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u yazıda, kendi zihinlerinin insanlar üzerindeki etkisini sorunsallaştırarak, zihnin ‘fark edilmesi’ çabası olmadığında, insanların kendi
zihin faaliyetlerinin olumsuz etkisi altında kalarak, nasıl da farkına varmadan bu durumu ‘normalleştirdiklerini’ ve insanda, bellek, anlayış, kavrayış ve algılama yetisi olan zihnin işleyişinin farkında olmanın
öneminden bahsettim.
Zihin, elbette, felsefi, teolojik ve psikolojik açılardan yani farklı disiplinlerle ve
daha geniş kapsamda ele alınabilir. Ancak burada, ‘biyolog’ kimliğim ile zihnin organı olan beynin fizyolojik yapısını da konunun içine katarak, benim kendi içimde
cevabını aradığım sorular olan; zihin nedir, yapısı nasıldır, bize ne anlatmaya/
göstermeye çalışıyor, güvenilir midir, içeriğini nasıl oluşturuyor vb. soruların
cevaplarını oldukça konsantre bir şekilde yazıya dökmeye çalıştım.
İstisnasız her insan, kendinin manipülatörüdür. İnsanın yaşam içerisinde, aile,
eğitim, toplum, örgütsel yapılar gibi etkisi altında kaldığı tüm çevresel etkenler ve
bu etkenlerin yol açtığı zihinsel yapısındaki değişimlerle, doğduğunda kendisi ile
birlikte getirdiği ‘benzersiz’ ve ‘biricik’ olan özelliklerini nasıl kaybettiğini ve yaşadığı toplumun dayattığı ‘standart bir insan’a, adeta bir otomatik pilota dönüşmek
durumunda kaldığı sorunsalına da kısaca değindim.
Zihnin organı olan beyin, bebek dünyaya geldiğinde, diğer organlardan farklı olarak yapılandırılması gereken sonsuz bir potansiyel olarak dünya ile temas kurar.
Beyin, dış dünya ile karşılaşmaya başlar başlamaz, şekillenmeye başlar. Şöyle ki;
yeni doğan bir bebeğin beyninde, bir yetişkine oranla çok daha fazla sayıda nöron
ve sinaptik bağlantı vardır. Beyin ve sinir sistemini oluşturan hücreler olan nöronların uzantıları, duyu organları aracılığı ile gelen uyarılarla birbirleri ile bağlantı
kurar ve sinaptik bağlantı dediğimiz yapıyı oluştururlar. Bu yapı, elektrik akımı ile
çalışır ve elektrokimyasal nehirler bütünü olarak işler. Beyin, oldukça karmaşık
ve milyarlarca elektrokimyasal nehirler yatağı ile donanmıştır.
Beynin, fikir, düşünce, bilgi, vb. tüm faaliyetleri aslında elektrik akımı olarak
dolaşır. Yazının başlığında manipülasyon ifadesini kullandım. Manipülasyon, en
basit anlamı ile, belli etmeden ve taktiksel yollarla harekete geçirme ve etkileme
faaliyetidir. İşte bu anlamda manipülasyon, beyinde parçacık düzeyinde olur.
Beyin, elektrikle çalışır ve atom altı parçacıklardan biri olan elektron, çevresindeki elektrik alanını yönetmekte rol oynar. Elektron, enerjiye dönüşebilir ve enerji ise tekrar parçacığa, yani elektrona dönüşebilir. Ayrıca enerji, sinaptik ağlarda
ilerlerken yeni bir elektronun oluşmasını sağlar. Yani enerji, bir parçacık halinde
tekabül eder. Beyindeki enerjinin içeriğini ise duyular yolu ile alınan veriler, kelime, görüntü, ses, ışık, vb. tüm dış etkiler ve düşünceler (iç diyalog, imgelem)
oluşturduğu için temas edilen her uyaran ve düşünce, parçacık oluşturur. Yani
beyinde, anbean, enerji maddeye, madde de enerjiye dönüşür. Böylece beyin ve
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eder. Bu anlamda zihin, düşünsel ağlar kurarak, bir şekilde fikir yürütmeyi, anlamayı ve akıl yürütmeyi sağlayan geniş bir
sahadır. Zihin, akıl yürütme yeteneğini barındırır ve uyaranlar
arasındaki bağlamsal bütünlüğü sağlayarak bunu yapar. Kısaca, akıl yürütme, geçmişten öğrenilen her şeyi bugüne taşıyarak bugün öğrenilenlerle birleştirmek ve tüm öğrenilenleri
işlevsel olarak kullanmak demektir.

sinir sisteminde sinaptik bağlantılar meydana geldiği gibi, az
önce bahsettiğim elektrokimyasal nehir yatakları da sürekli
şekil değiştirir.
Yeni doğan bir bebeğin beyninde çok sayıda sinaptik bağlantı
olsa da, bu bağlantılar bebek henüz herhangi bir yaşam deneyimi kazanmadığı için ‘etkili’ bağlantılar değillerdir. Bebek,
yaşam deneyimi kazanmaya başladığı an itibariyle, yaşadığı
deneyimle bağlantılı olarak beynindeki bazı sinaptik bağlantılar güçlenir, yeni sinaptik bağlantılar oluşur veya bazıları devre dışı kalırlar. Sinaptik bağlantılar ise, bağlantının
içeriğine uygun olarak, hormon ve salgı bezlerini harekete geçirirler. Bu süreç, insanın yaşamı boyunca devam eder. İnsanın
yaşamı süresince merak, araştırma, öğrenme ve deneyimlemeye ilişkin ilgi alanlarına dair odaklı yaklaşımı ne ölçüde ise,
o kadar çok sayıda sinaptik bağlantısı var demektir. Böylece,
sinaptik bağlantının çokluğu, yeni deneyim üretme çokluğu
ile doğru orantılı olur. Yani zihin, sonsuz olasılıkları barındıran, yapılanabilen ve sonsuz genişlikte bir sahadır, denilebilir.

İnsan yaşamı bir enformasyon ağıdır. İnsan, duyu organlarıyla
sınırlı şekilde aldığı enformasyonu toplar ve zihninde anlam
verir. Zihin, veri işleyen sinir sisteminin, yaptığı seçimler sonucunda oluşan bir enformasyon işleme mekanizmasının
ürünü olan seçimlerinin toplamıdır, diyebiliriz.
İnsan beyninin kabaca biyolojik yapısından bahsedersek, beyin yaklaşık 1,4 kg. ağırlığındadır. Beyin, insan vücudunun
ağırlığına oranla bu denli hafif olsa da, tüm vücut enerjisinin
%25’ini harcar. Çünkü beyin faaliyetini her an devam ettirir ve
yüksek potansiyelli bir işlemcidir. Beyinde yaklaşık yüz milyar nöron vardır ve her bir nöron, her an diğer on beş bin
nöron ile iletişim halindedir. Beyin, enformasyonu işleme konusunda uzmanlaşmış bir organdır. Dolayısıyla beyin, et olan
beynin ötesinde bir bilgi işleme mekanizması barındırır.

Zihin, bilişsel işlevlerin toplamı olarak tanımlanabilir. Zihin,
algılamayı, isimlendirmeyi, belleği, karar verme süreçlerini,
anlayışı ve kavrayışı içine alır. Zihnin tanımı bilimsel açıdan
zordur çünkü zihin tanımlanırken yine kendi zihni kapasitesi
içinde tanımlanmaya çalışılıyor olacağı için, ötesi görülemez.
Bilimin geldiği bugünkü noktada, zihnin nerede olduğu sorusunun cevabı net değildir. Çünkü yapılan deneylerde, beynin
önemli bir bölümü (%80’i) çıkarılmış deneklerde, belleğin hâlâ
var olduğu ispatlanmıştır. Yani zihin, bedeni içine alan ve bedeni de aşkın bir konumdadır.

Beyin plastisiteye sahiptir. Plastisite, beynin bağlantılar düzenleme ve yeni bağlantılar kurma yetisidir. Bu yeti her an
faaliyettedir. Beynin bir bölgesi herhangi bir nedenle fonksiyon kaybına uğrarsa, diğer bölgesi onu anında tamamlar. Bu
özellik olmadan hiçbir beyin gelişemez ve herhangi bir beyin
hasarında iyileşme sağlanamaz. Plastisite sonsuz bir çeşitliliğe
sahip olduğu için beyin, bilgi işleme olarak sonsuz olasılığa
sahiptir.

Günümüzde, zihin-beden ayrımı (düalistik görüş) değişmiş ve
yerini ‘bütünsel bakış’a çevirmiştir. İnsan, varoluşun bilinçli tek varlığıdır ve tüm varoluş ile aynı töze sahiptir. Ayrıca,
insanlığı okyanusa, bir insanı da okyanustaki bir su damlasına benzetirsek, su damlası, ancak okyanus için ve okyanusun
içinde vardır benzetmesi doğru bir benzetme olur.

Beynin %70’i sudur ve bu sıvı boşluk içerisinde nöronlar sürekli hareket halindedir. Beyin diğer organlardan farklı olarak
elektrikle çalışır. İnsanın biyolojik donanımı diğer canlılara çok
benzese de, çok karmaşık bir sinir sistemi vardır ve beyninin ön
kısmı (prefrontal korteks) çok daha gelişmiştir. İnsan beyninin
ön kısmı olan prefrontal korteks, toplam beyin bölgesinin yaklaşık %40’ına tekabül eder. Yani insanı insan yapan prefrontal
kortekstir. Bir anlamda, adına ‘kültür’ dediğimiz ne varsa beynin ön kısmıyla ilgilidir, diyebiliriz.

İnsan, zihin evreleri içerisinde yaşayan bir varlıktır. Zihin, duyular yolu ile dış dünya ile ilişki içindedir ve sürekli değişen
algı mekanizması ile haritalama yapar. Her insanın birbirinden farklı bir zihin haritası vardır. Zihin, duyu organları
aracılığı ile aldığı tüm verileri işler ve bir ‘biliş’ oluşturur. Biliş, kısaca, kişinin nesne, olay ya da olgu ile ilgili bilgi sahibi olması ya da bilinçli duruma gelmesi sürecidir. Bilinç ise,
insanın kendi varlığının, nesnelerin, olayların, kendi zihin
içeriklerinin, yapıp ettiklerinin farkında olması ve seçim
yapabilme yeteneğine sahip olması yetisidir. Ayrıca insan
‘öz bilinç’ sahibidir, yani konusu nesne olmayan, ‘kendini’ ve
‘kendi bilincini’ bilincinin önüne koyarak konu edinebilir. Bu
tanımlardaki bilince zihin diyemeyiz. Çünkü bilinç, zihnin bir
hâlidir. Bilinçsiz iken de, meselâ uyku, koma, vb. durumlarda,
zihin faaliyetini sürdürür.

