilmesi durumunda, bunun sonuçlarının boylam 
derecelerinin belirlenmesinin temellerini atabileceğini [dü-
şündü]. Astronomik seviyede bu hesaplar dünyanın çevresinin 
hesaplanmasına kullanılabilirdi, coğrafî seviyede ise, Colbert 
gibi devlet adamlarına bütün ülkeyi detaylı bir şekilde harita-
landırmak için gerekli bilgiyi sağlayabilirdi.” …

“[Cassini haritalarında] temel hat (base line) belirlendiği ve öl-
çüldüğü zaman, üçgenleştirme süreci başlardı. Temel hattaki 
iki nokta arasındaki uzaklığı sağladıkları zaman, araştırmacı-
lar üçgen için üçüncü bir noktayı seçebilirlerdi. Bu nokta da se-
çildikten sonra, bu noktaya olan açı ölçülürdü. Daha sonra tri-
gonometrik tablolar vasıtasıyla, araştırmacılar [arazi üzerinde 
pratik çalışma yapma ihtiyacı duymadan ve masaüstünde] her 
üç açıyı ve iki yeni kenar uzunluğunu hesaplayabilirlerdi. Bu 
hesaplamalardan sonra, ikinci üçgene geçilirdi. Böylece tüm 
arazi birbirine bitişik üçgenleştirme ağı yoluyla ortaya kona-
bilirdi.”

“[Cassini III’ün haritasının üzerinde] rasyonel ve kanıtlanabi-
lir bilimsel metodun yeni ve değişmez sembolü olan bir üçgen 
bulunmaktaydı. [Bu üçgen], geometri ve matematiğin değişmez 
yasalarının, geniş ve dağınık bir kaos içindeki dünya üzerin-
deki zaferini fiziksel olarak ortaya koymaktaydı. Babilliler ve 
Yunanlılar daireye tapmaktaydılar, Çinliler ise kareyi kutsadı-
lar; Fransızlar [ise] dünyayı fethedenin [daire veya kare değil] 
üçgen olduğunu gösterdiler.”

“[Fransız Devriminden sonra] ulus [kavramı], yeni bir kavram 
olan toprak (territory) ile imparatorluğun yerini aldı. Burada 
devlet egemenliği meşru bir şekilde sınırlandırılmış bir toprak 
parçası üzerinde tamamen, düz ve eşit bir şekilde faal durum-
daydı. Bu durum devletlerin merkezleri tarafından belirlendiği, 
sınırların geçirgen ve belirsiz olduğu ve hakimiyetin belli be-
lirsiz bir şekilde dönüştüğü imparatorluklar ile doğrudan bir 
tezat içindeydi.”[4]

Muhtemelen, rasyonel düşüncenin nasıl çalıştığını, üçgenleştir-
me kavramı kadar hiçbir şey iyi anlatamaz. Felsefenin (veyahut 
insan düşüncesinin gelişimi) takip edildiğinde şu soru tekrar 
tekrar karşımıza çıkmaktadır. Gerçek dünyadaki tüm verileri 
bilmemiz mümkün bulunmamaktadır. Öyleyse gerçek hayat 
hakkında nasıl rasyonel olabiliriz? Bir konuda bir hükme var-
dığımızda, dışarıda bıraktığımız bilgiler nedeniyle yanlış karar 
verme olasılığımız bulunmakta mıdır? Eğer böyle bir olasılık 
varsa, bu durum bizim hayatımızı nasıl etkiler? Nicholas Ta-
leb’in kavramlarıyla konuşursak, siyah kuğuları yok saymak, 
karar alma kalitemizi nasıl etkiler?

[4] Brotton,  age, s 298-335

Cassini haritası üzerindeki üçgen ile sembolize edilen ve ken-
disini tekrar tekrar pozitif düşüncede ortaya koyan varsayım 
şudur: Bakın biz masa başında oturarak bazı oranları/bilgileri 
(yani trigonometri tablolarını) hazırlıyoruz. Sonra gerçek dün-
yadan bize küçük bir set bilgi verin, bu bilgiden kaos içindeki 
dünyanın ne olduğunu, oralara her defasında gitmeye ve göz-
lem yapmaya ihtiyaç duymadan bilgi çıkartabiliriz. Bu arada 
Tanrı mı dediniz? Biz işte o işi yapıyoruz. Biz bu işi sadece 
haritacılıkta yapmıyoruz. Pozitif bilim dediğimiz şey, mekâna, 
zaman ve enerji (güç) kavramlarını da ekleyerek üçgenleştir-
me yapmaktan ibarettir. Biz bu konuda çok iyiyiz. Ama daire 
ve kare zihinler bunu anlayamıyorlar. O yüzden biz üçgenler 
üstünüz.

İroniktir ki, pozitif düşüncenin kendisini tam karşısında ko-
numlandırdığı skolastik düşünce de aynı şekilde çalışmaktadır. 
Ancak, trigonometrik tablolar yerine kutsal kitapları kullan-
maktadır. ‘Kutsal kitapta şu şekilde bir ifade olduğuna göre, de-
mek ki hakikat budur’ diye bir epistemolojiye dayanmaktadır. 
Ancak, kutsal kitaplar üzerinde tarihî ve lengüistik çalışmalar 
yapanlar, tercüme ve anlam konusunda ciddi sıkıntılar olabi-
leceği konusunda uyarılar yapmaktadırlar. Bu durum (bilerek) 
pek de ciddiye alınmamaktadır. 

Pozitif düşünce sistemi şimdiye kadar çok iyi çalıştı. Şunu ka-
bul edelim ki, bu sistem sayesinde hepimiz daha iyi ve daha 
uzun yaşıyoruz. Ama bir sorun var, o da şu: Bu düşünce sistemi 
belli koşullar altında iyi çalışıyor, ama bu koşulların dışına çı-
kıldığında sistem sorun çıkartmaya başlıyor. Bu da bu kadar 
muhteşem sonuçları olan bir sürecin belli bir noktadan son-
ra kendi hapishanemiz olduğu anlamına gelmektedir.

“Evrenin şimdiki durumuna bakarak ileride ne olacağı hakkın-
da fikir yürütmek Determinist (belirlemeci) bir bakıştır. Evren 
ve genel olarak doğa, kaosu ve kozmosu içinde barındıran dön-
güsel ve dönüşümlü, belirsizlik içeren bir yapıdır. Günümüz-
de bilinen evren bilinmeyen evrenin sadece küçük bir kısmı-
dır...”[5] 

“Günümüze kadar geliştirilmiş olan doğa bilimi olan fizik bi-
liminde hep trigonometrik lineer (çizgisel) fonksiyonlar kulla-
nılmıştır. Fakat, bu fonksiyonlarda karmaşık değişim olmadı-
ğından, bu fonksiyonlarla doğanın karmaşık yapısı asla açıkla-
namamıştır. Görüyoruz ki kendi üzerine dönüşüm içeren Frak-
tal yapılar sadece statik, durağan resimler olarak karşımıza 
çıkmıyorlar, aynı zamanda doğada hareket halinde olan canlı 
yapıların da davranışlarını açıklıyorlar. Çizgisel bir gelişme 
göstermeyen sistemlerde, çok yakın başlangıç şartları dahi çok 
farklı sonuçlar verebilirler. İşte Karmaşa kuramında “Kelebek 
etkisi” denen olay budur. Eğer gelişim ve etkileşim çizgisel ol-
mayıp karmaşık ise bir kelebeğin kanat çırpısı kadar ufak bir 
fark dahi çok büyük farklara yol açabilir. … 

Elbette ki burada verdiğim basit örnekler bizim evrenimizde 
bulunan her türlü yapıyı açıklamaya yetmezler. Ancak bu basit 
örnekler sayesinde, doğada sürekli Acayip Çekici merkezlerin 
oluştuğunu ve böylece kendine benzeyen (fakat birebir kopyası 
olmayan) yapıların oluştuğunu kavrayabilmekteyiz. Bu benzer-

[5] Haluk Berkmen, Entropi ve Evren, www.halukberkmen.net/pdf/253.pdf
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lik her boyutta görülmektedir. Hem düzen hem de düzensizlik 
acayip çekici merkezler sayesinde olur. Zaten düzensizlik, bi-
zim farkında olmadığımız bir gizli düzenin dışa vurmuş gö-
rüntüsüdür. 

“Acayip” sözü dilimizde tuhaf bazı çağrışımlara neden oldu-
ğu için yerine “gizli” sözünü kullanmayı tercih ederim. “Gizli 
çekici”, yani gözlerden gizlenmiş bir boyutun olduğu kanısın-
dayım. Sistemler ister cansız ister canlı olsun, farklılaşarak 
varlıklarını sürdürürler. Çünkü farklılığı oluşturan etki dıştan 
geldiği kadar içten de geliyor. Örneğin, canlılarda beslenme 
şartları, su durumu, dış düşmanların sayısı, yani genel olarak 
çevre şartları her sistemde ufak da olsa farklı oluşumlara yol 
açıyor. Ancak, canlı sistemin bölünerek çoğalma yeteneği ile 
kendi yapısında bulunan non-lineer (doğrusal olmayan) özel-
lik yeni türlerin ortaya çıkmalarını sağlayan içyapıdır. Burada 
önemli olan değişikliği oluşturacak olan kritik bir değere ulaşı-
lıp ulaşılmadığıdır.”[6]

“İnsan topluluklarında da benzer durumlar oluşur. Birbirlerine 
komşu fakat ayrı durumda olan toplumlar bir savaş durumunda 
birbirlerine karışırlar ve Kaos (karmaşa) belirir. Ancak savaş 
sona erip barış oluştuğunda yeni bir düzen kurulur ve sosyal 
denge sağlanmış olur. Demek ki, bir Fizik kavramı olan Ter-
modinamik Denge ile bir Sosyoloji kavramı olan Sosyal Denge 
arasında önemli benzerlikler vardır. Sosyal karmaşa durumun-
da toplumun Entropi’si artmakta, sosyal dengeye ulaşıldığında 
ise sabit kalmaktadır... İnsanlar da dış tehlikeler arttığında, da-
ğınık durumdan toplu halde yaşam tarzına geçerek iş bölümünü 
arttırmışlar, enerji kaybını minimuma indirmişlerdir. Düzenin 
yerel olarak artması Entropi’nin yerel olarak azaldığına ve ar-
dından sabit kaldığına işarettir.”[7]

Haluk Hoca, entropiye bütünün içindeki birim açısından bak-
maktadır. Entropiye şu şekilde de yaklaşılabilinir: Sistemin 
bir yerinde olan bir değişiklik, bütünü geri döndürülemez bir 
şekilde etkilemektedir. Diğer bir değişle, (ve de örnek olarak) 
sistemin bir bölümünü ısıttığımızda, sıfırıncı saniyede bu parça 
ile sistemin diğer kısmı birbirinden izole halde olacağı için, bu 
ikisi birbirini etkilemez. Ama sisteme zamanı da eklediğimiz 
zaman entropi yasası çalışmaya başlar. Dolayısıyla, sistemin 
bir parçasında meydana gelen değişiklik bütünü etkiler. 

Bu noktayı daha iyi anlatabilmek için Metin Bobaroğlu'na 
başvuracağız. Kendisi mürşidlerin oturdukları postun ne ol-
duğunu anlatmıştı. Mürşidler, gerçekten kuzu postu üzerinde 
otururlarmış. Bu kişi kuzuyu önce bakar sever sonra da kendi 
elleriyle kurban edermiş. Oturdukları post da kurban edilen ku-
zunun gene kendi elleriyle yüzdüğü postu olurmuş. O yüzden 
her mürşid postunu kendisi yaparmış, bir kişi  bir başkasının 
postuna oturamazmış.

Bu süreç üzerinde çok düşündüm, evren öyle bir düzenlenmiş 
ki, kendi yaptığımız haksızlıkların kölesi oluyoruz. Bu hak-
sızlıklar bizi şekillendiriyor. Yakın bir tanıdığımın babası ve-
fat etmişti, mevlidine gittim. Hoca okumaları yaptıktan sonra 

[6] Haluk Berkmen, Doğada Düzen ve Karmaşa, http://www.halukberkmen.
net/pdf/198.pdf
[7] Haluk Berkmen, Sosylojinin Termodinamiği, http://www.halukberkmen.
net/pdf/250.pdf

konuşmaya başladı. Bize uzun uzun Allah’ın insana kötülük 
yaptırabileceğini veya günah işletebileceğini anlatmıştı. Allah 
bunu bilerek yaparmış. Bu cümle aslında çok derin bir cümle.