Zihin güvenilir midir? Bu soru aslında zihnin güvenilemez
olduğunu kendi içinde barındırıyor. Beyin plastisiteye sahiptir
yani şekil alabilen bir organdır, demiştik. İnsan türünün genetik
olarak getirdiğinin ötesinde evrimsel olarak da bir plastisitesi
vardır. Yani insan, beyninde evrimsel olarak kodlanmış hazır
sinaptik bağlantılar ile dünyaya gelir. Zihin duyulardan aldığı
veri ile anbean değişikliğe uğrayan bir yapıya sahiptir. Beyin, topladığı veriyi ayırarak kendi içinde farklı bölümlerinde
tutar. Beynin özelliklerinden biri de, gelen veriyi düzelterek
kaydetmesidir. Zihin ise her veriyi kendi bildikleri ile yani daha
önce öğrendikleri ile karşılaştırır. Gördüğü bir şeyi işlerken,
eğer tanımıyor ise, kişiye geri döner, ‘burada bir hata var’ der,
tekrar düzeltir ve tekrar gönderir. Yani beynin kendi beklentisine ve alışkanlıklarına uygun olarak tamamlama özelliği
de vardır. Yani aslında olmayanı da araya koyabilmektedir.
Bellekte ne varsa onları düzelterek ve tamamlayarak bir
senaryo oluşturur. Bu senaryo zihnin rahatını kaçırmıyorsa
senaryoyu böylece kabul eder. Yani kişi kendi zihninden asla

Nesne, olay ya da olgular ile ilgili zihin tarafından yapılan
yorumlar, sinaptik bağlantılar ile hormonlar ve salgı bezleri
aracılığı ile duyguları ortaya çıkarır. Duygular ise davranışları belirler. Bu davranışlar zamanla alışkanlıklara dönüşür ve
kişinin yaşamı bu şekilde inşa edilmiş olur. Kararlar, kurulan
bağlamlar sonucu verilir ve kişi bu bağlam içinde hareket
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... her düşünce bedende hormon ve salgı
bezleri aracılığı ile duygu durumu oluşturur.
Bu nedenle neden-sonuç ve etki-tepki ilişkisi
daima göz önünde bulundurularak, uyaranlara
karşı tetikte ve dikkatli olmak, bilinçli ve odaklı
düşünmeyi öğrenmek son derece önemlidir.

emin olamaz. Zihin son derece güvenilmezdir ve kendini
manipüle edebilir.

celidir. Anlattığı hikâyede anlam bulduğunda, kişi bu hikâyeyi
‘iyi’ olarak tanımlar.

Beynin kendi algoritmaları ve içsel aktivitesi çok yoğun bir
şekilde çalıştığı için, kişinin algısına göre, belleğe konulan
şeylerle rahat bir şekilde oynar ve insanın duygu durumuna
göre boşlukları uydurarak doldurur. Bu patolojik boyutta da
olabilir. Peki, bunu neden yapar? Çünkü insan, belirsizliğe
tahammülü oldukça düşük bir varlıktır. Oysa yaşamda belirsizliklerin oranı belirliliklerden daima fazla olmuştur. Yaşamda
belirsizliklerin sayısının, belirli olanlardan daima fazla olacağı bilincine sahip olmak ise özel bir gayret ve farkındalık
gerektirir. Ama insan için belirsizlik, ‘tehlike’ ile eş anlamlıdır. Tehlike algısı ise kaygıyı tetikler ve kaygıya karşı önlem
almak için belirsizliği ortadan kaldırmak ister. Yani insan, belirsizliği ve belirsizliğin yol açtığı kaygıyı ortadan kaldırmak
için anlam vermek ister. Bu anlam verme çabası, kişilerin
kendine has tasarımsal hikâyelerini oluşturur. Bu hikâyeler
nasıl oluşur? Zihin bağlamsaldır, demiştik. Yani bellek ve algı
birbirinden izole fonksiyonlar değildir. Her şey bütünle birlikte
vardır ve ayrıksı düşünülemez. Algı, ne, neden ve nasıl sorularını sorar. ‘Ne’ sorusu gerçekleri tanımlar. ‘Neden’ ve ‘nasıl’
sorularının cevaplarında ise kişiye özel tasarımsal hikâyeler
devreye girer. Meselâ, oturduğumuz bir mekânda bir masanın devrildiğini düşünelim. Masanın devrildiği gerçektir ama
masanın neden ve nasıl devrildiği ortamdaki kişi sayısının her
birinin algısına göre farklıdır ve her biri diğerinden farklı bir
hikâye anlatacaktır. Ya da, aynı sinema filmini izleyen insanların, hangi filmi izledikleri (‘ne’ sorusu) konusunda fikirleri ortak olsa da, filmin bazı sahnelerini hatırlayıp diğer sahnelerini
hatırlamamaları ve film hakkındaki yorumlarının farklı olacağı
aşikârdır. Yani hikâyeler, algı ve bakış açılarına göre, kişiler ve kişilerin farklı zamanlardaki anlatım sayısı kadardır.
Yani hikâye sayısı bitmez. Hikâye sayısı bu kadar farklı olsa
da, hikâyeler gerçekleri değiştirmez. Şöyle özetleyebiliriz,
kişiler, algı çeşitliliklerine bağlı olarak kendi tasarladıkları hikâyeleri üzerinden yaşarlar. Kişi için ‘iyi’ olan hikâye
kendisi için anlamlı olandır. Yani burada, ‘iyi’ oldukça göre-

Olmamış şeylerin kaygısı yaşanıyor. İnsan bugünü, geçmişin
algısı ve geleceğin korkusu ile kirletir. Aslında zihni anlamaya
çalışan, ‘anlık’ olarak anlar. Herkes anı yaşar ve önemli olan
anda kalabilmektir. O anın parçası olabilmek ve o anda yargılamadan durabilmektir. Bu neyi getiriyor? Acı ile yüz yüze
gelebilmeyi getiriyor. İnsan düşünceleri ile neden geçmişe ve
geleceğe kaçar? Çünkü o anın getirdiği duyguyu taşımakta
zorlanır. Aslında her duygunun kendi içinde bir anlamı vardır. İnsan anda iken gelen o duyguyu taşımakta zorlanınca, andaki kendisi ile duyguları arasına zihnini koyar, zihin anda
kalamadığı için kişiyi geçmişe ya da geleceğe götürür ve insan olmamış şeylerin kaygısını yaşayarak, geleceğe yönelik
olarak önlem almaya çalışır. Böylece düşünceler ile gerçek üst
üste gelir ve düşünce ile gerçek birbirine karışmış olur. Her
düşünce gerçekmiş gibi algılanmaya başlandığı zaman, onlara
‘gerçekleşebilir’ gözüyle bakılıp kaygı yaratılır. Kişi, oluşturduğu bu kaygılar için daima önlem alarak yaşar. İşte o zaman
bu an yok olur. İşte burada, daha farkındalıklı, daha şimdiki
zamana odaklı ve anın parçası olarak kalabilmek önemli
hale gelir.
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Gerçeği yalın olarak algılamak, duyguları olduğu gibi karşılamak ama düşünceleri tartışabilmek gerekir. Rasyonellik budur.
Duygunun rasyoneli olmaz, çünkü önemli olan o duyguyu ortaya çıkaran düşüncenin rasyonelliğidir. Ne yaşandığından ziyade yaşanılan ile kurulan ilişkinin niteliği ve onlara verilen
anlamın önemini algılamak gerekir.
Zihnin yanlış temellendirilmesi, yanlış düşünce şekilleri yani
‘yanılsama’dan sakınmanın önemi gün geçtikçe daha çok tartışılan bir konu haline geldi. Aynı yanlışlarla geçirilmiş bir yaşama, ‘yaşam tecrübesi’ demek pek doğru olmaz. Daha kaliteli,
daha odaklı düşünmek ve nitelikli akıl yürütmek mümkündür.
Bilgiler duyularla gelir ama çok büyük bir bölümü çıkarım
yoluyla oluşur. Oysa, olayları olması gerektiği gibi değil olduğu gibi görebilmek gerekir. Bu kabul ile bu gerçekle ‘ne
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yapabilirim’ sorusunu sormak sağlıklı düşünmeyi yaratır.
Kişinin daha kaliteli, daha nitelikli çıkarımlar yapabilmesi için eğitimden geçmesi, odaklı, nitelikli ve kavramsal
düşünebilmeyi öğrenmesi mümkündür.

Bütünsel sağlık için olduğu gibi beyin sağlığı içinde özellikle,
dinginliği sağlayan nefes ve esneme içeren egzersizler (pilates,
yoga, vb.) ve meditasyon vb. uygulamalar son derece faydalıdır.

Yanlış zihinsel çıkarımların bir diğer nedeni ise bireyselleşme
ve toplumdan kopuştur, diyebiliriz. Bu kopuş kişilerin ürettiği
düşünce sistemi üzerinde olumsuz etki eder. Bunun nedenlerinden biri de, kişilerin, kendi düşüncelerine yapışmasıdır. Bu
düşünceler zihnin manipülatif yapısı gereği genellikle gerçek
dışı ve olumsuz düşünceler olduğu için, kişiyi alırlar ve inanılmaz yerlere götürürler. Kişi kendini, olmamış şeylerin ağıtını
tutarken bulur. İnsan kendi kelimeleri ve kavramları ile yarattığı dünyanın içine kendini hapsetmiş olur.

Özetle şöyle söyleyebiliriz ki, insan, yanlı olarak işleyen bir
zihne sahiptir. Yaşamında ne arıyorsa ve ne görmek istiyorsa,
onu bulur ve görür. Aranılana göre bulunan da değişir. Bir de,
‘yargılama’ meselesi kişinin yaşamına yön verir. Yargılamadan ve anda kalarak yaşanılabilirse, işte bu ‘güvenilir’ zihni
oluşturabilir. İnsan olay ve nesnelere olduğu gibi bakabilirse,
kaygı ortadan kalkar. Diğer anlamda ‘farkındalıklı bir yaşam’
başlar. Bu yargısız anlarda yani iç diyaloğun sustuğu anlarda,
bir ağda boşluklar olması gibi, düşüncelerde veya iç diyalogda
boşluklar oluşur. Bu boşluklar, asıl gerçekliğe geçit sağlayan
pencereler veya dönüşüm koridorlarıdır. Ayrıca, ne için buradayız, ben neyim, kimim, vb. kendini tanımaya yönelik nitelikli sorular sormak, farkındalığa atılan ilk adımlardan biridir.

Zihnin organı olan beynin, dış dünya ile ilişkisi olduğu gibi
içeride de sürdürdüğü sürekli bir faaliyet vardır. Zihin, bedende de genişletilebilir. ‘Bedenin zihni’ ile ilgili yapılan bilimsel
çalışmalar vardır. Nitekim F. Nietzsche “İnsan bedeniyle düşünür,” der. Bazı beden hareketleri yapıldığında, beyinde de
değişiklikler olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bedendeki her hücre diğerleri ile bilgi alışverişi içerisindedir ve her
hücrenin bilinci vardır. Beden bir bütündür ve beden faaliyeti
zihni etkilediği gibi, zihinsel faaliyetler de beden faaliyetlerini
etkiler. Yani çift taraflı bir etki vardır.