Hayatın amacı nedir? Tek bir cevabı var, bilinci yükseltmek. 
Kadim bilgelik devamlı hareketten bahseder. Anadolu bilgeli-
ğindeki “huuu” sesini düşünün, anladığım kadarıyla ilâhî ha-
rekete işaret etmektedir. Hareket için sistemin dengesiz veya 
düzensiz olması gerekmektedir. Anladığım kadarıyla, mürşid 
kendi hareketini kendisi başlatabilen kişiye denir. O post da 
“daha yüksek bir iyilik için nasıl kurban verebilir”i biliyorum 
demek. O kurban bir hareket başlatır ve bu hareketin telafisi 
gerekmektedir, o da hizmetle olur. Dolayısıyla o post hizmetle 
mühürlenmiş bir kaderi de temsil eder. İnsan neden haksızlık 
gibi olumsuz bir şey yaptığında öğrenebilir? Veyahut daha ge-
nel bir şekilde soralım, neden olumsuz veya insanı daha aşa-
ğı seviyelere çeken şeyler bilincin yükselmesi için gereklidir? 
“Vico’ya göre biz ancak kendi neden olduğumuz ve kendi yap-
tığımız şeyi doğru ve temelli olarak bilebiliriz.”[8] Dolayısıyla, 
bilincin yükseltilmesi için drama kahramanı olmak gerekiyor. 

Bir benzetme daha yapmak istiyorum. Platon “Akademi”yi 
kurdu, Aristo ise “Lise”yi kurdu. Önce liseye gideriz, üçgen 
zihinlerin babası Aristo’nun tezgahından geçeriz, sonra daire 
zihne yani Platon’un akademisine geçeriz. Daire zihin, ne de-
mektir? Daireyi, merkezi tanımlar. Daire, bir merkezden eşit 
uzaklıkta olan noktalara verilen isimdir. Yukarıdaki alıntıda da 
belirtildiği gibi, egemenlik üçgenin her yerine eşit yayılmıştır, 
ancak şizoiddir. Dairede ise egemenlik merkezdedir, bütündür, 
ayrımları aşmıştır. 

“Empatik gelişme ile kendini düşünme el ele gelişmiş olup, in-
sanlık macerasına eşlik eden ve gittikçe karmaşıklaşan enerji 
tüketen sosyal yapılara da eşlik etmiştir.”[9] “Empati kelime-
si, Almanca bir kelime olan ‘Einfühlung’ kelimesinden gelmiş 
olup, … Alman estetikçiler tarafından kullanılmıştır. … [Ein: 
Bir, Fühlung: Hissetmek, Einfühlung: Bir olmuş hissetmek – 
yazar] Daha pasif olan sempatiden farklı olarak, empati aktif 
dahil olmayı içermektedir – [diğer bir değişle] gözlemcinin bir 
başkasının  deneyiminin bir parçası olma / bu deneyimin hissi-
yatını paylaşma istekliliği”[10] 

“Okullar, Internet ile büyümüş ve bilgiyi istiflemek yerine pay-
laşmaya açık sosyal ağlarda etkişimde bulunmaya ve öğrenme-
ye yatkın yeni bir jenerasyona yetişmek için çaba gösterdikçe, 
rekabetçi bir çekişmeden paylaşımcı öğrenme deneyimine çe-
virmek üzere tasarlanmış yeni eğitim modelleri ortaya çıkmak-
tadır. … Empatik söylemler, … genç insanları karmaşıklığın 
kademeleri üzerine düşünmeye daha yatkın hale getirmekte ve 
tek basit bir formülün veya cevabın olmadığı, yalnızca payla-
şılan anlamların ve ortak anlayışlar için devamlı araştırma 
içinde olunan belirsiz gerçeklikler içinde yaşamaya zorlamak-
tadır.”[11]

[8] Şener Aksu, “Hegel ve Tarih Felsefesi”, Anı Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 
32
[9] Jeremy Rifkin, The Empathic Civilization – The Race to Global 
Consciousness in a World in Crises, Penguin Group, New York, ABD, 2009, 
11
[10] Rifkin, age, s 12
[11] Rifkin, age, s 15, 16
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“Farklılaşma süreciyle gelen ve uyanmakta olan kendini düşün-
me – bireysellik (selfhood) hissi, empatinin gelişmesi ve geniş-
lemesi için büyük önem taşımaktadır. Bir benlik (self) ne kadar 
bireyselleşmiş ve gelişmiş ise, kendi benzersiz ve ölümlü varlığı 
ile varlıksal yalnızlık gibi varolmak ve estetik hale gelmek (flou-
rish) konusundaki çabalarında karşısına çıkan zorluklar konu-
sunda o derece gelişmiş bir anlayışa sahip olur. Başkalarındaki 
benzer varoluşşal anlayışlar [kaygılar] ile empati kurmamızı 
mümkün kılan da işte kendimizdeki bu anlayıştır[12]  … [Aynı 
şey toplum için de geçerlidir] … Karakterize eden bu süreci biz 
uygarlaşma [civilization] olarak adlandırıyoruz.” … “Yolcu-
luğumuz, evreni yöneten enerji yasalarının, gittikçe daha fazla 
enerji tüketen sosyal düzenlemeler çerçevesinde kendi izole ol-
muşluğumuzu aşmak için başkalarının yoldaşlığını aramamıza 
yol açan insanî eğilimlerimize karşı geldiği bu yol kesişiminde 
başlamıştır. İnsanlık tarihinin temelinde yatan diyalektik, bü-
yüyen empati ile artan entropi arasındaki devamlı geri bildirim 
döngüsüdür.” … “Toplumlar, insan varlığını devam ettirmek 
için çevrede mevcut olan enerjiyi dönüştürmek üzere organi-
ze olmuşlardır ve bu şekilde de varlıklarını sürdürürler. Nobel 
ödülü sahibi Frederick Soodly tarafından yapılan bir gözleme 
göre, termodinamik, ‘nihai olarak, politik sistemlerin yükseliş 
ve düşüşlerini, ulusların özgürlük veya bağımlılıklarını, ticaret 
ve sanayinin akışını, zenginlik ve fakirliğin kaynağını ve ırkımı-
zın genel fiziksel refahını kontrol eder.’”[13]

“Daha fazla enerji tüketen ve karmaşık uygarlıklar, daha fazla 
diğer tekil ve benzersiz bireylere maruz kalma ve iletişim kurma 
olanaklarını artırır. Bu maruz kalmaların çeşitliliği ve zenginli-
ği arttıkça, bir bireyin başkalarıyla olan çatışmalarında, kendi 
yönleriyle (facets) yüzleşme ve empatik farkındalık oluşturma 
olasılığı artar. … [Bu] devam dengelen empatik geri dönüşüm 
gittikçe karmaşıklaşan toplumların sosyal tutkalı haline gelir. 
… Ancak burada bir çelişki bulunmaktadır. Bunun için ödedi-
ğimiz fiyat [fiziksel] çevrede neden olduğumuz entropidir. … 
Eğer insan tabiatı özünde [klasik iktisatçıların belirttiği gibi] 
kendisini düşünen, faydacı ve zevk peşinde ise, o zaman bu 
empati / entropi paradoksunu çözmek mümkün bulunmamak-
tadır.”[14] Ancak, “Bizler hem işbirlikçi hem de rekabetçi hay-
vanlarız.”[15]

“Saf aklın bedenden ayrılmış dünyasında, sadece her birey ta-
rafından bağımsız olarak keşfedilmesi gereken a priori gerçek-
ler bulunmaktadır. … [Newton’a dayanarak] olguların katego-
rize edilmiş, sterilize nedensellik ilişkisi içinde izole bir şekilde 
ölçümlenebileleceği düşünülmektedir. … Ancak, düşüncesinin 
gelişiminin bizzat kendisi, diğerleri ile ilişkide bulunmayı ge-
rektirir. Gerçekte kim olduğumuzu, diğerleri ile ilişkilerimiz 
çerçevesinde anlarız.”[16] “Sonuç olarak, eğer gerçek [hakikat 
de diyebiliriz] deneyim ise ve deneyim de her zaman diğeri ile 
ilişki ise, o zaman daha fazla ilişki, gerçeğin daha derin kat-
manlarına nüfuz etmemizi ve varolmanın anlamına daha yakın 

[12] Feelings kelimesi kullanılıyor ama anlayış olarak tercüme etmeyi tercih 
ettim
[13] Rifkin, age, s 24 - 29
[14] Rifkin, age, s 41, 42
[15] Rifkin, age, s 129
[16] Rifkin, age, s 148

olmamızı sağlar.”[17] 

“Çok uzun zaman, kişisel fırsatçılık ve materyal başarı üzerine 
kurulu Amerikan rüyası, dünyanın büyük bir kısmının ilham 
ve rehberlik için dikkatini verdiği altın standarttı. [Buna kar-
şın Avrupa rüyası ise] kişisel insiyatifi ve ekonomik fırsatları 
önemsemekle birlikte, bütün toplumun hayat standardının yük-
seltilmesine de eşit şekilde ağırlık vermektedir. [Bu rüya] bir 
kişinin tam bir izolasyon içinde kendini zenginleştiremeyeceği-
ni, ancak, paylaşılan sosyal bir ortamda diğerleri ile derin iliş-
kiler içinde bunu başarabileceğini ortaya koymaktadır.”[18]

Tüm bunları günümüz dünyasını anlamlandırmak için kullan-
mamız gerekirse, ilk başta çok da ilgisiz duran bir noktadan 
başlamamız gerekmektedir: Bütün dünyada imalat sanayinde 
kâr oranları düşmektedir. Küresel anlamda, üretilen katma de-
ğerin gittikçe daha büyük bir kısmı, pazarlama, finans ve ar-ge 
faaliyetlerinden gelmektedir. Bu durum, henüz açık bir şekilde 
ortaya koymasak da Marks’ın tabiriyle, sınai kapital – finans 
kapital arasındaki çatışmayı arttırmaktadır. Bu durumun, bir 
grup sınai kapitalist ile gene bir grup finans kapitalist arasında-
ki itiş kakıştan daha fazla ve daha ciddi sonuçları olmaktadır. 
Bu çatışmanın artan derecesi, etkisi sanayileşmenin getirdiği 
toplumsal dönüşüm ile karşılaştırılabilecek sonuçlar üretmek-
tedir. Ancak, gelişmeleri anlayabilmek için, üçgen zihinlerin 
düşünce sistemi ve bunun ürettiği kavram setinden çok daha 
farklı düşünce sistemi ve kavram seti üretmek gerekecektir. 
Bunun için Metin Bobaroğlu’nun bir toplantıda bahsettiği ko-
nunun önem arz ettiğini düşünüyorum. Kendisi bir toplantıda 
şunu demişti: “Din ile bilimin birbirine yaklaştığı zamanlar, 
insan düşüncesinin gelişiminde hızlanmanın yaşandığı dö-
nemlerdir.”  Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın çalışmalarının 
temelinde bir sabit nokta bulunmaktadır. Kadim bilgelik, insan 
var olduğundan beri onu etkilemiştir ve bugün kültür, uygarlık 
veyahut din bu bilgeliğin değişik görünüşleridir. 

Dünya sanayi çağından bilgi çağına doğru hareket etmektedir. 
Bilgi çağı ile sanayi çağı arasındaki fark nedir? Üç temel fark 
bulunmaktadır. Birincisi ‘değer yaratan ana öğe’ ile ilgilidir. 
Marks, bu konuda etkileyici güzellikte bir tespitte bulunmuş-
tur: “Şimdi, para-kapitalistin, borç süresince elden çıkarttığı 
ve üretken kapitaliste – borç alana devrettiği kullanım – değeri 
nedir? Bu, paranın, sermaye haline gelebilme, sermaye işlev-
lerini yerine getirebilme ve bu süreç sırasında kendi ilk değer 
büyüklüğünü koruyabilmesinin yanısıra belirli bir artı-değer, 
ortalama kâr – yaratma gücü nedeniyle sahip olduğu kullanım- 
değeridir. Diğer metalar söz konusu olduğunda, bu kullanım 
değeri tamamıyla tüketilir. Bunların özü ve onunla birlikte de-
ğerleri ortadan kalkar. Buna karşılık, meta sermayenin, kulla-
nım değerinin tüketilmesiyle değerini ve kullanım değerini hala 
korumasının yanısıra bir de bunu artırması gibi kendine has 
bir özelliği vardır. Para kapitalistin, sanayi kapitalistine borç 
verilen sermayeyi onun emrine verdiği dönem boyunca elden 
çıkarmış olduğu paranın sermaye olarak – ve bu ortalama kâr 
üretme yetisi – bu kullanım değeridir.”[19] “Sermaye, sermaye 

[17] Rifkin, age, s 155
[18] Rifkin, age, s 547
[19] Karl Marks, Kapital 3, Eriş Yayınları, 3. Baskı, Çev: Alaattin Bilgi, 
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oluşunu, kendisini genişletme yoluyla ortaya koyar.”[20] Sa-
nayi çağı, kullanıldıkça tükenen değerler üzerine kuruludur. 
Bu nedenle matematiksel iktisat, azalan, en iyi ihtimalle sabit 
kalan getiriler üzerine dayanmaktadır. Bilgi çağı ise, sermaye 
ve bilgi gibi kullanıldıkça ve hareket kazandıkça kıymetlenen 
değerler üzerine kurulacaktır. 

İkinci fark ise ölçek ekonomileri ile ilgilidir. Bilgi çağında, ar-
tan getiriler nedeniyle, ölçek ekonomileri büyüme eğilimdedir. 
Sanayi ekonomisinde daha büyük demek, daha büyük gözle 
görülebilir fabrikalar demek iken, bilgi çağında görülen / görü-
lecek olan ilk bakışta o kadar rahat fark edilmeyen, ancak daha 
büyük organik yapılar olacaktır. Kümelenme gibi (nispeten) 
yeni kavramlar da bilgi ekonomisine geçişin göstergeleridir. 
Diğer taraftan, üçüncü, dördüncü vs. sanayi devrimi kavramları 
dar kapsamda işe yarayan kavramlar olabilir, ancak, eğer ‘yeni 
dünya düzeni kurulur, Türkiye de yerini alır’ diyorsak, gelişme-
leri dar kapsamlı değerlendirme lüksümüz bulunmamaktadır. 
Üçüncü fark ise, bilgi çağında ilişkileri veyahut içinde bulun-
duğu ağı daha güçlü olan, güçlü olmayanlara göre daha fazla 
rekabet gücü kazanacaktır. Bu durum, devletler için de geçerli 
olacaktır. Ağın güçlendirilmesi için ise empati ve bunun ge-
tirdiği karşılıklı güven önem kazanacaktır. Dolayısıyla, ‘artan 
getiriler ekonomilerinin’ hüküm sürdüğü zamanlarda, rekabetçi 
ölçek ekonomilerini yakalayabilmek için empati ve güvene da-
yanan ilişkiler önem taşıyacaktır / taşımaktadır.

Diğer taraftan, Avrupa Birliği, her ne kadar Almanya’nın jeo-
politik obsesyonlarını önleme amacıyla kurulmuş olsa da bu 
tip yapılanmaların, ulus devletler ile karşılaştırıldığında bil-
gi çağında daha etkin olduğunu ortaya koyulmuştur. Avrupa 
Birliği’nin ayak izlerinde Asya Birliği yürümeye başlamıştır. 
Diğer taraftan, sanayi çağının çocuğu olan kapitalizm, artık 
gitgide içinde bulunduğu formun içinde sıkışmaya başlamıştır. 
Marks’ın sermaye konusundaki tespitleri üzerinden gidersek, 
sermayenin hareket alanı gün gittikçe daralmaktadır, zira gene 
Marks’ın bahsettiği mekanizmaların ürettiği çelişkiler sayesin-
de, imalat sanayinde kâr oranları düşmektedir. Bu da sermaye-
nin yatırım yapabileceği alanları azaltmaktadır. Sermaye, gene 
en iyi bildiği şeyi yaparak, kendisini dönüştürerek bir çıkış yolu 
bulmak durumundadır.

Jeopolitik şans, neredeyse 500 yıldan fazla bir zamandır de-
niz devletlerinin lehine işliyordu. Bu durum, sanayi devrimini 
başlatan en önemli unsurlardan birisidir. Şimdi ise, jeopolitik 
şans, kara devletlerinden yana esmeye başlayacaktır, bu da ben-
zer şekilde, bilgi çağının sanayi çağına üstün gelebilmesi için 
önem taşımaktadır. Bilgi çağı ile jeopolitik şansın artık kara 
devletleri için de çalışmaya başlayacağı bir gelecek arasında 
nasıl bir bağlantı olduğu sorusu sorulabilir. Bu soruya, büyük 
veri (big data), yapay zekâ ve ölçek ekonomileri beraberliği ile 
gayet somut bir örnek verebiliriz. 

2004, https://www.marxists.org/turkce/m-e/kapital/kapital3.pdf,  s 310
[20] Marks, Kapital 3,  s 313

Big data nedir? Big data, istatistik biliminin ortadan kalkma-
sı, yerine veri madenciliği kavramının gelmesidir. Bilindiği 
üzere, istatistikte en sık kullanılan yöntemlerden birisi, genel 
nüfus (popülasyon) olarak tanımlanan hedef grubun tamamı-
nın genelde incelenememesi nedeniyle, onun yerine bu grubu 
temsilen bir grup oluşturulmakta (örnekleme) ve bu örnek grup 
üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarının genel hedef grubu 
açıkladığı varsayılmaktadır. Bilgi işlem ve iletişim teknolojile-
rindeki gelişmeler, daha önceleri hayali bile kurulamayan pek 
çok alandaki verinin düşük maliyetlerle bir araya getirilmesini 
sağlamakta, örnekleme yerine doğrudan popülasyonun kendisi 
kullanılabilmekte, bu verilerin ileri düzeyde tekniklerle işlen-
mesi ile, daha önce fark edilemeyen düzenliliklerin veya uya-
rıların tespit edilmesi sağlanmaktadır. Bu veri işleme tekniği 
aşamasında yapay zekanın kullanılması ve bu yapay zekanın 
kendini devamlı olarak geliştirme olanağına sahip olması, in-
sanlığın şimdiye kadar hiç hayal bile etmediği bir takım sosyal 
mekanizmaların bulunması ve hayata geçmesine neden olabilir. 

Bunun merkezî idareye verebileceği gücü bir düşünün. Büyük 
veri ve yapay zekanın çalıştığı siyasi bir ortamda âdem-i mer-
keziyetçilik olsa ne olur, olmasa ne olur? Yeni dönemde ulus 
devlet ve denge politikalarının altyapısını oluşturduğu bölün-
müş / hegemonyacı yapıların, kendi ekonomileri için rekabet-
çi bir ortam hazırlamalarının daha zor olduğu görülmektedir. 
Empati ve güven tesis etme yoluyla, diğer toplumlarla organik 
ağlar kurabilen toplumlar daha rekabetçi olabileceklerdir. Bu 
konuda kara devletleri daha şanslı olacaklardır, zira gerek-
li altyapının kurulması durumunda, bu toplumların etkile-
şim derecesi, deniz devletlerine göre daha fazla olacaktır. 

Tüm bu gelecek senaryolarının omurgası Asya’nın doğusu ile 
batısını birbirine bağlayacak Demir İpekyolu’dur. Amerika’yı 
Birleşik Devletler yapan şey, önce Mississippi Nehri, sonra 
da 19. yüzyılda kıtanın doğusuyla batısını birbirine bağlayan 
demiryolu ağıdır. 19. Yüzyılda Kuzey Amerika kıtası için ya-
şanan şey, 21. yüzyılda daha büyük ölçekte Asya kıtası için ya-
şanacaktır. 19. yüzyılda gerçekleştirilen bir hayal, herhalde 21. 
yüzyılda haydi haydi gerçekleşir. 

Son ve en önemli soruyu cevaplamadım. Yazının başında üç-
gen, daire ve karelerden bahsettik. Peki, kare nerede? O da 
daire mertebesinden sonra dünya tininin bir sonraki mertebe-
si olacaktır. Varlık, toprak, su, ateş ve havadan oluşur. Ancak, 
mevcut aşamasında (Hegel’ce: moment) insan düşüncesi henüz 
bu duruma göre minaresini dikmeye hazır değildir.

Sonuç olarak, bir merkez yani amaç olmadan, yani minareyi 
dikmeden, insanlar ve toplumlar hayat yolculuğunda yollarını 
kaybederler. Amacın belirlenmesi için ise, insanı kendi Ku-
düs’üne bağlayan dinin iyi çalışılması gerekmektedir. Ana-
dolu insanı olarak çok şanslıyız, zira binlerce yıllık bir kültürel 
birikimin üzerindeyiz. Bu birikim bizlere, İslâmiyet’in jeopoli-
tik ve siyasi olmayan, gerçek yorumunu yapabilmek için güçlü 
bir altyapı vermektedir.
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Eskiden, düşünce dünyasının tamamen soyut ol-
duğunu zannederdik. Bırakın ürettiğimiz düşün-
cenin sorumluluğunu almayı, bir bedel ödemeden 

var olabildiğimiz tek alan olduğunu sanırdık düşünce 
yaşamının. Artık, her düşünmemizde bir kodlamayan 
RNA (Ribonükleik asit) üretildiğini, epigenetik mekaniz-
maların devreye girdiğini biliyoruz. Yani düşüncelerimiz, 
duygularımız bedenleniyor! Epigenetik alanında heye-
can verici gelişmeler var. 

Beyin hücreleri olan nöronlar, diğer nöronlarla nöral ağ-
lar meydana getirirler. Nöral ağlar, düşüncelerimiz ya da 
anılarımız etrafında oluşurlar. Yeni bir konu üzerinde dü-
şünmek, yeni bir nöral ağ gerektirir. Belirli bir konuyu 
düşündüğümüzde, hatırladığımızda ise o konuyu düşüne 
düşüne oluşturduğumuz nöral ağ faaliyete geçer. Tekrar 
düşünmelerde ve hatırlamalarda, bu ağlar uzun dönemli 
ilişkiler içine girerler: Tekrarda ısrar ağları sağlamlaştırır. 
Sürekli aynı konunun düşünülmesi, o düşünce nedeni ile 
oluşan nöral ağın giderek kalınlaşmasına neden olur.

Bizim için normal sayılabilecek bir günde yani; geçmişi 
hatırlayıp üzüldüğümüz, etrafımızdaki olaylara veya in-
sanlara kızdığımız, endişelenerek beklediğimiz anlarda; 
aslında, söz konusu duygular aracılığı ile nöral ağlarımı-
zın düzenlenmesini ve sağlamlaştırılmasını gerçekleştir-
mekteyiz. Aynı şekilde sağlıklı düşüncelerimiz de ayrı 
ağlar oluşturur.

Bilinenin aksine, duygularımız düşüncelerimizi değil dü-
şüncelerimiz duygularımızı oluşturur. Olaylar karşısında 
vereceğimiz tepkiyi oluşturan temel neden, ısrarcı tekrar-
larla sağlam hale getirdiğimiz nöral ağlardır. Bizde, uy-
gun bir delik (düşünce) olmadıkça dışarıdan bir anahtarla 
(olay) açılacak bir kapı yoktur. Kişilik böyle oluşur. Gü-
zel haber, kullanılmayan nöral ağların arasındaki bağlan-
tının zayıflayıp kopmasıdır. Bilinçli bir biçimde düşün-
celerimizi izleyerek, istemediğimiz nöral ağın zayıflayıp 
nihayet yok olması gibi bir süreci yönlendirebiliriz.

Düşünceler vücutta kimyasal oluşumunu tetiklerler, hüc-
relerimiz her gün bombardıman edilen, sağanak yağmur 
halinde gönderilen kimyasallara alışkanlık geliştirirler. 
Bu kimyasallar, ulaştıkları dokulardaki hücrelerin yü-

zey alıcı bölgelerine, anahtar-kilit modeli olarak yerleşir. 
Orada güçlü bir etkileşim olur, bu etkileşim hücre çekir-
değinde değişikliklere neden olur. Onları endişe, korku 
hormonlarına bağımlı hale getirip diğer temel işlevlerini 
ihmal etmelerine neden oluruz. Düşüncelerimizle, hücre-
mizin ahlâkını da bozmuş oluruz böylece. Oysa hücrenin 
görevi ait olduğu organ veya dokunun canlılığının deva-
mı için günlük biyolojik faaliyetlerin sürdürülmesidir. 

Yoksunluk durumunda, artık bir bağımlı haline gelen 
hücre alarm verir. Örneğin; öfke hormonu yoksunluğu-
nun sinyalini (üretim talimatını) alan beyin (zihin) hafıza 
aynasında eski olayları inceleyip, frontal lobda resimler 
oluşturur. Burada hem anılarımız hem de duygu tepkileri 
vermemize neden olan düşüncelerimiz, başka bir deyişle 
birer kimlik altında oluşmuş olan nöral ağlarımız tara-
fından çekilen fotoğraflar gözden geçirilir. Vücudumuz 
o sırada hızla şunu araştırıyordur: Bu kişi/ben ne olunca 
öfkeleniyordu/m?  Bu işlem sonucunda uygun fotoğraf 
bulunur ve böylece bizi hep sinirlendiren şeye yine sinir-
leniriz: Trafikteysek yolumuzu kesen sürücüye hiddetle 
küfrederiz; evde eşimize, çocuklarımıza yersiz çıkışlar-
da bulunur, öfke patlamalarına gark oluruz; eylem içinde 
değilsek ve tamamen yalnızsak sinir bozucu bir anımızı 
hatırlarız. Zaman zaman, nedenini bilmediğimiz bir kız-
gınlık bile yaşayabiliriz; dışarıda kızgınlığımızı yönlen-
direbileceğimiz bir nesne yoktur, şaşırırız; gerçekte bü-
tün olay içeride olup bitmektedir. 