Günümüzde ‘zaman ekonomisi’ önemli hale geldi ve bununla
birlikte modernizm insanı nesne haline getirdi. Sanayileşme süreci ile birlikte hızlı karar alma zorunluluğu ortaya çıktı. Karar alırken, daha derin düşünmek, bağlamsal düşünmek,
tasavvufi tabir ile ‘mütefekkir’ olmaya zaman kalmadı. Bu
anlamda böylesi kendine yabancılaşmış bir otomatik pilot haline gelen insanın, ‘insan’ olmaya, yani ‘farkındalığa’ geçişi
zorlaştı. İnsanların bu otomatik pilottan çıkıp esnek düşünebilen, olayları tek bir anlama bağlamayan, yani çok anlamlılığı
içselleştiren bir formasyon kazanması gerekiyor. İnsan kendini tanıma ve keşfetme gayreti içinde olursa, farkındalıklı
bir yaşamı benimseyebilir ve kendi öz değerleri ile yeni bir
yaşam inşa edebilir.

Bir enerji olan düşünce, salgı bezi ve hormonlar ile bedende
somut hareketlere yol açar. Meselâ, daha önce limonun tadını
bilen bir insan, limon yediğini sadece düşüncesinde canlandırdığında bile, sanki gerçekmiş gibi bedeninde salgı bezleri harekete geçer ve ağzı sulanır. Yani her düşünce bedende hormon
ve salgı bezleri aracılığı ile duygu durumu oluşturur. Bu
nedenle neden-sonuç ve etki-tepki ilişkisi daima göz önünde bulundurularak, uyaranlara karşı tetikte ve dikkatli
olmak, bilinçli ve odaklı düşünmeyi öğrenmek son derece
önemlidir.

Hz. Mevlâna’nın Mesnevî’inde zikrettiği bir meselidir...[1]

www.sciencedaily.com
www.sciencealert.com

***

Kaynakça:

[1] Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i Şerîf - Beyit 3475-3480
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ise, ilmini şahsından gayrı müşâhede ederse, mânâsı mâlumu bilir, âlimi bilmez ise, bu muallim hakîkat bâbında müşrik tesmiye
olunur. Buna mukâbil ilmi kendinde, kendini Hakk’ta bilirse ona
ârif tesmiye olunur. Binâenaleyh Rûmîlerin cilâladıkları duvar
irfân âyinesini meydana çıkarmıştır. Çinlilerin eserinde müessiri görmek asla mümkün değildir, buna mukâbil Rûmîlerin âyinesinde pâdişâh gayr-ı ihtiyâri evvela kendi sûretine, ardından
esere müşâhede etmiştir. Zîrâ âyinenin aksında evvelâ bakanın
kendine müşâhedesi elzemdir. Garbî mütefekkirlerin lisânı ile
“refleksiyon” tesmiye olunan hâdise budur. Binâenaleyh pâdişâhın hayretini kat be kat arttıran müşâhede-i sânîsi sûreti Hakk
olan insânadır. Velhâsıl akıl, kendini âyine-i irfân’da müşâhede eyleyince, hem ilmin, hem de mâlumun medbei’nin Hakk,
kendisinin dahi o Hakk’ın tecessümü olduğunu zevk eyler. İlme
olan bu hayranlık, Hakk’ın o sûreti ile muhabbetine inkılâb
eder. Binâenaleyh bu netîce bâbında denilebilir ki muhakkikler,
âriflerdir. Bu meseldeki mevzu’ nasıl ki ilim ve irfân cîhetinden
tefekkür eylendiyse, zanaat ve san’atkâr, hikmet ve fehm, nûr
ve ziyâ... cîhetinden de tetkîk olunabilir. Kaldı ki Mevlâna’nın
kendisi bu meseli, amel-i sâliha ve cilâlanmış gönlün münâsebeti bâbında zevk etmiştir.
***
Buna mukâbil idrâk-i muhtelif esâsınca Çinli üstatlar, Rumîler
gibi duvarı sadece cilâlamayı kâfi görselerdi, hicâb indiğinde
şâhid olacakları manzara lâ fenâ, yani nihâyetsizlik olurdu.
Âyinede akseden menfî mânâdaki bu nâmütenâhi tezâhür, pâdişâhın indinde aslâ makbûl sayılmazdı, zirâ bekânın tahakkuku, fenâ iledir ve fenâ olmaksızın, bekâ mûhaldir. Şâyet bu
Çinli üstatlar hiçbir ef’alde bulunmadan oturmayı tercih etselerdi, hicâb indiğinde âyine boş bir duvarı aksettirecekti. Tezâhür eden bu boş duvar ise şuur-u fânînin, ya’ni hebâ olmuş bir
hayâtın ifâdesi olurdu. Bir de esfelessâfilîn hükmü vardır ki,
o da duvarı mezbeleye çevirmektir. Mezbeleye dönen duvar,
amel-i sâlihâ yerine amel-i nefsâni ile ömrünü hebâ etmeyi ifşâ
eder. Bu ifâde ateşten ibâret cehennemin, ya’ni şuur-u cehlin
nihâyetine bir misaldir. Zirâ âhirete intikâl edip hicâb indiğinde, her nefis sâhibinin bizzât kendi halk ettiği mezbelesiyle baş
başa kalacağı İslâm nebileri ile tebliğ olunmuştur. Yine de her
çöp ateşte yakılır ve dönüşümüz yalnız onadır… [2]

Bu meselde ibdâ olunan birçok remiz mevcuddur. Meselâ Çin
lafzının lügâti mânâsı Fars lîsanında “terkîb eden, toparlayan”
şahsa işâret eder. Yine de bu meseli tahkîk ederken niyetim,
kelâmın lügâti mâhiyetiyle mahdud olmadan, mânâya duhûl
edebilmektir. Zirâ bu mevzûnun müzâkeresinin, meratib cihetinden farklı mânâlar ihtivâ ettiği âşikârdır. Hz. Mevlâna’nın bu
remizli meseli, muhattabının idrâki mesabesinde sırrını iftâh eyler. Zirâ mesele bu Çinli ve Rumî üstatların hangi mânâyı setrettiklerini idrâk ile alâkalıdır. Şâyet Çinli üstatların zanaatleri ilim
cihetinden düşünülecek olursa, Rumîlerin san’atı irfân olur. Zirâ
ilim, mâluma tâbîdir. Mâluma müşâhede ise ilme vâkıf olmayı mecbûr kılar. Belki Çinlilerin kullandıkları yüz çeşitli boya
bu ilmin remzidir. Boyaları kullanmadaki ustalıkları ilimlerinde rüsûh bulduklarına delalettir. Râsih olmak; meleke kesbedip,
ilim ve fen’de vukûfiyyet kazanmaktır. Bu izâh bâbında pâdişâh
olan irâde’nin ilk hayranlığı, ilmin sûretinedir. Lâkin ne kadar
ulvî olursa olsun ilim, âlim olmaksızın mâlum değildir. Âlim

İnsanı insan yapan prefrontal korteksin çalışıyor olması sempatik sinir sistemi ile ilgidir. Sempatik sinir sistemi devredeyse
endişe yüksektir çünkü bireyin kişiliğini kuran ve oluşturan
ana öğe olan egonun alanı prefrontal kortekstir. Fakat uykudaki duruma benzer olarak prefrontal korteksi devreden çıkardığımızda parasempatik sinir sistemi çalışır. Yani bir nevi ‘reset’ modudur. İnsan, doğru beslenir (işlenmemiş besinlerle ve
bitki -güneş gören ortamda yetişmiş- ağırlıklı), kendine zaman
ayırır, egzersiz yapar, kaliteli bir uyku düzeni içinde olur ve
doğa ile topraklanırsa parasempatik modda olur, yani endişe
ve stresten uzak olur. İnsan gün içinde yarattığı kısa aralıklarda parasempatik sinir sistemi içinde olursa, vücut tüm noktaları
ile birbiri ile sağlıklı bağlantı kurar ve iyileşme moduna geçer.
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İzzet Erş

“Bir zaman Rûmî ve Çinli üstatlar arasında meslekî maharetleriyle alâkalı bir münâkaşa hâsıl olmuş ve netîcede mevzu’
pâdişâhın huzûruna intikâl etmiş. Pâdişâh da bu ustaları bir sınava tâbi tutup, davâsında kimin daha mâhir olduğunu görmek
istemiş. Pâdişâh’ın emri ile her iki ümmetin usta ressamlarından, hünerlerini kendilerine tahsis edilen bir duvarda izhâr etmeleri taleb edilmiş. Karşılıklı duran bu iki duvarın arasına da
bir hicab setredilerek ustaların birbirlerinin eserlerinden feyz
almaları engellenmiş. Çinli ustalar yüz türlü boya isterlerken,
Rûmîler sâdece duvarın pasını atmak için cilâ ricâ etmişler.
Kendilerine imhâl eylenen mühlet dolduğunda, ustalıklarını
teşhirleri arz edilmiş. Çinli ustaların maharetlerini gösterdikleri
duvarı seyreden Padişah, bu ustaların eserine hayran kalmış,
zîrâ üstatlar bin bir renkte, muhteşem bir manzara resmetmişler. Bundan sonra Rûmîlerin duvarına geçen Padişah’a eserlerini izhâr etmek için ustalardan biri, iki duvarın ara yerindeki
hicabı indirince, Rûmîlerin üzerinde hiçbir pürüz kalmayan duvarı Çinli üstatların eserini olduğu gibi aksettirmiş. Bu da pâdişâhın hayranlığı kat kat arttırmış. Velhâsıl Pâdişâh Rûmîlerin
eserinin daha kâmil olduğuna hükmetmiştir.”

Farkındalıklı bir yaşam diliyorum.

İnsan bedeni karmaşık bir yapıdır ve bir bütündür. Bu anlamda
beden sağlığını parçalara ayırarak düşünemeyiz ancak burada
zihin, dolayısıyla beyin sağlığını ele alacak olursak, beyin sağlığı için ‘yağ’ elzemdir. Neden? Çünkü beyin plastisiteye sahip olduğu için beyin hücrelerinin esneyebilmesi için yağa
ihtiyacı vardır. Faydalı yağlar (örn. başta ceviz olmak üzere
kuruyemişler, balık yağı, köy tereyağı, zeytinyağı) tüketilmelidir. Trans yağlar (hazır gıda besinlerinde, margarinlerde, işlenmiş yiyeceklerde, ticari kızartma yağlarında bulunurlar) ise
zararlı yağlardır ve tüketilmemelidir.