Temel alınan şey eskiler ve tecrübelerdir; “Bugün, dün 
gibi” yaşanmaktadır. Bilim bu bağlantıların kopmasının 
mümkün olduğunu, belirli bir süre tercih edilmeyen, kul-
lanılmayan bağlantıların zayıflayarak düşeceğini müjdeler. 

Erdem öğretilerinin ve özsel anlamında ele alındığında 
dinlerin bu konuyu öğrencilerine “giriş dersi” olarak ver-
mesinin üzerinden binlerce yıl geçmişti oysaki. Bilimin 
kodlamayan RNA dediği şeye “cin” diyordu: cinlenmiş; 
iyi cin, kötü cin.

*Bu yazı 28 Aralık 2017 tarihinde gazateduvar web sitesinde yayımlanmıştır. 
https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2017/12/28/dusuncem-kaderim-olur-mu/

Düşüncem
Kaderim Olur Mu?

Gülgün Türkoğlu
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Ahi Evran’ın, “Elini, dilini, belini bağlı, kapını, gönlünü, sofram açık 
tut” prensibi birçok kavrama model oldu. 13. yüzyılda büyük bilge 
Ahi Evran tarafından temelleri atılan Ahilik felsefesi, Anadolu’da 

yüzyıllardır birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın ruhunu oluş-
turuyor.

Ahi Evran’ın, “Elini, dilini, belini bağlı, kapını, gönlünü, sofranı açık tut” prensibi 
temel alınarak ortaya çıkan Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu’da 
yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında hem iş hem 
de ahlâkî yönden yetişmelerini sağlayan bir kurumdu.

Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle ortaya çıkan kurumun kurucusu Ahi Evran, 
Azerbaycan’ın Hoy kasabasında doğdu. Bağdat’ta büyük üstatlardan ders alan 
ve Arapların Fütüvvet Teşkilatı’ndan etkilenen Ahi Evran, 1205’te Anadolu’ya 
geldikten sonra, bu yapıyı ilk Kayseri’de kurdu. Amaç, göçebe Türkmenlerin 
İslâmlaşma sürecini hızlandırmak, Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmek, şehir-
lerde yaşayan Rûm ve Ermeni tacirlerle rekabet edebilmekti. Sanat, ticaret ve eko-
nomide kendim gösteren bu anlayış ortaya koyduğu kurallarla kısa zamanda hızla 
yayıldı. Sonucunda amaçlandığı gibi, Anadolu kısa sürede Türkleşip İslâmlaştı, 
göçebe Türkmenler daha kolay yerleşik hayata geçti, Türk şehirciliği hızlandı ve 
yerli halkın elindeki sanat ve ticarete Türkler de katıldı.

Daha da önemlisi Anadolu’da önemli bir güç haline gelen Ahilik, Selçuklularda 
askerî ve siyasî faaliyetlerde de bulundu, Moğol istilası sırasında bile kendi otori-
tesini yürüttü ve Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ve güçlenmesinde etkin rol oynadı.

* Yazının tamamı için bakınız; Mehmet Özgür Ersan, Anadolu’da Devrimci İsyanlar, 2014

Anadolu’da Dayanışmanın Ruhu: 

Âhiyân-ı Rûm
ya da Ahilik

Mehmet Özgür Ersan
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Ahiliğin Temel Kuralları
Çalışma hayatının temeline “İyi insan” ilkesini koyan bu 
anlayış, aslında “İyi ahlâk”, “Doğruluk”, “Kardeşlik”, 
“Yardımseverlik” gibi güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-
ekonomik düzen niteliğini taşıyordu. Çıkışından bu yana ken-
dine has kural ve kaideleri olan Ahilikte, Ahi olmak ve peş-
tamal kuşanmak isteyen kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi 
gerekiyordu. Gayrimüslimler, çevresinde iyi tanınmayanlar, 
kötü söz getirebileceği düşünülenler, zina ettiği ispatlananlar, 
katiller, kasaplar, hırsızlar, dellâllar, cerrahlar, vergi memurları, 
avcılar ve vurguncular ile kadınlar Ahi olamazken, üye olmak 
isteyenlerden de “Yedi fena hareketi bağlaması ve yedi güzel 
hareketi açması” isteniyordu.

Bunlar ise şöyle: 

- Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını açmak,

- Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilm ve mülâyemet kapı-
sını açmak,

- Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak,

- Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak, 

- Halktan yana kapısını bağlamak, Hak’tan yana kapısını açmak, 

- Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, marifet kapısını açmak,

- Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak. 

Ayrıca, Ahilik teşkilatı 3 dereceli düzene dayanıyordu. Her kapı 
üç dereceyi içeriyordu. Bu dereceler şöyle: Yiğit, Yamak, Çırak, 
Kalfa, Usta, Ahi, Halife, Şeyh, Şeyh’ül Meşâyıh. Ahilikte sa-
natkârlar gündüzleri iş yerlerinde 4 aşamadan oluşan hiyerar-
şi içinde mesleğin inceliklerini öğreniyorlardı. Akşamları da 
toplandıkları Ahi konuk ve toplantı salonlarında aynı hiyerarşi 
içinde ahlâkî ve felsefî eğitim görüyorlardı.

Hâlâ Günümüze Işık Tutuyor
Güzel ahlâkı, aklıselimi, sevgi ve saygıyı, yoksula sahip çıkma-
yı, herkesin kendi sanatıyla yükselmesini, başkasının hakkına 
saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit 
davranmayı öğütleyen Ahilik geleneğinin günümüzde de hâlâ 
ihtiyaç olan doğruları sunduğu görülüyor. Örneğin, uzun yıllar 
lonca teşkilatlarıyla sosyal barışı koruyan, mesleki dayanışma 
ve iş ahlâkıyla toplumun ayakta kalmasına yardımcı olan bu 
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kurum, Anadolu’da yüzyıllardır mesleki örgütlenme ve dene-
tim mekanizmasına belirli bir standart getirdi. Bugünkü sivil 
toplum kuruluşlarının örnek modeli oldu. İş hayatında, başarı, 
eğitim, çalışma, alın teri, dayanışma, fırsat eşitliği, dürüstlük ve 
iyi meslek ahlâkı gibi ilkeleri temellendiren bu anlayış, bugü-
nün toplam kalite, müşteri beklentileri, tüketici hakları, standart, 
sendikacılık, kooperatifçilik gibi kavramlarının da öncüsü...

Öte yandan, Ahilik’in çalışma hayatına getirdiği bu düzen, 
kendini diğer tüm alanlarla hissettirdi ve yüzyıllarca toplumun 
çoğu kesiminde birlik, beraberlik ve dayanışma gibi yüce de-
ğerleri öne çıkardı.

Ahilik törelerinin bugün bile çeşitli deyimlerde yaşadığı da 
görülüyor. Örneğin, “Pabucunu dama atmak”, aslında ahilik-
teki bir törenle ilgili. Peştamal kuşanma töreninde, çıraklık-
tan kalfalığa geçiş öncesinde eğitimi tamamlanan çırak pabu-
cunu dama atıyordu. Bu duRûm, o kişinin artık usta ve kal-
falarından eskisi gibi ilgi görmeyeceği anlamına geliyordu. 

Bâciyân-ı Rûm; Anadolu Bacıları
Konumuz açısından bizi doğrudan ilgilendiren Anadolu 
Abdalları (Abdalân-ı Rûm) ile Anadolu Bacılarına (Bâciyân-ı 
Rûm) gelince Âşıkpaşazâde, Hacı Bektaş’tan söz ederken 
Anadolu’da dört Müsafir (dışarıdan gelmiş) ta’ife’den (ce-
ma’at) söz eder: Gâziyân, Ahiyân, Abdalân ve Bâciyân. Bir 
yoRûma göre, şeyh Evhadüddîn Kirmânî’nin kızı Kadın Ana 
Fatma Hatun, Ahi Evren (Nasîruddin Mahmûd) ile evlenmiş 
olup Anadolu’da kadınlar arasında ahiliğe denk Bâciyân ta’i-
fesini kurmuştur. Genelde, şeyhler neslinden zaviye yöneten 
hatunlar, mesela Hüdavendigar sancağından bir vakıf idare 
eden Tacı Hatun, Bâciyân cemaatinden sayılırlar. İbn Battuta 
Anadolu’da Müslüman kadınların erkeklerden kaçmayışlarını, 
saygılı oluşlarını hayretle kaydetmiştir.[1]

Anadolu Bacıları deyimine Âşıkpaşazâde dışında başka bir 
kaynakta rastlanmadığı için böyle bir topluluğun varlığı tartış-
ma konusu olmuş, hatta bu deyimin Âşıkpaşazâde Tarihi’nin 
yazmalarındaki bir imla yanlışı sonucu Hacıyân-ı Rûm ya da 
Bahşiyân-ı Rûm iken Bâciyân-ı Rûm’a dönüştüğü öne sürül-
müştür. Bu savın yanlış olduğunu belirten Fuad Köprülü ise 
Âşıkpaşazâde’nin “Bâciyân-ı Rûm ismi altında uç beyliklerin-
deki Türkmen kabilelerinin müsellah (silahlı) ve cengâver ka-
dınlarını” kastetti görüşündedir.[2]

Oysa eski kaynaklarda Bâciyân-ı Rûm deyimine rastlanmasa 
da elimizdeki kimi bilgiler nasıl örgütlendiklerim bilmedi-
ğimiz, gerektiğinde erkeklerle birlikte dövüşen (Babalıların 
da kadınlarıyla birlikte savaştıklarını hatırlayalım) bir kadın 
dervişler topluluğunun varlığını göstermektedir. Çünkü Doğu 
Oğuz lehçesinde ve Anadolu’da kullanıldığını gördüğümüz 
bacı sözcüğü, bir tarikata girenler ve aynı şeyhe bağlananlar 

[1] Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar l, 
Klasik Dönem (1302-1606) Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.28-34
[2] M. Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, s. 160-
161

nasıl birbirlerini kardeş (ihvan) saymışlarsa, kadınları da bacı 
olarak görmüşlerdir. Şeyhin karısına da ana bacı denilmiştir.

Abdalıyân-ı Rûm; Abdalân ve Anadolu Abdalları, Abdal, Işık, 
Torlak sözcüklerini genelde Derviş anlamında kullanılmak-
taydı. Elbette bu sözcüklerle anlatılmak istenen dervişler, Şii-
Bâtınî inançlara bağlı dervişlerdi. Yalnız Abdal sözcüğü derviş-
ten öte bir anlam taşımaktaydı.

Bu konuda en kapsamlı araştırmayı Fuad Köprülü, Abdal söz-
cüğünün XII. yüzyılda genellikle derviş anlamında kullanıldı-
ğını, daha sonra Türkler ve İranlılar arasında bir anlam değişik-
liği geçirerek “Melametiyye esaslarından doğan Kalenderiye 
zümresi ile olan benzer sair bazı zümrelere mensup dervişleri 
ifade” etmeye başladığını belirtir. Yine Köprülü’ye göre Abdal 
sözcüğü daha çok Türkler arasında yayılmış, bu adı taşıyan der-
viş zümreleri Anadolu’nun fethinde önemli bir rol oynamışlar-
dır. [3] [4] [5]

Bu tarikatlar elbette Şii-Bâtınî eğilimli tarikatlardı. Nitekim 
eski Türk yaşayışında şölenlere, Şamanist törenlere katılan 
kadınların tarikatların dinsel nitelikteki ayinlerine katılmaları 
yadırganmamış, giderek bacılar arasında şeyhlik, halifelik ma-
kamına yükselenler bile olmuştur. Kaynaklarda bunların bağlı 
oldukları tarikata özgü giysilerle dolaştıkları, ayin yönettikle-
ri özellikle belirtilir. Ayrıca Âşıkpaşazâde’nin onların adının 
konuk erenler arasında anması, Horasan’dan geldiklerini ve 
Anadolu’nun ele geçirilmesinde Gaziler, Ahiler ve Abdallarla 
birlikte etkin olduklarını göstermektedir.