Bir Meselin
Tahkiki

[2] Kur’an-ı Kerîm, Mu’min Sûresi, 43 “... enne mereddenâ ilâllâhi ve ennel
musrifîne hum ashâbun nâr.”
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• Umut, fakirin ekmeği,
• Umut, kralın tanrı olabilme beklentisi,
• Umut, Kaf dağının ardındaki Anka kuşu,
• Umut, yaşam enerjisi,
• Umut, ütopya,
• Umut, bebeğimize verdiğimiz isim,
• Umut, somut kötü verilere rağmen ekonomiye güvenin nedeni,
• Umut, hocanın öğrencisini sopayla adam edeceği inancı.
Kısaca güldüren de umut, süründüren de. Umut, gelecekle ilgili iyi beklentiler taşımamız durumudur. Büyüdüğümüz zaman
kendi kararlarımızı daha kolay alabileceğimiz biçiminde gerçekçi umutlarımız olabileceği gibi, “Eşeğin önüne bağlı havucu
yiyebileceği” gibi düşsel umutlar da olabilir.
Umut çeşitli şiddetlerde olabilir:

Umut

Kimin
Ekmeği?
Orhan Tuncay

1. Emin olabilirsiniz.
2. Umutlu olabilirsiniz.
3. Endişeli olabilirsiniz.
Nietzsche “Umut en büyük düşmandır” derken özellikle ruhban
sınıfının inanç bağlamında Tanrı’ya bağladığı umuda vurgu yapıyor. Doğal olarak Tanrının aracısı olan ruhban sınıfı bu umudun anahtarını elinde bulunduruyor. İster bu bağlamdaki katı bir
inanca, ister eldeki somut verilere bağlı olsun, umut, gelecekte
bir şeylerin umut eden açısından daha iyi olacağı beklentisini
içerir. Beklenti de bir nevi inançtır. Umut beklentisi iyimserlik
içerir. Hatta bugünü iyi yarın için feda da edebilirsiniz. “Çile
çekersen, ahirette rahat edersin!”, “Bugün harcamazsan yarın
araba alabilirsin!” cümleleri örnekler olabilir.

Pandora meraklı olduğu için kutunun içinde ne olabileceğini
sürekli olarak düşünür. Bir gün dayanamayarak kutuyu açar.
Kutunun içindeki hastalık, keder, ıstırap, yalan türü insanları
rahatsız edecek ve onları felakete sürükleyecek ne kadar kötülük varsa serbest kalır. Pandora yaptığı hatayı görünce aceleyle
kutuyu kapatır.

Tabii ki, Umut konusu ele alınınca Pandora’nın kutusundan
bahsetmemek olmaz.

Zeus, kutuya, kötülüklerin yanına bir de insanların yaşam enerjisi olan umudu koymuştur. Kutu kapanınca umut içeride kalır.
Öte yandan Zeus’un isteği olmuş, kötülükler dünyaya yayılmıştır.

Pandora’nın Kutusu
Bu öykü antik Yunan uygarlığına ait mitolojik bir öykü olmakla
birlikte, öykünün felsefi bir ağırlığı da vardır.
Mitolojinin en güçlü tanrısı olan Zeus kötü kişileri cezalandırmak için güzel bir kadın olan Pandora’yı yaratır. Pandora’nın
yaratılış efsanesi şöyledir:

Aslında burada iki felsefe vardır:
1. Umut, dağın ardında, biz dağa doğru yürümeyi sürdürelim.
Eşeğini kaybeden Nasreddin Hoca da zaten bu nedenle türkü
söyleyerek eşeğini ararmış. “Niye türkü söylüyorsun?” diyenlere de “Eşek şu dağın ardında da değilse görün siz feryadı”
dermiş.

Zeus, oğlu Hephaistos’tan ilk kadını yaratmasını ister. Zeus’un
asıl niyeti Prometheus’un kurnazlıkla çalarak, verdiği akıl yüzünden şımaran insanları cezalandırmaktır. Hephaistos çamurla
suyu yoğurarak muhteşem güzellikte bir kadın meydana getirir. Kalbine de ruh yerine kıvılcım koyunca Pandora canlanır.
Tüm tanrılar süslenmesi için Pandora’ya armağanlar verirler.
Kadının adı bu yüzden Pandora’dır (Yani: Tanrılar armağanı).
Zeus’un armağanı ise esrarlı ve kapalı bir kutudur.

2. Geleceğinizi öğrenmeye yönelik fazla merak sizi düş kırıklığına uğratabilir. Adam falcıya gidip geleceği öğrenmeye çok
meraklıymış. O sabah, falcı “Yarın sabah ölüm görüyorum” demiş. Adam eve dönmüş ve ertesi sabahı endişe içinde beklemiş.
Geçen zaman ona zehir olmuş. Sabaha dek uyuyamamış ama
ölmemiş. Sevinerek kahvaltı ederken gazetede ölüm ilanında
falcının ölümünü okumuş.

Zeus armağanı verirken şöyle der: “Sakın verdiğim kutuyu
açma, içindeki iyi şeyler uzaklara kaçar ve onların yerine fenalıklar gelir, seni rahatsız ederler. Bu kutuyu iyi sakla bütün
insanların saadeti ve felaketi bu kutunun açılıp açılmamasına
bağlıdır.”

Son Not 1: Ernst Bloch’un “Umut İlkesi (2 cilt)” kitabı Umut konusunu kapsamlı olarak işliyor.

Böylece, tanrıların yeryüzüne gönderdiği ilk kadın, Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a gelin olarak yollanır. Aslında
Prometheus kardeşine Zeus’tan asla armağan kabul etmemesini söylemiştir, ama Pandora’nın güzelliğinden büyülenen
Epimetheus bu uyarıyı dinlemez.

Anadolu Aydınlanma Vakfı
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Son Not 2: Bu yazımı keyifle okuduğunuzu umuyorum.
Son Not 3: “Umut tüm istatistiklerin ötesindedir.” Adam McLeod.
Son Not 4 “Dünyada elde edilmiş her şey umutla elde edilmiştir.”
Martin Luther.
9
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KARA DELİK
“Sınır İçindeki Sonsuzluk”*
Çeviren: Suna Öztürk

H

er şeyin sonsuz noktadan oluştuğu evrende bu
sonsuzluk bizde nasıl sınır buluyor? Sınırlı bedenimizde sonsuz bir doğaya sahibiz. Her biri milyonlarca atomdan oluşan 100 trilyon civarında hücremiz
var. Sonsuzluk, toplumumuzda genellikle manevi bir değer olarak ele alınır ve daha çok maneviyatçılar tarafından benimsenir. Bilim insanları ise sonlu, sınırlı, kapalı
sistemlerle ilgilenirler. Sınırlı bir sistemde sonsuzluk, geometrik düzeyde yaşam çiçeğiyle gösterilebilir.

Yaşam çiçeğinin oluşumunda bir daire içine birbirine zıt iki
eşkenar üçgen yerleştirilir. Onların da içine daire, o dairelerin
de içine üçgenler yerleştirilir ve bu böylece en küçük ölçeğe
kadar sonsuzca devam ettirilir. Başlangıçtaki daire sınır olarak
kalır. Burada ifade edilen sonlu ve sonsuzun birbirinden kopuk
kavramlar olmadığı, birbirini tamamladığıdır. Sonlu bir yapıda
sonsuz miktarda bilgi saklanabilir. Bu gerçekleşirse, evrenle
ilişkimize temel olanlar dahil fizikteki tüm kavramları sarsacaktır.
1905’de Einstein E=mc² ile enerji ve kütle kamplarını birleştirdi. Sonra bölünme yaşandı. Niels Bohr ve bazı fizikçiler kuantum mekaniği kavramını ortaya atıp ayrıldılar. İki dünya vardı karşımızda; küçük kuantum olasılıklar ve belirsizlikler bir
yanda, bildiğimiz büyük belirli, kararlı evren bir yanda... Bu
bölünme düşünme tarzını da etkiledi. Son yüzyılda bu ikisinin
ayrıştığı, çatışma halinde bir ortam içinde yaşadık. Klasik fizik
ve kuantum fiziği birbirinden tamamen kopuk iki alan olarak
değerlendirildi.

* Kaynak: www.insightstate.com/video/nassim-haramein-black-whole/
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Einstein, genel görelilik kuramında kozmik ölçekleri, yerçekimini, zaman ve uzay ilişkisini ortaya koydu. Kuantum teorisini
başlatanlardan biri olan Einstein, “Genel Görelilik” teorisi ile
“Kuantum” teorisinin birleştirilmesi gerektiğine inanıyordu.
Einstein’ın ömrü boyunca biricik ve gerçekleştiremediği hayali
olan “Birleşik Alan Teorisi”, evrenden atom altı dünyaya kadar aynı şekilde çalışan bir sistem anlayışı üzerine kurulmuştu.
“Tanrı’nın zar attığına inanmıyorum.” diyerek evrenin rastgele salınımlardan oluştuğuna şüphe ile yaklaştı. Bir gazetecinin
bu teori ispatlandığında ne düşünürsünüz diye sorduğu soruya
ise “Bu imkânsız, çünkü çok güzel” diye yanıt vermiştir.

Anadolu Aydınlanma Vakfı
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Nassim Haramein tüm yaşamını işte bu her şeyin teorisini keşfe
adadı:[1]
Standart görüş evrende 4 temel kuvvet olduğu görüşündedir.
Yerçekimi, elektromanyetizma, güçlü kuvvet, zayıf kuvvet…
Fakat güçlü ve zayıf kuvvetlerin teorisi, kara deliği anlamadan
önce ortaya atıldı.
Nassim Haramein şöyle der: “Kara delik çalışmalarımdan yola
çıkarak ve evrendeki kara delik yapılarının kurallarını ölçeklendirerek proton veya atom çekirdeğinin mini bir kara delik
gibi davranabildiğini buldum. Eğer bir protonu kara delik
olarak tanımlamak istersen birdenbire birbirini çeken bu iki
kara deliğin kütle çekim kuvvetini hesaplarsan çekirdeği yakla[1] Nassim Haramein, 1962 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde
dünyaya geldi. Dokuz yaşlarında madde ve enerjinin evrensel dinamiğini keşfetmekte idi. Bu onun kuantum kütle çekimi ve birleşik alan
teorisindeki devam eden gelişmelere yeni bir yaklaşım getirmesine
önayak oldu. Doğu Kanada’da doğanın düzenine doğuştan saygılı bir
anlayışla yetişti. Yaratılışın temel yapı bloklarını keşfetmeyi belirlemek onun gayesiydi.
Nassim zamanının çoğunu fizik, geometri, kimya, biyoloji, bilinç,
arkeoloji ve çeşitli dinleri araştırmaya adadı. Nassim Haramein’in
kendini bilimsel araştırmalara adaması, doğanın davranışını ısrarlı
gözlemleriyle birlikte onu, yaklaşımının merkezinde özel bir örüntüye ve birleşik alan teorisinde yeni bir bakış açısına yönlendirdi. “The
Resonance Project” (Yankılanım Projesi) kurucusu, kendi “Birleşik
Fizik”i ve Hawaii “Birleşik Fizik Enstitüsü” ile ilgili bir web sitesi ve
vakıf sahibidir.
Bu organizasyonların çarpıcı isimlerine rağmen makalesi ün nedeniyle Wikipedia’dan silinmektedir. Teorisinin dönüşün başlangıcını açıkladığını iddia etmekte, uzay-zaman torku tanımlamaktadır.
Einstein’ın alan denklemlerine yaptığı düzeltme ile, plazma dinamiğindeki Tork ve Coriolis etkisini birleştirerek ve boşluğun polarize
geometrik yapısı ile ilişkilendirerek yeni bir birleşik alan teorisi ortaya atar.
Daha da ilerisi Dr. Rauscher ile birlikte“Organize Maddenin Ölçekleme Kuralı” isimli makalesinde, atom altından galaksi ve evren ölçeğine tüm maddeleri çeşitli boyutlardaki kara delikler olarak nitelendirir. Onun birleşik alan teorisi ve ölçekleme kuralı ile ilişkili fraktalları
kendisinin “Holofraktografik Evren” kavramı ile ilişkilidir.
İlginç bir konu da “cymatics” ses dalgası görüntüsünün gerçek alanının onun rezonans fikrini desteklemek için kullanılıyor olmasıdır.