Âşıkpaşazâde’den önce XIV. yüzyıl metinlerinde de adlarına rast-
ladığımız Rûm Abdalları konusunda ise yeterli bilgilere sahibiz. 
Örnekse, XIV. yüzyıl şairlerinden Kaygusuz Abdal, şeyhi Abdal 
Musa’yla ilgili bir şiirinde Rûm Abdallarından şöyle söz eder : 

“Beylerimiz çıktı avlan üstüne 
O(n)lar gelür Sultan Abdal Musa’ya 
Urûm Abdalları postun eğnine 
Bağlar gelür Sultan Abdal Musa’ya
 
Urûm Abdalları gelür dost deyü 
Giydikleri nemed(aba) ile post deyü
Hastaları gelür derman isteyü 
Sağlar gelür Sultan Abdal Musa’ya

Aşure aylarında kanlar dökerler
Çerağlar uyarıp gülbenk çekerler
Onlar bir olmuş birliğe biterler
Birler gelür Sultan Abdal Musa’ya[6] 
 
XVI. yüzyıl şairlerinden Vâhidî ise Hace-i Cihan ve Netice-i 
Can adlı yapıtında Rûm Abdallarını şöyle betimler: “Başları 

[3] Atilla Özkırımlı, Alevilik, Bektaşilik Toplumsal Bir Başkaldırının 
İdeolojisi, Cem Yayınları, 1996, s.88-109
[4] M. Fuat Köprülü, Edebiyat Araştırmaları 2, s.369
[5] M. Fuat Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, 1972
[6] Doç. Dr. Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal’ın Mensur 
Eserleri, 1983, s.23.
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kabak ve yalın ayak, tenleri çıplak, birer tennureleri var ancak 
üzerlerinde birer yünden örülmüş kuşak, birer omuzlarında Ebu 
Müslimî sancak ve birer omuzlarında Şücâî çomak...”

Vâhidî’nin, Kitab-ı Tevaifı Aşere (On Tarikatın Kitabı) kita-
bında sözü edilen tarikatlar şunlardır: Kalenderî, Abdalân, 
Haydariyân, Câmiyân, Bektâşiyân, Şemsî, Tebrizân, 
Mevlevîyân, Edhemiyân, Âlimân Sûfiyân.[7] Fahir İz’in kita-
bında Kalenderler, Rûm Abdalları ve Mevlevîler diye bölümle-
re ayırmıştır.[8]

Yine Vâhidî’ye göre kiminin göğsünde dövmeyle Zülfikâr, ki-
minin göğsünde Haydar-ı Kerrar’ın yani Âlî’nin resmi bulunan 
Abdallar, Hace-i Cihan’ın sorusu üzerine Diyâr-ı Rûm’dan, 
yani Anadolu’dan geldiklerini; Seyyid Gazi ocağından Rûm 
Abdalları ve Otman Baba Köçekleri, Muhammed ve Âlî Dostu, 
Hasan ve Hüseyin kurbanları olduklarını söylerler. Ayrıca pir-
lerine Kurban Baba, onun da pirine Üryan Baba denildiğini be-
lirtirler.

Bu, Kurban Baba ile onun Piri Üryan Baba XI. yüzyıl başla-
rında yaşamış İranlı bir sûfî şairin adını çağrıştırıyor: Baba 
Tahir Üryan ise, kaynaklarda Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey 
Hemedan’a girdiğinde (1055) onunla karşılaştığı ve İbn-i Sînâ 
(ölm.1037) ile çağdaş olduğu belirtilir.[9]

Şiirlerinde “Serseriyâne bir hayat sürdüğünü, yersiz yurtsuz bir 
halde tuğlayı yastık yapıp uyuduğunu” anlatır. Bu bize Yunus 
Emre’nin uyumak için başını bir taşa koyduğu ve oracıkta öl-
düğünü söylencesini hatırlatıyor bize.

Baba Tahir çevresinde oluşan menkıbeler onun halk arasında 
veli sayıldığını göstermektedir. Tekkesinde ona hizmet eden 
müridinin adı ise Patıma Lere’dir ve ikisi arasındaki “Sûfiyâne 
münasebetleri medenî hal ile” açıklamanın zor olduğu ileri 
sürülmektedir. Kuşkusuz, bu bilgilerden yola çıkılarak Baba 
Tahir Üryan’in Abdalların piri olduğuna dair kesin kanıtlara sa-
hip olmamız onun Abdalların piri olduğunu söylememize engel 
ancak Ehli Hakk mezhebinden oluşu en azından Abdalları etki-
lediği düşüncesine yol açmaktadır.

Ehli Hakk’tan olanların, topluca yapılan ve “Her müşkülün 
halle kavuşacağı” cem âyinlerine çok önem verdiklerini, belirli 
zamanlarda toplantılar yapıldığını ve bu toplantılarda saz çalıp 
kelâmlar okunduğu söylemektedir.

Ayrıca tenasühe inanma, kışın tutulan üç günlük oruç, Âlî’nin 
tanrılaştırılması gibi konularda görülen benzerliklerin yanı sıra 
Ehli Hakk inancının Azerbaycan’da da yaygın olduğunun bilin-
mesi Ehli Hakk’la öteki Şii-Bâtınî tarikatlar arasındaki etkilen-
meyi göstermektedir.[10]

Yalnız, tıpkı Kalenderîler gibi Abdallar konusunda da Sünnî 
yazarların verdikleri bilgiler özellikle XVI. yüzyıl yazarlarının 
aşağılayıcı niteliktedir. Oysa XIII. yüzyıl Anadolu’sunda garip 
görünüşleri, yadırgatıcı ahlâk anlayışlarıyla yalnız Sünnî değil, 

[7] Vâhidî, Kitab-ı Tevaifi Aşere (On Tarikatın Kitabı)
[8] Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, 1964, s.121.
[9] İslam Ansiklopedisi, Baba Tahir Üryan maddesi C.2, s.66
[10] A.g.e. c.4, s.201-207

bağnaz mutasavvıfların da tepkisini çeken gezgin dervişlerin 
varlığı, kimi benzerlikler gösterse de, bütün derviş toplulukla-
rını kötülemek gerektirmez.

Osmanlı dönemi resmî kayıtlarına dayanarak Anadolu’nun 
Türkleşmesinde ve İslâmlaşmasında kolonizatör Türk dervişle-
rinin ve kurdukları zaviyelerin rolünü araştıran Prof. Dr. Ömer 
Lütfi Barkan bu konuda şunları söyler: “Onlar yeni dünyaya, 
yani diğer bir Amerika’ya gelip yerleşen halk yığınları içinden 
yetişmiş mümessil şahsiyetlerdir ve bu itibarla onları son za-
manın dilenci dervişlerinden dikkatle ayırmak lazım gelmek-
tedir.”[11]

Daha sonra Ömer Lütfi Barkan bu düşüncesini açıklamak için 
şöyle söyler: “Bizim burada tetkik ettiğimiz dervişlerle XVI. 
asırda eski Osmanlı şairlerinin tasvir ettiği şekilde, çıplak ge-
zen, esrar yiyen, kaşlarını, saç ve sakallarım tıraş eden, vücut-
larında yanık yerler ve dövme Zülfikâr resimleri ve ellerinde 
mûsikî aletleriyle dolaşan serseri dervişler arasında büyük bir 
fark mevcut bulunması lazım gelir.

Prof. Fuad Köprülü, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi’nde 
yazdığı Abdal maddesinde; XIV. asırdan beri Türkiye’de ya-
şayan Abdal lakaplı şeyhler ile Abdallar yahut Işıklar adı veri-
len derviş zümreleri hakkında izahat verirken, onları birtakım 
gezginci derviş zümreleri gibi tasvir etmiştir. Bu izahata göre 
onlar âyin ve erkân itibariyle olduğu gibi akideleri bakımından 
da müfrit Şii ve Alevî heteredoks bir zümre idi. Diğer serseri 
derviş zümreleri gibi evlenmeyerek bekâr kalırlar ve şehir ve 
kasabalardan ziyade köylerde kendilerine mahsus zaviyelerde 
yaşarlardı. Bunların arasında bilhassa daha fazla Kalenderîye 
tarikatından müessir olanların dünya alakalarından tamamen 
uzak olmak, geleceği düşünmemek, tecerrüt, fakr, dinlenme 
ve melâmet başlıca şiarlarıdır. Bununla beraber, bütün Rûm 
Abdallarının her zaman ve her yerde dilencilerden, serseri ve 
Çingene dervişlerden ibaret olduğunu farz etmek doğru değildir.

Esasen Prof. Fuad Köprülü de bütün Abdalların aynı şekilde ya-
şamadığını ve bazı Abdal zümrelerinin, mücerred kalmak pren-
sibinden ayrılarak, sair Kızılbaş zümreleri kabilinden bir secte 
halinde, Türkiye’nin muhtelif şahlarında köyler kurup yerleş-
miş olmaları ihtimalini kaydediyor. Aynı sûretle Prof. Fuad 
Köprülü, İran Türk aşiretleri ve Hazar ötesindeki Türkmenler 
arasında Abdal adını taşıyan Türk oymaklarına tesadüf edil-
mesini ve Eftaliflerin daha asırlarca evvel abdal adını taşımış 
olmalarını da tetkike şayan görerek hatırlatmıştır. Bu vaziyette 
“Abdal” sözünün bir tasavvuf terimi olmadan evvel bir aşiret 
veya zümre ismi halinde bulunup bulunmadığı ve bu nam altın-
daki bütün dervişlerin Orta Asya’dan gelmiş Abdal aşiretlerinin 
mümessil birer aşiret evliyası olup olmadığı meselesi tetkike 
muhtaç gözükmektedir.

Serseri derviş zümrelerinin bazı parçalarının toprağa yerleşerek 
köyler vücûda getirecek yerde, köyler vücûda getirecek şekil-
de toprağa yerleşmekte olan göçebe aşiretlerin birtakım derviş 
zümreleri meydana getirmeleri daha muhtemeldir. 

[11]  Ömer Lütfi Barkan, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk 
Dervişleri ve Zaviyeleri, Vakıflar Dergisi c.2, 1942, s. 285.
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Esasen Prof. Köprülü de, bu Abdalların kendilerini Horasandan 
gelmiş göstermelerini, eski Oğuz rivayetlerinin aralarında hâlâ 
yaşamasını, bunların etnik menşelerinin yani Türklüklerinin 
tespiti bakımından çok mühim addetmekte ve abdalları 
Türklüklerinden en ufak bir şüphe bile caiz olmayan ve eski 
Türk Şamanizm’inin izlerim hâlâ saklayan Anadolu Alevî 
Türklerinden ayırmaya imkân görmemektedir. Şu halde, ab-
dalların dilencilerden ve Çingenelerden ibaret olacağına, tıpkı 
bu Alevî Türk gibi, kısmen göçebe olmakla beraber, kısmen de 
eski toprağa bağlanmış ve ekincilik hayatına geçmiş Türk oy-
maklarından çıkmış olmaları lazım gelmez mi?

Köprülü’nün sözünü ettiği bu Abdallarla Osmanlı dönemi 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaşadığını öğrendiğimiz 
Abdal, Abdallar, Abdallı, Abdal Oğlanları, Abdaloğlu gibi ad-
lar taşıyan toplulukları birbirine karıştırmamalıdır. Gerçi sı-
nırlı bir nüfusa sahip bu topluluklar da Alevî olup “Türkmen 
Taifesindendirler”; ama Bayatlar, Avşarlar, Çepniler gibi 
Anadolu’nun Türkleşmesinde etkin bir rol oynayamadılar. 
Yine bu küçük topluluklarla Anadolu Çingeneleri arasında ku-
rulan ilişki de pek az doğru görünmemektedir. Çünkü Kuzey 
Hindistan’dan IX. yüzyılda göçtükleri sanılan Çingenelerin bir 
kolunun Ermenistan üzerinden Rusya’ya ya da Boğazlardan 
güneydoğu Avrupa’ya; bir kolunun da Suriye, Filistin, Mısır, 
Kuzey Avrupa üzerinden İspanya ve Avrupa’ya yayıldığı bilin-
mektedir. Hemen görülebildiği gibi iki kol için de Anadolu bir 
geçiş yeridir. Bu nedenle Türkiye’deki Çingeneleri, bu büyük 
göçün Anadolu’daki kalıntıları olarak görmek ve Abdallardan 
ayırmak daha akla yakındır. Ayrıca halk arasında Abdal sözcü-
ğünün Çingeneler için de kullanılması dilenci dervişlerle onlar 
arasında kurulan benzerlikten ötürüdür. Bizim burada üzerine 
durduğumuz Abdalların ise ne sözü edilen büyük Türkmen 
Aşiretleriyle ne de Çingenelerle ilgisi vardır onlar apayrı bir 
Türkmen koludur.[12]

Burada önemli olan nokta Abdallar denilen derviş toplulukla-
rının Alevî Türk Oymaklarından çıkmış olabilecekleri varsayı-
mıdır. Çünkü bir bakıma Anadolu’daki Türk kökenli dervişle-
rin ‘Rûm’ Abdalları adıyla anılmaları bu varsayımı doğrulayıcı 
niteliktedir. Daha önce açıklandığı gibi Abdal ya da Abdallar 
sözcüğü belli bir derviş topluluğunun adıdır ve bu ad ulusal 
kimliği değil dinsel kimliği vurgulamaktadır. Kalenderîlerin 
kendilerini “Taife-i Abdalân” (Abdallar Taifesi) diye nitele-
melerinin nedeni de buyur, oysa Rûm Abdalları denildiğinde 
coğrafî niteleme ulusal kimliği de belirtmektedir. Nitekim anla-
şıldığı kadarıyla çeşitli Türkmen topluluklarından olan ve deği-
şik tarikatlara bağlı XIII. yüzyıl Abdalları, en etkili derviş top-
luluklarını oluşturmuşlardır; ulusal kimlikleri ve onları dilenci 
dervişlerden ayıran özellikleri dolayısıyla XIV. yüzyılda Rûm 
Abdalları adıyla anılmışlardır.