Aylık Düşünüyorum Bülteni

şık değil, kesin olarak bir arada tutan güçlü kuvveti elde etmiş
olursun. Bunu başka hiçbir yerde bulamadık çünkü protonların
bir arada nasıl tutulduklarını bilmiyorduk… Pozitif yüklüler,
itmeleri gerekirken onları bir arada tutan bir kuvvet var. Bize
kütle çekim kuvvetinin bunu yapmak için çok zayıf olduğu söylendi. Böylece yeni bir kuvvet keşfettik. Kütle çekim kuvveti ve
güçlü kuvvet birbirlerine karşı nazik değil, bir arada olamazlar
bu nedenle birini keşfettik. Sonra da güçlü kuvvete analitik bir
çözüm bulmak amacıyla süper bilgisayarlarla milyonlarca dolar harcadık, sonuç sıfır…”
“Bu protonlar çok hızlı döndüğünden onları birbirinden ayırdığınızda bu çok güçlü cazip kuvvet büyük bir hızla düşer. Potansiyel tüm geometri, protonları bir arada tutacak kuvvete kesin
bir çözüm açığa çıkarır. Bunun dışında protonların dönüşünden
protonların kütle çekim gücü sınırını tahmin ettim. Eğer onlar
mini kara delik ise bu kuvvet tamamıyla elimine olacak, güçlü
kuvvete gerek olmayacaktı. Aslında bu, kuantum seviyesindeki kütle çekim kuvveti idi. Şimdi güçlü kuvveti kütle çekim
kuvveti ile açıklayabiliyorum. Böylece kuantum teorisindeki
en büyük karmaşıklıklardan birisi ortadan kalkıyor. Temel kuvvetlerin sayısı azalıyor. Benim bu inanılmaz dönüşüme devam
etmemi sağlayan, birinin her şeyle, evrenle bağlı olduğunu fark
ettiğimde görebilmemdir.”
“Tüm boşluğu kaldırırsanız tüm evren bir kesmeşeker büyüklüğünde… Yoğunluğu ise nötron yıldızı kadar, 478milyon ton
ağırlığında… Kuantum seviyesinde uzay zaman yoğun enerji
seviyesinde salınır. Yoğun dinamik enerji bileşeni ile doludur.
Dışımızdaki uzay, boşluk, içimizden geçiyor. Hepimizi birleştiriyor.”
Mevlânâ der ki: “Sen kendini bir okyanusta damla sanırsın
oysa bir damlada okyanusun tümüsün”. Evrenin kuvvetini
içinde hissedersin. Senin üzerinden her şeye bağlanır ve sen bu
dinamik enerjinin bir parçasısın.
Einstein’ın arkadaşı teorik fizikçi John Archibald Wheeler şöyle söyler: “Bundan daha temel bir görüş yok ki boş uzay boş
değil, en yoğun fiziğin ortamıdır.”
Bohm da “Uzay boş değil. Evren bu kozmik enerji denizinden
ayrı değil” demektedir.
Einstein ise “Fiziksel nesneler uzayda yerleşmiş değil, bunlar
alanlar olarak genişlemiştir” diye farklı bir yaklaşım sunar.
Fizikte uzay boşluk olarak geçiyordu. Böylece boş uzay kavramı anlamını yitirir. Bu arka plan enerjisi her yerdedir. Kendi doğal kaynaklarımızı tüketmek yerine bu enerjiyi kullansak
acaba nasıl olurdu?
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Nassim Haramein: “Doğaya baktığımda yüksek seviyede bağlılık ve bağımlılık var. Tüm sistem dengeli bir şekilde çalışıyor.
Bu kendi kendini düzenleyen sistemin kaynağını merak ettim. Ne
gördüğün, nasıl baktığına bağlı” diyor. Bu bize Da Vinci’nin
şu sözünü hatırlatıyor: “Nasıl göreceğini öğren, her şeyin her
şeyle bağlı olduğunu fark edersin”. Bu anlayışla çoklu disiplinlerde, bilimde, anatomide, biyolojide mühendislik ve sanatta
başarıyı, yaşamı körlerle devam ettirmeyeceğimizi Da Vinci
ve diğer ustalar bize gösterdi. Hastalıklara bakın vizyonumuzu
genişletmeyi öğrenebiliriz. Etrafımızdaki bağlantıların güzelliğini görebiliriz. Daha geniş bir bakış açısıyla farklı disiplinleri
birleştiren ve bilgimizi bütünleyen köprüler yapabiliriz.
Evreni anlamak için işe temel yapı taşlarından olan atom çekirdeğindeki protonla başlıyoruz. Protonda tüm evrenle nasıl
bağlı olduğumuzun anahtarı var. Nassim Haramein protonun
yük yarı çapının (r) en yeni ölçüm değerini ortaya koydu.
Son 30 yıldır Nassim Haramein bize sorular sormak istiyor ve
yeni fikirler keşfetmeye çalışıyor. Bu yolculuk bizim daha da
ileri seviyeye doğru gelişmemizi sağlar. Holografik kütle çözümü sayesinde elektron, hidrojen atomu ve tüm periyodik tablo
elementlerinin kütlesini doğru olarak tahmin etti. Hem de standart yaklaşımdan çok daha doğru olarak ve daha önce görülmemiş bir kesinlikte…
1500 yılda insan bilgisi ikiye katladı. 1900’lerden sonra her 100
yılda bir, 1940’dan sonra her 25 yılda bir, 2013’de her 13 ayda
bir iki katına çıktı. Bu zaman aralığı küçülmeye devam ediyor.
Fakat yalnızca bilim alanında, bilgelik konusunda değil…
Tüm bu buluşlar başka bir adım, bizi birleşik iş alanlarına yöneltecek yeni bir alan. Büyük olasılıklar zamanında yaşıyoruz.
Dünyada birlikte yaşıyoruz ve birlikte, ayrı olduğumuzdan
daha güçlüyüz. Dünyada görmek istediğimiz değişikliği hayal
etmek için birleşme şansımız var. Topyekûn evrimimizi geliştirmek ve bilime yaklaşımımızın bağlı olduğumuza dayalı olduğu bir dünya hayal edebiliriz. Bilimde, sağlıkta, iş hayatında
yeni fikirler yaratma yollarını görmek için…
Dünyada pek çok insan inanılmaz bir şeyler olduğunu hissediyor. Bilinçte büyük bir kayma görülüyor. İnsanlar uyanıyor
dünyaya ayrımcı bakış açısı yerini daha çok bütünselliğe dayalı
bir bakış açısına bırakıyor. Bu, çağlar boyu bulduğumuz bazı
felsefî ve ruhsal kavramları da desteklemekte… Bilgeler geldiler ve her şeyin bağlı olduğunu, hepimizin bir olduğunu ve bir
arka plan enerjisi olduğunu bize bu anlattılar. Bu kuvvet yıldızları, gezegenleri ve yaşamı yaratmakta… Bilim bize sonsuz
olasılıklar olduğunu gösterir. Evrenin enginliğinde keşfedilecek, keşfedecek sonsuz olasılıklarınız var. Kendi bağlı evrenimizi keşfettiğimizde kendimiz için yeni bir gelecek inşa edebiliriz. Birlikte insanlık için olumlu bir gelecek yaratabiliriz…
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Bizim Sahaf

Hazırlayan: Gülşen Geniş

Tarihte Anlam

Zor Problem: Bilinç

Say Yayınları, 2012

Saffet Murat Tura

Karl Löwith
Çeviri: Caner Turan

Bilinç Nörobiyolojisinin Fenomenal
Dünya Yorumu

“On sekizinci yüzyılda akla ve ilerlemeye olan inancın tedrici
çözülmesiyle, tarih felsefesi hemen hemen evsiz kalmıştır.
Terim, önceden kullanıldığından daha yaygın bir biçimde hâlâ
kullanılıyor, ama içeriği öyle seyreltilmiştir ki tarihle alakalı
herhangi bir düşünce kendisini bir felsefe olarak adlandırabilir.
“Felsefe” etiketi, ki bugünlerde çok ucuz bir kullanıma
sahiptir (yaşam “felsefesi”, iş “felsefesi”, ve hatta kamp
“felsefesi”); spesifik bir felsefeye değil de sadece kamusal
ve özel fikirlere işaret eder. Bu tartışmada “Tarih Felsefesi”
kavramı, tarihî olayların ve intikallerin birleştirildiği ve nihai
bir anlama yöneltildiği bir ilkeyle uyumlu olarak evrensel
tarihin sistematik bir yorumunu yapmak için kullanılmıştır.”
Karl Löwith
Heidegger’in öğrencilerinden biri olan Alman filozof
Karl Löwith, en önemli eserleri arasında yer alan Tarihte
Anlam adlı kitabında teoloji ve tarih arasındaki problematik
ilişkiyi ele alıyor. Löwith bu ilişkiyi irdelerken ortaya
koyduğu tarih yorumunu alışılagelmişin aksine modern
zamanlardan başlayıp, başlangıca geri dönerek yapıyor.
Burckhardt, Marx, Hegel, Kierkegaard, Voltaire, Vico, Bossuet,
Joachim, Augustine ve Orosius gibi önemli Batı düşünür ve
tarihçilerinin görüşleriyle örülen Tarihte Anlam, Löwith’in,
tarihsel düşüncenin 18. yüzyılda başladığı yaygın görüşünün
aksine tarih felsefesinin bir taslak olarak Hıristiyanlık
ve Yahudilik inancıyla başladığı ve eskatolojik modelin
sekülerleştirilmesiyle son bulduğu görüşüne dayanıyor.
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Metis Yayıncılık, 2018
Yirmi yıl kadar önce Avustralyalı filozof David Chalmers
zor problemi şöyle dile getirmişti: “Niçin ve nasıl bilincim
var?” Günlük yaşamda pek farkında değiliz ama her sabah
uyandığımızda kafatasımızın içinde inanılmaz bir doğa olayı
meydana gelir ve beynimizin nöral faaliyetleriyle birlikte
dünya ve ben yaşantımız yeniden kurulur. Peki ama beynin
nöral faaliyetleriyle birlikte ortaya çıkan bu fenomen dünyası
nedir? Gizemli ya da edebî bir soru olarak değil, sahiden nedir
bilinç?
Bilim açısından bilinç tam bir sürprizdir. Çünkü bilinçli
olmamızı gerektiren hiçbir doğa yasası bilmiyoruz. Bir bakıma
bilinçsiz biyolojik robotlar, “zombi”ler olmamız daha makul,
daha açıklanabilir bir durumdur.
“Zor problem” insan aklının çözemeyeceği kadar zor bir problem
mi? “Nesnel” inceleme yöntemlerine dayanan bilim “öznel”
bilinç sorununu asla çözemeyecek mi? Belki. Ama konunun
çok çekici olduğu da açık. Dünyanın değişik yerlerinde pek çok
filozof ve bilim insanı bilinç sorunuyla uğraşıyor yıllardır. Ben
de Beynin Gölgeleri adlı kitabımda sorunu çözmek bakımından
önemsediğim bir tez yakalamıştım. Ancak bu tez kitabın yapısı
itibarıyla biraz geri planda kalmıştı. Zor Problem: Bilinç’te
bu tezi açığa çıkardım, geliştirip netleştirdim. Okurları da bu
tartışmaya katılmaya davet ediyorum. -Saffet Murat Tura
Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)

Aylık Düşünüyorum Bülteni

Hinduizm ve
Budizm’de Temel
Ayrılış Noktaları?
Yetkin Karaoğlu*

H

induizm, Hint kıtasında var olmuş, kronolojik olarak
M.Ö.2000 dolaylarında, Budizm’den önce ortaya çıkmıştır. Belirli bir kurucusu bulunmamakla birlikte,[1]
müntesiplerine Hindu[2] denmektedir. Kuzey Hindistan’dan
İndus nehrine kadar olan Hint alt kıtasını kapsamakta olan güçlü, bölgesel etkilere sahip bir milli özelliklere sahip bir dindir.
Hindular kendi dinlerini Hinduizm olarak değil, “Sanatana
Dharma” (ezelî-ebedî yasa) olarak adlandırmaktadırlar. Hindular gelişimi süresince Negrolar,[3] Mon-Khmer[4] ve Aryanlar[5] gibi çeşitli kültürlerle etkileşimde bulunmuşlar ve bugün
ki Hinduizm’i oluşturmuşlardır. Hinduizm’in tarihsel gelişimini klasik, orta çağ ve modern olmak üzere üç bölümde inceleyebilmek mümkündür:
Klasik Hinduizm, ortaya çıkışından itibaren Advaida hareketinin ortaya çıkışına kadar olan zaman dilimini kapsamaktadır.
Bu dönemde Caynizm ve Budizm gibi dinî inançlar var olmaya
başlamış; Vedalarda yer alan Tanrısal varlıklar ilgilerini kaybetme ve Şiva ve Vişnu adlı Tanrısal varlıklar toplumda ön plana çıkmıştır.[6]
Orta çağ Hinduizm’i, 10. Ve 17. yüzyıllar arası dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde Bahti Yoga adlı bir kurtuluş yolu ortaya
çıkmış[7] ve bu anlayış bireyin ancak “Kendini sevgi ve sami-

* Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi.
[1] Ali İhsan Yitik, “Yaşayan Dünya Dinleri”, DİB Yayınları, Ankara 2010,
s. 277.
[2] Farsça bir kelime olmakla birlikte Müslümanların Hint din
müntesiplerine verdikleri isimdir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Ekrem,
Sarıkçıoğlu, “Başlangıcından Günümüze Dinler Tarihi”, Isparta, 2000, s.
153.
[3] Afrika ve Melanezya asıllı zencileri ifade etmektedir.
[4] Kuzey Hindistan’daki Sarı ırkını ifade etmektedir.
[5] Hint-Avrupa ırkındandırlar. İran bölgesinden göç ile M.Ö. 1500
yıllarında Hint alt kıtasına gelmişlerdir. O bölgeyi en çok etkileyen ve Hindu
kutsal metinlerinden olan Vedaları derleyen kültürlü bir kavimdir. Bkz:
Ekrem, Sarıkçıoğlu, “Başlangıcından Günümüze Dinler Tarihi”, Isparta,
2000, s. 154.
[6] Abdurrahman Küçük, Günay Tümer, M. A. Küçük, “Dinler Tarihi”,
Berkan Yayınları, Ankara, 2016, s. 175.
[7] Adı geçen kurtuluş yolunu Ramanujan (ö.1137) adlı bir kişi ortaya atmış,
yolu ancak “Bireyin Tanrı’ya kendisini samimiyetle teslim etmesi” görüşünü
savunmuştur. Bkz: Mahmut, Aydın, “Dinler Tarihi”, Ensar Yayınları,
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miyetle Tanrı’ya teslim etmesi” gerektiği vurgulanmıştır. Aynı
zamanda bu dönemde İslam dini ile karşılaşılmış ve kültürel
etkileşimlerde bulunulmuştur.
Modern Hinduizm, 17. yüzyıl ve sonrasında günümüze kadar
gelişen batı ülkeleri sömürgeciliği (özellikle İngiliz sömürgeciliği) ve Hıristiyan misyonerlerin faaliyetlerinin neticesinde
bazı gelişmelerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu gelişmeler genel olarak öze dönüş fikri etrafında toplanmaktadır.[8]
Budizm, kronolojik olarak Hinduizm’den sonra M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıkmış bir dini sistemdir. Kuzey Hindistan’da
ortaya çıkmıştır. İsmini kurucusu olan Buda adlı şahsiyetten
almıştır. Bu kişinin adı aslında Buda değildir. Bu isim anlamı
açısından bir sıfat olarak “aydınlanmış, uyanmış” olarak gerçek
adı “Siddharta Gautama Sakyamuni” olan kişi için kullanılmıştır. Buda’nın doğumu, çocukluğu, gençliği ve yetişkinliği
ile alakalı doğaüstü özelliklerden bahsedilmiş ve daha sonra
kendisinin –Hinduizm’de oldu gibi- göksel bir bilincin tezahürü olarak anlaşılmıştır.[9] Budizm ise esasen Buda’nın hayatı
boyunca anlattığı öğretiler üzerinde bina edilerek geliştirilmiş
ve bu süreçte Hinduizm’in çok Tanrıcılığına, Karma doktrinine, Kast sistemine ve özellikle Brahmanlar sınıfının üstünlüğüne eleştirileri[10] ön plana çıkarılmıştır.[11] Budizm’in, Hinduizm’in yerel öğretilere sahip dinlerine eleştirileri, onun genel
öğretiler geliştirmesine ve Budizm’in yayılmacı karakterli bir
dini sistem olmasında etkili olmuş, öğretilerini içselleştiren öğrencilerinin faaliyetleri sonucunda da Budizm, Vietnam, Kore,
Japonya ve Nepal gibi çevre ülkelere yayılmıştır.[12]

Samsun, 2013, s. 96.
[8] Bu fikirler: Hinduizm’i politeist inançlardan kurtarma hareketi ve
Vedalar’da yer alan inançların en saf ve doğru inançlar olduğunu ve
Vedalar’ın etrafında toplanma hareketi. Diğer fikri akımlar ve gruplar için
Bkz: Şinasi Gündüz, “Yaşayan Dünya Dinleri”, DİB Yayınları, Ankara,
2010, s. 284.
[9] Anlatılar için Bkz: Aydın, “Dinler Tarihi”, s. 145-149.
[10] Aliya Şarafullina, “Budizm’de ve Tibet Budizm’inde İnanç Esasları”,
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Y. Lisans Tezi, (Dnşmn: Prof. Dr.
Ahmet Güç), Bursa, 2013, s. 13.
[11] Aydın, “Dinler Tarihi”, s. 133.
[12] Gündüz, “Yaşayan Dünya Dinleri”, s. 353.
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1- Farklılık Noktaları

b) Kutsal Şahsiyetler

a) Tanrı İnancı
Hinduizm, çok Tanrılı bir dindir. Tanrılar ise erkek ve dişi olarak tanımlanmalarının yanında insani özellikler olan, doğum,
ölüm, kıskanma ve koruma vb. duyguları da içerirler.[13] Dolayısıyla antropomorfik bir Tanrı tasavvuruna sahiptirler. Tanrılarının sayılarının olmasında ibadet anlayışlarının altında yatan saygı-tazim törenleri ve ritüelleri etkili olmaktadır. Hinduizm’de güçlü karakterli Tanrılar erkek olarak kabul edilmekte,
yüce-ulu görev ve işler –özellikle yaratmak ve yok etmek onlara atfedilmektedir. Dişi Tanrılar ise kimi zaman erkek Tanrılara
eş ve çocuk olarak eşleştirilmekte,[14] kimi zaman ilişkilendirilmekte ve kimi zaman da “O, Tanrı’nın bedenleşmesidir.”
şeklinde belirlenmektedir.[15] Esas olarak Hinduizm’de Tanrı
üçlemesi “Trimurtri” vardır. Bu Tanrılar Barahma (yaratıcı
Tanrı), Vişnu (evrensel düşünce ve yaratıcı-yok edici güç), Şiva
(yok edici güç) olarak kabul edilmektedir. Böylece çoklu Tanrı düşüncesi Hinduizm’in vazgeçilmez yönü olmakla birlikte
özellikle kutsal metinlerinde (örn: Rigveda’da) tek Tanrı inancının izlerine rastlanılabilmektedir.[16]
Budizm, kendi inanç sistemi içerisinde Tanrı inancı Hinduizm’deki kadar açık ve seçik olarak oluşturulmamış, Buda da
bu konuda fazla bir şey söylememiştir.[17] Tarihsel ve süreçsel
açıdan Buda, öğretilerinin çıkış noktası ve motivasyonu olarak
Hinduizm’in katı doktrinlerini eleştiri odağı olarak seçse ve onlara karşı doktrinler geliştirse de yüce varlık/varlıkların ölümlü
olduklarını ve onlara tazimin gereksiz olduğunu söylemek tamamen Tanrı tasavvurunu inkâr anlamına gelmemektedir. Çünkü kurtuluş herkesin şahsi çabasının sonucu olan Nirvana’da
mümkündür.[18] Budizm’de Tanrı tasavvurunu iki açıdan görmekteyiz. İlk olarak sistemin kendi içerisinde Buda’nın bizzat
doğumunda betimlenen olağanüstülükler içerisinde görmekteyiz.[19] İkinci olarak ise Hindu din bilginlerinin Sidharta’nın
aslında ayrı bir dinin kurucusu olmasının dışında bizzat kendisinin Hindu Tanrılarından birinin yeryüzündeki bedenleşmesi
olarak anlamakta ve böylece Budizm’in Hinduizm’in bir kolu
olarak görmektedirler.[20] Budistlere göre dünya Tanrıya ait
bir şey değildir. Dünya insanların hırs ve arzularından ortaya
çıkmıştır. Bu sebeple dünyevi her şeyin reddedilmesi anlayışı
vardır.[21]

Budizm, dini çerçevesinin içine toplumsal kurtuluşun değil de
bireysel çabalar neticesinde insanın tüm arzularından kurtulmasını ve nihayete ermesini ön plana almış bir dini sistemdir.
Bu sebepten dolayı Budizm’de Buda’nın ve öğrencilerinin haricinde dini kutsiyeti ön planda olan bir şahsiyet yoktur. Bilindiği gibi Buda ise zamanla aydınlanmanın kendisi olmuş ve
kurtuluş ritüellerinin bizzat yapıldığı tapınılan –ezelî, ebedî- bir
varlığa dönüşmüştür.[23]
c) Kutsal Metinler
Hinduizm’in kutsal metinleri ermişler ve destan yazarları tarafından belli bir gelenek içerisinde aktarılarak günümüze kadar
gelebilmiştir. Belirtmek gerekir ki Hindu kutsal metinleri Sami
dinlerinde olduğu gibi tek bir kitap veya kutsal kitap külliyatı şeklinde mevcut değildir. Bunun yerine kutsal olarak kabul
edilmekle birlikte bağlayıcılıkları artan veya azalan kutsal metinler de vardır. Hindu kutsal metinleri temelde Sruti (yazılı)
ve Smriti (sözlü) olarak iki başlık altında incelenebilmektedir.
Sruti, dinlenme anlamına gelmekle birlikte, edebi kutsal bilgiyi temsil etmektedir. Bu kutsal metin rişhis denilen kahinlere
vahyedilmiş; din adamlarından olan Brahmanlar tarafından ileriki dönemlere aktarılmış dolayısıyla vahiy olduğu kabul edilen
bir metindir. Sruti altında olan önemli kutsal metinler Vedalar
(kendi içerisinde 4 bölüm vardır.), Brahmanalar (Vedalardaki
kurban törenlerini izah eder.), Aranyaka (Kurban ritüellerini
uygulayamayacak toplumdan izole kırsalda yaşayan kimseler
içindir.) ve Upanişatlar (Hinduizm’in temel felsefî yapısı ve
kutsal bilgisinin zirvesidir.)’dır.
Smriti, hafıza anlamına gelmekle birlikte bu terim Hindu geleneğiyle birlikte onu temsil eden kutsal yazıları ifade etmektedir.
Bunlar kısaca Destanlar (yarısından fazlası siyaset ve hukuku
temsil etmektedir.) ve Manu Kanunnameleri (günlük hayat kanunlarını içermektedir.) olarak ikiye ayrılmaktadır.