[12] Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgelerine göre Osmanlı 
İmparatorluğunda Oymak, Aşiret ve Cemaatler, 1979

Şöyle açıklanabilir bu: Daha IX. yüzyılda yaygın olduğunu 
bildiğimiz bu sözcük tasavvufla, halkça bilinmeyen Ricâl’ül 
Gayb adı verilen ermişlerin bir bölüğü için kullanılmıştır. 
Yaptıklarıyla dünya işlerine yöne verdiklerine inanılan bu er-
mişler güçlerine göre çeşitli sınıflara ayrılmışlardır. Bunlar 
Kutb, İmâmân, Evtâd, Efrâd, Abdal, Nucebâ, Nukabâ vd.’dir.

Abdal’ın görevleri arasında düşkünlere yardım etmek, savaşı 
kazandırmak, yağmur yağdırmak, afetleri uzaklaştırmak gibi-
leri sayılabilir. Ayrıca çeşitli hadislere dayanılarak Abdalların 
sayısının 7, 12, 40, 70 olduğu yolunda değişik düşünceler 
öne sürülmüşse de genelde 40 sayısı üzerinde birleşilmiş; 40 
Abdal’dan biri ölünce yerine başkasının geçtiğine inanılmıştır.

Abdallar üzerine verdiğim bu kısa bilgi, Abdal sözcüğünün 
Türklerce neden kolayca benimsendiğini ve Abdal adıyla anı-
lan kişilerin Türkler arasında niçin saygı gördüğünü açıklamak-
tadır. Çünkü bir bakıma anılan görevleriyle Abdallar, onlara, 
doğaüstü güçler taşıdığına inanılan Şamanları anımsatmaktadır. 
Ölümünde ruhunun başkasına geçtiğine inanılan Şamanları...

Türklerin kam dediği Şamanlık sanatının öğrenmekle elde edi-
lemeyeceğini belirten Abdülkadir İnan bu konuda şunları söy-
lemektedir: “Kam olmak için belli başlı bir Kam’ın neslinden 
olmak gerektir. Hiçbir kimse Kam olmak istemez. Fakat geç-
miş Kam-ataların ruhundan biri Kam olacak torununa musallat 
olur; onu Kam olmaya zorlar.”[13]

Örnekse Baba İlyas üzerine bildiklerimiz, onun Şaman 
kimliğiyle Abdal kimliğini birleştirmiş bir Türkmen 
Babası olduğunu göstermektedir. Yine örnekse, kaynaklar-
da Anadolu’da fethinde önemli rol oynadıkları belirtilen 
“Tahta kılıçlı dervişler” de Şamanlık geleneğini sündüren 
Abdallardır. “Tahta kılıç” Şamanın kullandığı eşyalardan biri-
dir çünkü. “ Şaman bu kılıçla kötü ruhlara karşı savaşır.”[14]  
Ahmed Yesevî’nin de bir tahta kılıcı vardır. Bu tahta kılıcı geti-
rip tekbir edip Sultan Hacı Bektaş Veliyyü’l Horasanî’nin beli-
ne kuşatır ve onu Anadolu’ya gönderir.

Sonuç olarak, daha Anadolu’ya gelmeden Şii-Bâtınî etkilerle 
oldukça esnek bir İslâmlık anlayışına sahip Türkmen toplu-
lukları, Anadolu’ya çeşitli tarikatlara bağlı dervişleri kolayca 
benimsediler. Bu garip kılıklı dervişler[15] ona kendi diliyle 
sesleniyor, kendi kültürünün yeni bir birleşimini sunuyorlardı. 
İşte Anadolu’da Alevîlik bu koşullarda gelişti.

[13] Abdülkadir İnan, Şamanizm, 1974, s.76,
[14] Abdülkadir İnan, Şamanizm, 1974, s.80 
[15] Fuad Köprülü, İlk Mutasavvıflar, (Hacım Sultan Velayetnamesi, 
l976), s.53 
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Varoluş felsefesinin kurucularından olan Soren 
Kierkegaard, ilginç bir şekilde bir Pagan filozofu 
Sokrates üzerinden Hıristiyan Felsefesini anlama-

ya, yeni bir yorum getirmeye çalışmıştır. Her ikisinin de 
ortak noktası insan olmanın anlamını keşfetmeye ça-
lışmaktır. Bunun için de uğrunda yaşayıp ölebileceği bir 
fikir arayışına girişmiştir. Bir balıkçı köyünde inzivaya çe-
kildiğinde şunları yazar: «Ne bilmem değil, ne yapmam 
konusunda netleşmeye gereksinimim var. Bu, kaderimi 
anlama sorusu… Tanrı’nın benim ne yapmamı istediği, 
hangi hakikatin benim için uygun olduğu, uğrunda ya-
şayıp ölebileceğim bir fikir bulmak.» 

Sokrates öncesi Yunan düşünürleri doğa üzerine kafa yormakta 
ve nesneleri ön plana çıkarmaktadır. Sokrates ve Kierkegaard, 
hakikati insanın kendi içinde araması gerektiği konusunda aynı 
fikirdedirler. «Kişi başka şeyleri öğrenmeden önce kendini öğ-
renmelidir. Kişi yalnızca kendi içine dönüp kendini anladıkça 
buradaki yolu görür ve yaşamı huzur ve anlam kazanır.» 

Kierkegaard, kendisini bulunduğu devrin Sokrates’i olarak 
gördüğünden tıpkı onun gibi Kopenhag sokaklarında gezerek 
insanları sorgulamayı kendine amaç edinmiştir. Böylece onla-
rın farklı bir bakış açısından olaylara bakmalarını sağlamaya 
çalışır. Sokrates’in, kendisini sorularıyla insanları dürtmesi ne-
deniyle at sineği olarak tanımlaması gibi o da kendisine çatal 
denmesini ister. Çocukken, büyüyünce ne olmak istiyorsun di-
yenlere “çatal “ diye cevap verir. Tıpkı çocukken yemeğinde 
istemediği şeyleri çatalla ayıkladığı gibi, yetişkinliğinde hatalı 
gördüğü fikirleri ironi ile ayıklayacaktır. 

Kierkegaard, Sokrates’in diyaloglarında kullandığı ironi tekni-

Çatal
  Suna Öztürk
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ğini benimsemiştir. İnsanlara bir fikri anlatmak yerine onlara 
fikirlerini olumsuzlayarak yeni bir anlayış sağlamaya çalışır. 
Bu nedenle yazdığı “İroni Kavramı”  adlı kitapta Sokrates ve 
öğrencilerinin diyaloglarını konu edinir. Kendisinin tıpkı anne-
si gibi ebe olduğunu söyleyen Sokrates, bununla doğumu ya-
pacak olanın kendisi olmadığını, amacının yalnızca sağlıklı bir 
doğuma aracılık etmek olduğunu kastetmektedir. Bu nedenle 
de diyaloglarında olumlu bir sonuca varmaz. Yorumu okuyu-
cuya bırakır. 

Diyalogların bir diğer çarpıcı özelliği de “aporia” dır. Yunan-
ca’da kaybolmak, cevap verememek, bir nevi apışıp kalmak 
anlamında bir kavramdır. Sokrates, yürütmeye çalıştığı akılları 
ironi tekniği ile şaşırtır, onların aciz kalmalarını hedefler. Böy-
lelikle de bir üst hakikat olduğu gerçeğini fark etmelerini sağlar. 
Hegel’in “dışsalı içinde olan adam “ diye betimlediği Sokrates 
için nesnel hakikat herkes tarafından kabul edilebilir. Dıştan içe 
doğru olan bu hakikat kavrayışını Hegel  “öznellik ve nesnelli-
ğin birliği” olarak tanımlar. Düşünce ve us tarafından aranılan 
etik aynı zamanda evrenseldir ve bu nedenle de dışsaldır. Bu da 
içsel evrensel ile dışsal evrensel arasında bir birliktir. 

Hegel’in Sokrates’e getirdiği eleştiri, olumsuzlamada kalarak 
buradaki olumlu öğeleri değerlendirmemesidir. Buna örnek 
olarak varlık ve yokluk kavramlarını ortaya koyar ve birbirinin 
zıttı olarak görülen bu iki kavramı “oluş-becoming” diye bir üst 
kavrama taşır. Öyle ki oluş, hem varlık hem de yokluk kavram-
larını içermektedir. 

Hegel’in Danimarka’daki takipçisi Martensen, Sokrates’in an-
layışını Hegel ‘e taşımayı öğrencilerine önerir. Hegel için fel-
sefe, karşıtlar arasındaki zorunlu organik ilişkiyi anlamaktır. 
Hegel,  “Felsefe Bilimleri Ansiklopedisi “ adlı kitabında şöyle 
demektedir:  “ Dogmatizm, anlayışın karşıtını dışlayarak tek 
taraflı görünümünü tutmaktan ibarettir. Bu tam da katı bir ya/ya 
da mantığıdır. Örneğin dünyanın ya sonlu ya da sonsuz oluşu 
ama her ikisi değil. “

Oysa ki Kierkegaard için Sokrates’in bu olumsuz yaklaşımı 
tam da olması gerektiği gibidir. Bunun ötesine geçmeyi iste-
mek saçmadır. İroni Kavramı adlı kitabı, tarihsel olarak ironi 
sürecini izler. Bu kitabı yayınladıktan beş yıl sonra JJ adlı der-
gide şunları yazar: “ Plato’nun diyaloglarının sonuçsuz olma-
sının önceden düşündüğümden daha derin bir anlamı var. Bu, 
okuyucunun veya dinleyicinin kendisini etkin kılıyor.” Onun 
bu yaklaşımı Ya/Ya da adlı kitabında da vurgulanmaktadır. 

Hegel, Sokrates’in Daimon’unu Delf tapınaklarındaki Oracle’a 
benzetir. Öyle ki burada Daimon öznel olduğu halde Oracle 
herkesin erişebileceği şekilde evrenseldir. Buradaki Daimon, 
öznel irade ile aynı değildir hatta çoğu zaman çelişir. O devirde  
öznel irade Yunanlılar’ın hiç alışık olmadığı bir kavramdır. As-
lında bu, Sokrates’in başlattığı ve daha sonra gelecek felsefeci-
ler tarafından geliştirilecek olan devrimci bir süreçtir. Platon’a 
göre Daimon, olumsuzdur ve Kierkegaard bu konuda onunla 
hemfikirdir. Xenophon ise hem olumlu, hem de olumsuz olabi-
leceğini söyler. 

Hegel, Sokrates’e verilen cezanın o günün tarihsel koşulları ve 
anlayışında doğru olduğunu söyler. Oracle yerine öznel iradeyi 
koymak, yeni bir Tanrı anlayışına karşılık düşer. Gençleri bu 
öznel iradeyi kullanarak özgür seçim yapmaya teşvik etmek 

de toplum değerlerine ters düştüğünden o günün anlayışında, 
o toplum içerisinde cezalandırılmayı hak etmiştir. Kierkegaard, 
Sokrates’in devrimci fikirleri ve söylemleri nedeniyle öldürül-
mesi konusunda Hegel ile aynı görüştedir. 

Kierkegaard için Sokrates, yaşamı, savunduğu değerler ve 
ölüm şekli açısından İsa ile benzerlik göstermektedir. Sokra-
tes’in sofistlerle olan çatışmasını İsa’nın  Ferisilerle olan çatış-
masına benzetir. “ Ben yolum, hakikatim ve yaşamım. “ diyen 
İsa’nın sözlerine vurgu yaparak  der ki “olumsuz ironi yoldur, 
hakikat değildir ama yoldur”  Sokrates’in olumsuzlama yönte-
mi ile Hristiyanlığın çelişkilerine çözüm bulmayı hedeflemiştir. 
“ Ruhunu kurtarmak isteyen herkes onu kaybetmelidir.” diye-
rek Hıristiyan olmak için olumsuzlama yöntemi ile kendi içine 
geri dönmenin gerekliliğini vurgular.

Tanrı sırlarının nesnel formda değil ancak içsellikle benimse-
nerek öğrenilebileceğini vurgular: “ Günümüzde yalnız insan 
yarışının sırrı hakkında değil , hatta Tanrının sırrı hakkındaki 
bilgi öylesine  kelepir fiyata sunulmuştur ki bu  pek şüpheli gö-
rülmektedir. Çağımızdaki gelişmeler hakkındaki  sevincimizde  
gelişmelerin , kişinin kendisine ait olmadıkça kıymetsiz oldu-
ğunu unuttuk .” Burada Sokrates’in sunduğu “Öznel Bilmenin 
Önemi “örtük olarak çağrıştırılmaktadır.

Özgürlük, yabancılaşma ve görelilik … Modern dünyanın 
sorunları olan bu üç kavramın değerlendirilmeye başlaması 
Sokrates’ten sonradır. Kierkegaard, modern çağın anlam yiti-
mi olarak sunduğu nihilizm üzerine çalışır. İroni Kavramında 
“modern ironi” olarak adlandırdığı kavram modern nihilistlerin 
yaklaşımına benzer. 

Kierkegaard, modern ironiyi Alman romantikleri olan (Schle-
gel, Tieck, Solger ) ile ilişkilendirir. Romantikler de aydınlan-
mayı eleştirmekte ironiyi kullanmışlardır. İronici, tüm gelenek 
ve adetleri reddeder. Kierkegaard bunu Hegel’in  “öznel özgür-
lük “ tanımıyla şöyle vurgular: “İroninin en göze çarpan özel-
liği öznel özgürlüktür ki her zaman başlama olasılığı gücünü 
taşır ve önceki durumlardan etkilenmez. “   

Hegel, Sokrates’in tarihsel olarak öznel özgürlüğü geliştirmeye 
başlayan ilk kişi olduğunu, Kierkegaard ise kendisinin, yaşadı-
ğı dönemde bunu yinelediğini söyler. Öznel özgürlüğü, gele-
nekleri yadsıma yoluyla kendi gerçekliğini yaratma olarak or-
taya koyduğu şiirsel yaşam olarak tanımlar: “şiirin ne olduğunu 
sorarsak  onun dünyaya karşı elde edilmiş bir zafer olduğunu 
söyleyebiliriz; bu şiir mükemmel olmayan gerçekliğin olum-
suzlanması yoluyla daha üst bir gerçekliği açar“ . 

Hegel, romantiklerin ironiyi alaycı ve küçümseyici bir tavırla 
kullanmalarını eleştirir. Ona göre Sokrates için asıl amaç yık-
mak değil, gerçeğe erişmektir. Kierkegaard, bu konuda Hegel’e 
hak verir: “burada bu ironinin tümüyle gerekçesiz olduğunu da 
algılarız ve Hegel’in bunlara karşı hasmane tavrı tamamiyle 
doğrudur.“ 

Kierkegaard ,İroni Kavramı kitabının son bölümünde roman-
tiklerin bu yaklaşımına karşı ironiyi gerektiğinde kullanma 
olarak tanımladığı “kontrollü ironi “ fikrini ortaya atar. Roman-
tiklerin, kendilerini yaratma girişimlerini yakalamak için kul-
landığı “şiirsel yaşam” kavramı, kurulu düzen ve adetlere uyan 
ama eleştirmekten de geri durmayan ironicinin yaşamıdır. 
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“ Çağımızda bilim ve eğitim için şüphe duymanın önemi hak-
kında çok konuşulmaktadır , fakat bilim için şüphe neyse, kişi-
sel yaşam için de ironi odur. Bilim adamlarının şüphe olmadan 
gerçek bilim olamayacağı çıkarsaması gibi ironi olmadan da 
içtenlikli bir insan yaşamı olmayacaktır. “ derken “sorgulan-
mamış yaşam , yaşanmaya değmez “ diyen Sokrates ile aynı 
fikirdedir. 

Kierkegaard ‘ın “dünyanın  bütünsel görünüşü “ diye adlandır-
dığı fikir, sanatsal düzeyde  Shakespeare, Goethe ve Heiberg’de 
açığa çıkar. 

Kierkegaard için asıl önemli olan ise sezgisel ironidir. Belirli 
bir kişi ya da kurum yerine tüm kültürü, yaşam şeklini olum-
suzlamayı temel alır. Hegel’in tanımıyla bu çeşit ironiyi “son-
suz mutlak olumsuzluk “ olarak değerlendirir. Kierkegaard’ın 
Hegel’e yönelik bir diğer eleştirisi tarihsel olaylara kuşbakışı 
bir yaklaşımla detaylarla ilgilenmeyip yalnızca kavramsal sis-
tematik yapı üzerinde duruşudur. Ona göre Hegel, Sokrates’in 
kendisinden sonraki süreci gözlemleyerek olumlu bir yol izler. 
Oysaki o, Sokrates’in geleceğe değil, geçmişe baktığını savu-
nur. 

Kierkegaard’ı öğrenciliği sırasında etkileyen Heiberg, Ber-
lin’de Hegel’in öğrencisi olmuştur. Kendisini çok etkileyen 
hocasını Kopenhag’a döndüğünde tanıtmayı görev edinmiştir. 
Yaşadıkları dönemin tarihsel süreç içerisinde kriz çağı oldu-
ğunu fark ederek aydınlanma sonucunda öznellik, görelilik ve 
nihilizm yaşayan toplumun çöküş aşamasında olduğunu söyler. 
Heiberg gibi Kierkegaard da bu krizden çıkmayı peygamber ta-
vırlı kişilerle ilişkilendirir. Heiberg için Hegel ve Goethe çağın 
böyle önderleridir.

Kierkegaard, ironiciyi içinde bulunduğu krizi sezen ama ge-
lecek için öngörüsü olmayan kişi olarak tanımlar. O,” dünya 
sürecinin istediği kurban “ dır. Geleneksel yapıdan bağımsız 
olduğu için de onu  “olumsuz özgür” diye adlandırır. Kendisini 
de yaşadığı devrin kurbanı olarak gördüğü için takıntılı bir şe-
kilde İsa gibi 33 yaşında öleceğine inanmıştır. Bu nedenle de 33 
yaşı bitmeden çok önemli gördüğü çalışması “Bilimsel Olma-
yan Dipnotlarının Sonuçlanması”nı yazar.34 yaşına geldiğinde 
ise öylesine şaşkınlık içindedir ki yanlışlık olduğunu düşünerek 
doğum kayıtlarını inceletir. 

Yazarlığının başlangıcı olarak tanımladığı Ya/Ya da adlı kitabı 
basıldıktan 8 ay sonra aynı günde üç kitap yayınlar: “Tekrarla-
ma ”, “Korku ve Titreme”, “Üç Eğitici Söylev“. Bunlardan ilk 
ikisini takma isimle yayınlamıştır. 

Ya/Ya da adlı kitabında Hegel’in orta terim ya da sentez arayı-
şını reddeder. “Evlen, pişman olursun. Evlenme, gene pişman 
olursun. Evlen ya da evlenme her iki durumda da pişman olur-
sun. “  diyerek durumun saçmalığını vurgular. Karşıtlıkların çö-

zülmesine gerek olmadığını söyler. Heiberg, bu kitabı hacmine 
nazaran bir canavar olarak eleştirir.

Korku ve Titreme’de Eski Ahit’teki kurban hadisesini ele alır. 
Burada evrensel ile bireysel arasındaki çelişkiye işaret edilmek-
tedir. Ona göre etik, verili adetlerimizden öğrendiklerimizdir ve 
evrenseldir. Bunların aksine davranmak, günahtır. Evrensel etik 
için insan hele de evlat öldürmek kabul edilemez. Ayrıca İshak, 
İbrahim’in tek oğludur. O ölünce aşiretin de sonu gelmektedir. 
Tüm bu can sıkıcı gerçeklere rağmen öldürme emrini uygula-
mayı göze alır. Burada etik değerlerin teolojik amaçlı baskı-
lanması konu edilmiştir. “İnanç, özellikle de bireyin kendisinin 
evrenselden yüce olduğu bu paradokstur  .”cümlesi daha sonra 
akademisyenler tarafından çokça tartışılmıştır. 

Bir sonraki önemli eseri Kaygı Kavramı’nı eski öğretmeni 
olan ve “Sokrates’in sırdaşı” diye adlandırdığı Moller’e adar. 
Bu kitapta günah kavramından bahsedilir ve bunun akademik 
alanda konu edilemeyeceğini söyler. Vaazın gerçek doğasının 
ders vermek olmadığını, katılımcıların hakikati kendi kendile-
rine keşfetmek üzere sohbete, ya da vaaza katılması gerektiğini 
vurgular. Asıl olan içselleştirmedir ona göre ve şöyle söyler: “ 
Vaaz vermek sanatların en zorudur ve özellikle de Sokrates’in 
övüldüğü sanat, sohbet edebilme sanatı. “ 

“Yaşam Yolundaki Aşamalar”  adlı kitabında günah ve bağış-
lama konularını sorgulayarak aracısızlık üzerinde durur. Hıris-
tiyanlık algısının yanlış yönlendirildiğini düşünür. Asıl Hıristi-
yanlığın bireysel öznelliğe dayalı olduğunu, içsel olarak tutku 
ile anlamaya ve yaşamaya çalışmak olduğunu düşünür. Ona 
göre gerçek aşk, insanların özgürleşmesine, kendi ayakların 
üzerinde durmasına yardım etmektir. 

Ölümcül Hastalık adlı kitabında 1848 kansız devriminin sonu-
cunca Danimarka’da yaygın olan umutsuzluk kavramını işler 
ve çare olarak Hıristiyanlığı önerir. Aynı zamanda Sokrates’i 
rol model olarak alır. 

“Sokrates, Sokrates, Sokrates! Evet, adını üç kere çağırabili-
riz. Yardım edebilseydin on kere çağırmamız bile çok olmazdı. 
Popüler görüş dünyanın cumhuriyete, yeni bir sosyal düzene 
ve yeni bir dine gereksinimi olduğunu söylüyor. Ama kimse 
çok fazla bilgiyle kafası karışan dünyanın ihtiyacının Sokrates 
olduğunu düşünmüyor. “  

Çağın gereksiniminin “İronik Etik Doğrulama” olduğu kanısın-
dadır. Bu, Hıristiyanlığın çelişkili yanlarını yorumlamak yerine 
Sokrates tarzı bir cehalet yöntemini kullanmaktır. 

Politik görüş olarak kraliyet yanlısıdır. “Bir Edebi Gözden Ge-
çirme” adlı kitabında sınıf farklarının olması gerektiğini irde-
ler. Bu nedenle 1848’de Viyana’da başlayan devrime ihtiyatlı 
yaklaşır. Demokrasinin sonuçta topluma genel bir fikir dayat-
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ması olacağını ve çoğunluğun, azınlığın düşüncesini küçümse-
yeceğini öne sürer. Buna karşın kralın davetlerini geri çevirmiş 
ve onunla yakın ilişki kurmaktan kaçınmıştır. Yaşamının son 
yıllarında rahipler ve piskoposları ahlaksızlık, riyakarlık ve 
asıl mesajı bozmakla eleştirir. Onların lüks ve refah içindeki 
yaşamlarının İsa ve Sokrates gibi kurban edilme idealiyle bağ-
daşmadığını görür. Bu, ona göre Hıristiyanlığın gerçek yapısına 
uymaz. Son nefesi sırasında kutsal vaaz almayı reddeder ve ra-
hiplerin kralın hizmetçileri olduğunu, Hristiyanlıkla ilgileri ol-
madığını söyler. Bu nedenle cenazesine çoğunlukla Kopenhag 
sokaklarında konuştuğu alt tabakadan insanlar katılır. 