[13] Bkz: Korhan Kaya, “Hinduizm”, Dost Yayınları, Ankara, 2001, s. 36;
Sarıkçıoğlu, “Dinler Tarihi”, s. 158.
[14] Korhan, “Hinduizm”, s. 26; s. 19.
[15] Örnek olarak, Vişnu’nun ilk bedenleşmesi Matsya olmakta; alt tarafı
balık üst tarafı insan, dört kolu ve ört eli olan, ellerinde çark silahı, deniz
kabuğu, gürz ve nilüfer olan tablo çizilmektedir. Diğer örnekleri için Bkz:
Korhan, “Hinduizm”, s. 14.
[16] Bkz: Korhan, “Hinduizm” s. 43
[17] Şarafullina, “Budizm’de İnanç Esasları”, s. 21.
[18] Küçük- Tümer- Küçük, “Dinler Tarihi”, s. 114.
[19] Bu çerçevede süreç içerisinde Buda’nın bizzat kendisi Tanrılaştırılmış,
heykelleri yapılarak tapınılmaya başlanmıştır. Bkz: Aydın, “Dinler Tarihi”,
s. 145.
[20] Özellikle Budist mezheplerden Mahayana ekolü bu görüş
içerisindedirler. Bkz: Aydın, “Dinler Tarihi”, s. 138.
[21] Şarafullina, “Budizm’de İnanç Esasları”, s. 21.
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Hinduizm dini kültürü içerisinde kişilerin kutsiyet kazanmaları ya Tanrıların bedenleşmesi ile ya “ermiş” denilen tarih içerisindeki misyonları ve bu misyonları çerçevesinde vahiy mahsulü kutsal metinleri derlemeleri onlara olağanüstü nitelemeler
kazandırmış ve böylece kutsal birer şahsiyet olmuşlardır. Hinduizm dini sisteminde Ermiş denilen kimseler özellikle Veda
(vahiy dönemi) dönemi ile Purâna (Kutsal kabul edilen diğer
metinler) dönemi arasında nicelik açısından bir hayli fazla olmalarının yanında Hindu mitolojisinde iki yüzden fazla ermiş
bulunmaktadır. Görevleri açısından ermişler, olağanüstü özelliklere sahip olmaları ve insanlar ile Tanrılar arasında arabuluculuk yapması bir yana bazı atfedilen özellikleri ile Tanrılardan
bile üstün sayılmışlardır.[22]

Budizm, sistemi içerisinde kurucu Buda kendisinden sonra yazılı bir kutsal metin bırakmamış, zamanla öğretileri kişiden kişiye aktarılarak sonrasında bir metin haline getirme çalışmaları
başlamıştır. Bu süreç uzun süre almış ve Buda’dan sonra çeşitli

[22] En yüce seviyeye de gelmek için bazı aşamalardan geçmek gerekir.
Bkz: Korhan, “Hinduizm”, s. 35.
[23] Aydın, “Dinler Tarihi”, s. 145.
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toplumsal sebeplerden[24] dolayı üç Konsil toplanmış ve bu
Konsillerin nihai sonucunda “Tripitaka”(üç sepet) adı verilen;
Vinayana Patika, Sutra Patika, Abhidhama Patika adlı üç metin kutsal olarak kabul edilmiştir.[25]
Bu metinler üçüncü Konsil’den sonra Kral Aşoka dönemine kadar sözlü olarak aktarılmaya devam etmiş ancak bu dönemde
Buda’nın üç öğrencisi tarafından yazıya geçirilmiştir. Budistler
Tripitaka’nın dışında Buda’nın vaazlarını Poli-Kanon adlı bir
kitapta topladığını ve bu vaazların orijinal şekliyle 400 yıl kadar sözlü olarak rivayet edildiğini ve yazılarla tespit edildiğini
kabul etmektedirler.[26]
d) İbadet Esasları
Hinduizm’de ibadet inandırıcı ve tutarlı sözler vasıtasıyla Tanrısıyla haberleşmedir. Bu haberleşme, büyülü sözleri söyleme,
dilekte bulunma, yakarma, tavassut, övgü ve özellikle tapınma
şeklinde icra edilmektedir. Hinduizm’de cemaatle ibadet yoktur. İbadet, bireysel olmakla birlikte belli bir şekle bağlı değildir. Tanrıların her yerdeki ibadeti gördüklerine inanmaktadırlar.
Dolayısıyla ibadet, her yerde, her şekilde ve her zamanda ya-