Varoluşçular kendi okullarının atası olarak Kierkegaard ‘ı gö-
rürler. Özgürlük, yabancılaşma, irade, anlam arayışı, keder, 
endişe konusundaki analizleri Jean-Paul-Satre, Albert Camus, 
Simone de Beauvoir, Gabriel Marcel, Martin Heidegger gibi 
düşünürler üzerinde etkili olmuştur. 

Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Jean Baudril-
lard ve Paul de Man gibi tümdengelim ve post-modern akım 
yazarları da onun yazılarından etkilenmiştir. 

Teologlar ve Protestanlık, Katoliklik, Yahudilik gibi çeşitli din 
ve mezheplerden insanlar da onun etkisi altındadır.Karl Barth, 
Emil Bruner, Paul Tillich ve Rudolf Bultmann gibi yazarların 
öncülük ettiği eytişimsel teoloji hareketini de etkilemiştir. 

Edebiyat alanında Thomas Mann, Rilke, Kafka, İbsen, Strin-
berg ve Joyce yazılarında Kierkegaard’dan etkilenmişlerdir. 

Bu nedenle onu belirli bir düşünce okuluna indirgemek doğru 
olmaz. Kierkegaard, farkındalığı şekillendirdiğinin farkında ol-
manın düşünürüdür.Gayesi “düşüncenin kendisinin düşüne-
meyeceği bir şey keşfetmeyi istemek “ tir. 
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Hermenötik ve Sosyal Bilimler
Zygmunt Bauman
Çeviri: Hüseyin Oruç

Ayrıntı Yayınları, 2017

Avrupa’nın önde gelen sosyal teorisyenlerinden olan Bauman’ın 
ilk olarak 1978’de yayımlanan bu önemli eseri, bir bütün ola-
rak hermenötik geleneğine en iyi giriştir denebilir. Psikoloji ve 
sosyoloji öğrencilerine yardım etmesi için tasarlanmış olan bu 
çalışma, “sosyal bilimleri anlama” problemini tarihsel ve psiko-
lojik bir bağlama yerleştirir. Bu bağlamı sosyolojik düşüncedeki 
ana akıma bir cevap olarak sunar ve bu esnada hermenötiklere 
meydan okur.

Hermenötiğin tarihi uzundur ve bağlantıları epey fazladır, sos-
yolojinin sınırlarının bile ötesine uzanır. Hermenötik geleneği 
sosyoloji alanında da ilgiyi en çok üzerine çeken alanlardan bi-
ridir, fakat çok yanlış yorumlanan bir alandır da. Hermönitikle 
ilgili tartışmalar son sürat ilerlemektedir ve hâlâ da doğru çö-
zümleri sunma girişiminin olduğu söylenemez. Bunun yerine 
vurgu ana yaklaşımların her birinin zayıf ve güçlü yönlerini or-
taya çıkartma üzerinedir. Bauman’ın görüşü, anlama teorisinin 
sağlam sonuçlar elde edebilmesinin yalnızca anlama problemini 
toplumsal yaşamın devam eden bir parçası olarak ele almakla 
mümkün olacağı yönündedir. Bauman’ın hermenötik geleneği 
toplumsal varoluşu devreye sokarak sorunsallaştırdığı bu çalış-
ması, mevzuyla ilgilenen herkese yardımcı olacak bir referans 
kitap kıymetinde...

Tarihin Yapısökümü
Alun Munslow
Çeviri: Abdullah Yılmaz

AyrıntıYayınları, 2000

Bir insanın yüzündeki çizgilere bakarak neleri yaşadığını çıka-
rabilir miyiz? Kaldı ki ortada kendisi değil de bir fotoğrafı, hey-
keli ya da resmi varsa, bunlar o insanın yaşadığı gerçekliği ne 
kadar yansıtır? Dolayısıyla, çizgilere bakılarak yazılanlar ve bu 
yazıları okuyanların yazdıkları nasıl bir tarihtir? Geçmiş ve bir 
daha geri gelmeyecek hayat deneyimini bıraktığı izlere bakarak 
aslına uygun olarak yeniden yaratmak mümkün müdür? Yani 
nesnel ve tek bir tarih yazılabilir mi? Yüzdeki aynı çizgilerden 
hem aşk acısı hem geçim sıkıntısı hem de kurak iklimin izleri 
okunabiliyorsa, tarihçinin kurduğu tarih metninin edebiyatçının 
kurduğu öyküden farkı nedir? İşte Alun Munslow “Tarihin Ya-
pısökümü”nde bu sorulara yanıt arıyor. Tarihe, özellikle kendi 
tarihine çok meraklı olup da tarihçi ve tarih metninin kendisi 
üzerinde pek durmayan bir entelektüel iklimde bu soruların 
hayatî önemi ortadadır. Foucault’ya göre ifade edersek, tarih 
geçmiş hakkında tarihçilerin çağdaş söylemlerinden ibarettir 
ve bu tarih, her bilgi gibi iktidar ilişkilerinin kurulmasında ve 
sürdürülmesinde kullanılır. Munslow bu kitapta, pozitivist ve 
ampirist tarih anlayışlarının eleştirisi temelinde, postmodern 
tarih anlayışına bir giriş yapıyor ve sorunlarını tartışıyor: Ta-
rih salt zihinsel ya da salt dilsel bir kendilik olmadığı gibi nes-
nel de olamaz. Geçmişten bize kalan izler vardır. Ama bu izler 
kendi başlarına dilsizdir: Onları dillendiren tarihçidir. Tarihçi, 
fiilen var olan geçmişe açıklayıcı, ideolojik, siyasi nedenlerle 
hikayeler dayatarak bir anlatı, yani tarih yaratır. Daha doğrusu, 
Foucault’nun “epistem”lerinin art arda dizilişi gibi, mecazların 
akışıyla yaratılan bir anlatıyla gerçeklik etkisi yaratır tarihçi. 
Dilin gerçekliği ne kadar yansıtabildiği, tarih ve tarihçinin neyi 
anlattığı, tarihsel gerçeklerin ne kadar gerçek olduğu soruları 
ortadayken yine de tarih yazılabilir mi? Yoksa şöyle mi demeli-
yiz: Tarih mümkün değildir, geçmiş olsun...

Bizim SahafBizim Sahaf
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Belleğini Yitiren Toplum
Russell Jacoby
Çeviri: Hakan Atalay

AyrıntıYayınları, 1996

Aydınlanma’nın düz bir hatta ilerleyen bir tür gözü pek “kara 
tren” olarak tarif ettiği Tarih’in acınası halinden kimi sorumlu 
tutmalı? Aydınlanma projesini hazırlayanlar bu kendinden emin 
ilerleyişin bir bumerang gibi dönüp kendi tariflerini vuracağı-
nı bilebilirler miydi? Günümüzde ilerlemeyi anlatan öykülerin 
tasarlanmasında katkısı bulunan düşünceler tam da ilerlemenin 
kurbanlarına dönüşmüş bulunuyor. Modern düşünce, Tarih’in 
sona erdiğini ilan etmek zorunda kalarak kendi kendisine iha-
net etti: Fenomenleri, düşünceleri, zaman ve mekân içerisine 
yerleştirerek sınıflandırmaktan başka bir iş göremez hale geldi.

Bu oyunu çok önceden sezip karşı duranlar, düşünce tarihinde 
kırılgan, kolay incinebilir birer dev rolünü şu ya da bu şekil-
de üstlenenler oldu elbet. Jacoby bu mütevazı devlerden birini, 
Freud’u yeniden gündeme getiriyor. Freud’u tarihsel ilerleme 
tasarımının yol açtığı tarihsel görecelikçiliğin en önemli kur-
banlarından biri haline getiren liberal revizyonizmin kısır viz-
yonunu parçalayıp atarak kurtarma yönünde küçük, ama nite-
likli bir müdahale gerçekleştiriyor bu kitapta. Jacoby, Freud’un 
damgasını vurduğu psikanalizin dün olduğu gibi bugün de yı-
kıcı ve devrimci olan kavramlarının ardıllarınca nasıl bastırıl-

dığını ve unutturulduğunu analiz ediyor. Freud’un ardıllarının, 
psikanalizin devrimci çekirdeğini oluşturan libido, bastırma, 
çocuk cinselliği gibi kavramları bir tarafa bıraktıklarını söy-
lüyor. Bireyin toplumdan ayrı bir “ya toplumla uyumluluk ya 
da uyumsuzluk” belirtileri gösteren mekanik ego gibi ele alın-
masının, bireyin en derinlerinde barındırdığı toplumun gözden 
kaçırılmasına ve böylelikle araştırmaların ikici bir şema içeri-
sinde kısılıp kalmasına neden olduğunu savunuyor. Jacoby, biz-
zat Freud’un çalışmalarının yanı sıra, ağırlıklı olarak Adorno 
ve Marcuse’nin Freud yorumlarından aldığı destekle psikana-
lizin revizyonistler tarafından bir ego psikolojisine, bir iyileş-
tirme tekniğine indirgenmesinin tarihe ve topluma sinmiş olan 
tahakküm örüntülerinin mazur gösterilmesine yaradığını ortaya 
koyuyor. Adler’in ve onu izleyen “ego teknisyenleri”nin psika-
nalizin eleştirel/devrimci özünü borçlu olduğu birey ve baskıcı 
toplum, haz ilkesi ve gerçeklik ilkesi arasındaki uzlaşmaz çe-
lişkileri törpülemelerinin nasıl da bizzat nevrozun kaynağında 
yatan baskıcı toplumun değerlerinin yüceltilmesine hizmet et-
tiklerini vurguluyor.

Jacoby’nin kitabı, günümüzde Sol politikanın mikro ve makro 
düzeyleri arasında kurulacak bağlantıların izlemek zorunda ka-
lacağı dolayımları bireyden hareketle ortaya sermesi bakımın-
dan, burjuva toplumdaki tahakkümün hem birey yakasını hem 
de toplum yakasını eşanlı sorgulama çabasında olanlar için el-
zem bir kılavuz sunuyor.

Baskının unutturmayla, unutmanın baskıyla ittifakından doğan 
Tarih’e direnmenin yollarını arayanlara...

Hazırlayan: Sadık Acar
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Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

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

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

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

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

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

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

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

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

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma 
Bobaroğlu • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Akın 
Candan • İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 

22/11 Erenköy İstanbul 0216 382 81 73 • Basım Yeri 
Küçük Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. / Maltepe Mah. 
Davudpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. No: 

81/170 Zeytinburnu İstanbul Türkiye
Tel.: 0212 565 24 68 • Yayın Süresi Aylık • Dili 
Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu
Ayşe Doğu, Elif Ersoy, Gülşen Geniş,

İzzet Erş, Selin Erş
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org • 

Web www.anadoluaydinlanma.org

Anadolu Aydınlanma Vakfı

@AAVakfi

@anadoluaydinlanma

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

Tematik Konumuz “ÜTOPYA”
Değerli Vakıf Üyeleri ve Katılımcı Dostlarımız;
İlk tematik bültenimiz olan Türkiye’de ve Türkçede Felsefe ile 

Türkiye’nin önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe 
yapabilme olanaklılıklarını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayattan 
kopuk, teorilere dayalı akıl oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz 
ettiği oranda samimi ve hayatlarımızı dönüştürebildiği oranda gerçek 
olduğunu göstermeye çalıştık. 

Yabancılaşma, Sınır, Kaygı ve son olarak Umut konulu Tematik 
bültenlerimizde ise daha çok kendi katılımcılarımızın düşünceleri 
ve yazıları doğrultusunda ürünler ortaya koyarak hem bu kavramları 
kendimiz için açık kılmaya hem de felsefi, sosyolojik, psikolojik, edebi, 
sanatsal, iktisadi, siyasi ve teolojik düşüncede karşılıklarını bulmaya 
çalışarak disiplinler arası bir bağlam oluşturmaya çalıştık. 

Nitelikli düşünebilmeyi, düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak 
ve anlamlandırdığını yorumlayabilmek olarak değerlendiriyoruz. 
Bültenimizin adı olan “Düşün-ü-yorum” isminin anlam ve ilkesinin de 
buradan kaynaklandığını söylemeliyiz. Bu etkinliğin farkındalığıyla yeni 
tematik konumuzu ÜTOPYA olarak belirledik. Ütopya nedir? Gelecek 
tasavvurlarını, umutlarını ve idealleri Ütopya altında toplayan nedir? 
Konu çerçevesinde ve sizlerin katkılarıyla Ütopyayı farklı açılardan ele 
almayı ve değerlendirmeyi istiyoruz. 

Yapılacak paylaşımların en geç 1 Eylül 2018 tarihinde teslim edilmesi 
gerekmektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

Paylaşımda bulunmadan önce Yayın İlkelerimizin okunmasını rica ederiz!