[24] Bu sebeplerin başında 1.) Buda’nın kurduğu Sanga teşkilatının
kurallarının tartışılması Vinayana Patika, 2.) Manastır yaşamı ve keşişlik ile
ilgili durumlar Sutra Patika, 3.) Budist toplumda yaşanan bölünmeler sebebi
ile Abhidhama Patika, Konsiller toplanmıştır. Bkz: Aydın,” Dinler Tarihi”,
s. 136-138.
[25] Aydın, “Dinler Tarihi”, s. 156.
[26] Şarafullina, “Budizm’de İnanç Esasları”, s. 33.
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pılabilmektedir.[27] Hinduizm’de dini tören ve uygulamaların
çok sayıda olduğu ifade edilse de Hindular bu ibadetlerden birkaçının yerine getirilmesini yeterli saymaktadırlar.
Kurban ritüeli, Vedalar’da ağırlıklı işlenen bir konudur. Bu
çerçevede bireylerin hayvan veya sebzelerden ateşte yakması
ve bağlı bulunduğu ilaha sunması anlatılmaktadır. Bu ritüelin
uygulanması Brahmanlar adlı din sınıfının sorumluluğunda ve
denetimindedir. Örnek verdiğimiz kurban ritüeli ile ilahların
beslendiklerine ve onların buna karşılık kurban sunan kişiye
yağmur bahşettiğine ve onların ferahlık içinde bir hayat yaşamasını sağlayacağına inanılmaktadır.[28]
Dinî Arınma Ritüeli, genel olarak kirlenme ve temizlenme ile
alakalıdır. Buna göre Hindu kutsal metinlerinde, temizlik uygulamasını yapanlar Tanrı Brahman’a tanıklık etme şansını elde
edebilmektedir. Bu dış temizlik olmaktadır. Bir de iç temizlik
vardır. Bu ise öngörülen çeşitli dini formüllerin seslendirilmesi,
yoga uygulamaları, belirli arınma eylemleri de gizemli bir hava
katılarak yerine getirilmektedir.[29]
Saygı ve Hürmet Ritüeli, sayısız çeşidi olan bir ritüel olduğu
söylenmektedir. İdeal olarak bir Hindu’nun günlük olarak Tanrılara, atalara, kahinlere, hayvanlara ve yoksullara takdimde
bulunması gerekmektedir. Ancak günümüzde bu uygulanamamakta ancak çoğu Hindu bu ritüeli günde bir en çok üç defa
yapmaktadır.[30]
[27] Küçük- Tümer- Küçük, “Dinler Tarihi”, s. 190.
[28] Gündüz, “Yaşayan Dünya Dinleri”, s. 298.
[29] Küçük- Tümer- Küçük, “Dinler Tarihi”, s. 192.
[30] Diğer ritüeller için Bkz: Aydın, “Dinler Tarihi”, s. 122-126; Gündüz,
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Budizm’de başlangıçta ibadet fikri yer almamıştır. Daha sonra
birtakım ibadetler ortaya çıkmıştır. Oruç merasimi bu ibadetlerden sayılabilir. Budist rahipleri aybaşında veya ayın on dördünde olmak üzere her ay iki defa toplanırlar ve Budizm’in tam olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederler. Budizm’de Buda’nın doğduğu, yüksek ilhama kavuştuğu, kanunun tekerlerini
döndürdüğü ve Nirvana’ya kavuştuğu yerler kutsal kabul edilir
ve ziyaretler gerçekleştirilir. Ölümünden sonra Buda’nın ardından “Mahayana” ve “Hinayana” adlı iki mezhep ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilkinin temel özelliği İnsanın Buda’ya inanması,
ona teslim olması, onun ezelî akdine güvenmesidir. Dolayısıyla
insan, bir tehlike anında yalnız kendisini değil bütün varlıkları kurtarmaya çalışmalıdır. İkincisi ise Budizm’in temel üçlüsü
olan (Buda, Dharma, Sangha) fikri üzerine kurulmuş, Tanrılara
ve ruhlara fazla önem vermeyen, olayların geçiciliğine, hayatın
ve yeniden doğmanın acı verdiğine, insanın ancak Nirvana’ya
erişerek kurtulacağına inanan bir Budist topluluğudur.[31]
Her dinî sistemde olduğu gibi Budizm’de her Budist’in uyması gereken kurallar vardır ve ibadet sayılmaktadır. Bunlar: tıraş olmak, sarı elbise giymek, iki ayda bir defa oruç tutmak,
oruçlu iken günahları itiraf etmek, ibadeti tefekkür ile yapmaktır.[32] Budizm’de yüce varlığa karşı yapılması gereken bir
dua veya ibadet söz konusu değildir. Ancak Buda, ölümünden
sonra yüceltildiği için ona karşı birtakım ibadetler yapılmaya
başlanmıştır. Önce Buda’nın heykelleri yapılmış sonra yapılan
bu heykeller Pagodalara yerleştirilip onlara tapınılmaya başlamıştır. Bununla birlikte Budistlerin önem verdiği üç şey vardır:
Buda’nın heykelleri, Buda’nın hatıraları ve Buda’nın altında
ilhama kavuştuğu Bodhi ağacıdır.
Buda, insanların sayısız putlara taptıklarını görmüş ve bunun
doğru olmadığını savunmuştur. Buna göre başlangıçta Budizm’de put ve heykel yok iken Buda’nın ölümüyle birlikte
taraftarları tarafından Buda heykelleri yapılmaya başlanmıştır.
Budist cemaatine girmek herkese serbesttir. Bütün kötülüklerin
kaynağı olarak da cinsi tatmin görülmektedir.[33]
e) Sosyal Yapı ve Kurtuluş Yolu
Hinduizm’in hayat anlayışı kişinin içinde bulunduğu toplumsal norm ve kriterlere en iyi şekilde uyup, görevlerini ve ibadetlerini tam yaparak Brahman ve Atman içkinliği-aşkınlığının
farkına varıp çarktan kurtulması perspektifidir.[34] Farkına ne
kadar erken varılır ise karmadan sürekli beden değiştirmeden
kurtuluş yoktur. Kişi bulunduğu sosyal sınıfın gereklilikleri
yaptıkça çarktan çıkabilmekte ve kurtuluşa ulaşabilmektedir.
“Yaşayan Dünya Dinleri”, s. 299-300.
[31] Şarafullina, “Budizm’de İnanç Esasları”, s. 36.
[32] Mehmet Aydın-Osman Cilacı, “Dinler Tarihi”, Konya, 1995 s. 145.
[33] Küçük- Tümer- Küçük, “Dinler Tarihi”, s. 195-201.
[34] Hinduizm’de bu doktrine göre Brahman, uzay boşluğunu, zamanı ve
nedenselliği aşkınlaştıran mutlak bir gerçeklik olarak kabul edilmektedir.
Bu kabule göre Brahman, tüm evrene etki eder ama yine de onun ötesinde
kalmaktadır. Kendisinin bir varlık olmasının yanında aynı zamanda
canlı-cansızların gizemli kaynağıdır. Atman ise bir insanın, canlı-cansız
tüm varlıklarının içindeki görünmez bir güçtür. Dolayısıyla Atman bir
yönüyle de Brahman’dır. İç içedirler. Bu yönüyle bu doktrin panenteizmi
çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla bu iki terminoloji aşkın birliği içermekle
birlikte, kişi kurtuluşa ermek için ayrılıklar içerisinde birliği bulmak
durumundadır.
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Budizm’e göre ise Hinduizm’de olduğu gibi genel-özel tarzında ayrımına gidilmemiş; insanın farkına varması gerekenin
brahman-atman birlikteliğinin değil; dört asil gerçeğin yani
kendisine acı ve ıstırap veren şeyler ve onlardan kurtulma yollarının olduğu ifade edilmiştir. Bunlar ise; acı ve ıstırap[35], acı
ve ıstırabın kaynağı[36], acı ve ıstıraba son vermek[37], acı ve
ıstıraba son vermenin yolu olarak dört tanedir.
Hindular tıpkı evren gibi insanların ve diğer canlı varlıkların, doğum, ölüm ve yeniden doğum şeklinde devam eden bir
döngüye bağlı olduklarına inanmaktadırlar. Bu ise samsara ve
karma olarak adlandırılmaktadır. Samsara döngüyü, Karma
ise ruhun bu döngüsel süreçteki durumunu anlatmaktadır. Ruh
ölümle Brahman’dan ayırt edilemeyinceye kadar –kurtuluşa
kadar- devam eden samsara çarkındadır.
Bu çerçevede insanların tekrar dünyaya nasıl geleceklerini belirleyen yasa ise karma’dır. Bu yasaya göre ister iyi ister kötü,
ister dinî, ister seküler olsun kişinin veya canlının düşünce, söz
veya eylem olarak bu dünya hayatında yaptığı her şey gelecek yaşamındaki durumunu belirlemekte ve sosyal hayatta bu
sisteme göre var olmaktadır. Sırasıyla bunlar; Brahminler[38],
Kşatriyalar[39], Vaisyalar[40], Sudralar[41] ve Paryalar[42]dır. Ayrıca kişinin kurtuluşa ulaşabilmesi için de her sosyal
sınıfın kendisine biçildiği görevler vardır. Önceki ve şimdiki
hayatında da görevlerini yapmaları gerekmektedir. Örnek olarak Sudralar varlıkları itibariyle ilk iki sınıfa hizmet etmekle
yükümlülerdir ve bunu tam olarak yapamadıklarında samsara’dan çıkamazlar ve çarkta kalmaya devam ederler.
Budizm’e göre Hinduizm’in Tanrıları, kurbanları onlara sunanlardan daha ömürlü olmamaları, direkt olarak din adamlarının
ve onların sınıflarının gerekliliğini ve onların üstünlüğünü ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla Budizm, kişinin kurtuluşa ulaşmasını toplumsal yapılara ve kurallara değil, kişinin kendinde
olan ıstırap vericilerin farkına varıp onları gidermesi ve sekiz
dilimli yolu tamamlayıp Nirvana’ya ulaşmasına bağlamaktadır.
Bu sekiz dilimli yol ise;
• Doğru Dünya Görüşü: Dört Soylu Gerçeğe İnanma ve Onu
İçselleştirmek
• Doğru Niyet: İyi, Güzel, Eylem ve Amaçlar Edinmek
• Doğru Konuşma: İftira, Dedikodu vs. Uzak Durmak
• Doğru Eylem: Budizm’in Temel Ahlaki İlkelerini[43] Yerine
Getirmek
[35] Bunlar; doğum, hastalık, ölüm, ihtiyarlık, kişinin arzu ve isteklerini
yerine getirmede başarısız olması, kişinin sevdiklerinden ayrı ve
sevmedikleriyle olması ve evliliktir.
[36] Bunlar; Şehevî arzu ve isteklerdir. Bkz. Aydın, “Dinler Tarihi”, s 149.
[37] Esas olarak cehaletin sona erdirilmesidir. Budizm’de Nirvana olarak
tanımlanır.
[38] Rahipler ve din adamlarının bulunduğu en üst derecede sınıftır. Kurban
ibadetini icra etme ve dinî hizmetlerini yürütme görevleri vardır.
[39] İdareciler, askerler, devlet memurlarının oluşturduğu sınıftır.
[40] Çiftçiler, sanatkârlar ve ticaret adamlarından oluşur.
[41] İşçiler ve el gücüyle iş çalışan kişilerden oluşur.
[42] Sınıfsızlar olarak adlandırılır. Toplumdan dışlanmış sınıftır.
[43] Bu beş ahlâkî ilkeden oluşmaktadır: Bunlar:
• Hiçbir canlıya zarar vermemek
• Hırsızlık yapmamak
• Yalan konuşmamak
• Zinadan sakınmak
• Alkollü ve bilinci ortadan kaldıran her türlü içecekten uzak durmaktır.
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• Doğru Geçinme: Yaşamda Yapıcı Sonuçlar Doğuran İşler
Yapmak
• Doğru Çaba: Kötülükten Uzak Sağlıklı Bir Zihne Sahip Olmak
• Doğru Farkındalık: Kişinin Yaptığı Her Eylemin Farkında Olması
• Doğru Tefekkür:Yedi Yolun Tamamlanmasıyla Doğru Tefekkürün Elde Edilmesi
İnsanın kendisine ıstırap vericilerin farkına vararak onları dört
asil yolu uygulayıp sekiz dilimli yolun tüm gereklerini yapmasıyla Nirvana’ya ulaşılmaktadır. Bu yolu gerçekleştiren kişi
Budizm’e göre kendisini yaşama bağlayan her türlü dünyevi ve
şehevi arzuları mutlak olarak dindirip “aydınlanmış-uyanmış”
kişi olarak reenkarnasyondan kurtulur ve kurtuluşa ermektedir.
Kurtuluş ise Buda ile bir olmaktadır. Budaya göre Nirvana,
geçici durumların sonu, nihai barış hali ve her bireyin mutlak
gayesidir.

sınıfına hizmet etmenin ve bu sistemim gereksizliği üzerinde
durmuştur. Yine kurtuluşun kişinin kendi içinde belli aşamalardan geçmesi olduğunu savunmuştur. Budizm, bu yolu ıstırap
veren yolları tespit etmek ve dört soylu gerçek ile onları gidermek dolayısıyla sekiz dilimli yolu da sırasıyla gerçekleştirerek
Nirvana’ya –aydınlanmaya- ulaşılabileceğini belirtmiştir. Son
olarak Budizm, Hinduizm’in katı kuralcılığına, adaletsiz sosyal yaşantısına ve çok tanrıcılığına ve kurtuluş yöntemine karşı
çıkmış aynı coğrafya içerisinde karşı doktrinleri ve eleştirileri
neticesinde daha geniş bir bakışa sahip bir dine dönüşmüştür.
Kaynakça:
Ekrem SARIKÇIOĞLU, “Başlangıcından Günümüze Dinler Tarihi”,
Eradil Yayıncılık, Isparta 2000.
Korhan KAYA, “Hinduizm”, Dost Yayıncılık, Ankara, 2001.
Cahit AKŞİT, “Dinler Tarihi”, Kamer Yayınları, İstanbul, 2016.
Ali ŞERİATİ, “Dinler Tarihi II”, Fecr Yayınevi, Ankara, 2016.

2- Sonuç
Bölgesel özelliklere sahip olan Hinduizm milli bir din özelliği taşımaktadır. Kendisinden daha sonra ortaya çıkan Budizm
ise evrensel özelliklere sahip bir dindir. Budizm’in öğretisinin
gelişmesinde Hinduizm’e karşı geliştirdiği tezler ve doktrinler
önemli yer tutmaktadır. İlk olarak Budizm Tanrıların işlevlerini
sorgulamakla işe başlar ve onların antropomorfik özelliklerinden dolayı eleştirerek ölümlü birer varlık olduklarını savunur.
Buna devamla onlara kurtuluş için tazim ve saygı göstermenin
gereksizliğinden bahseder. Böylece Budizm, bu görüşüyle kurtuluşun ilk basamağının belli ilahi varlıklara belli ritüeller ile tazimde bulunmakta değil, kişinin kendisinin farkına varmasında
ve gereğini yapmasında olduğunu belirtmiştir. Budizm’in kurucusu şahsiyeti Buda’nın geliştirdiği tüm doktrinler temelde kurtuluşun yöntemi üzerinde durmaktadır. Hinduizm’in aşkın varlık doktrini olan Brahman-Atman tasavvuru da Buda tarafından
eleştirilmiştir. Brahman, Uzay boşluğu, zaman ve nedenselliği
dolduran anlamlı kılarak aşkın bir hale getiren her zaman etki
eden ama her zaman da uzak duran bir özelliğe sahip olmasının yanında; Atman ise canlı-cansız tüm varlıkların içerisindeki
görünmez güç olarak tasavvur edilmekte ve panenteizmin açık
bir örneğini sunmaktadır. Budizm, evreni anlamlandırmak konusunda öğretisel olarak geri durmuştur. Çünkü ona göre evreni
anlamlandırmak ve ona ilahilik atfetmek, tanımlamaya çalışmak insanın kurtuluşuna vesile olmayan, kendi iç sessizliğini
bozan cevaplaması da tam olarak yapılamayan şeylerden ibarettir. Dolayısıyla Budizm aşkın varlıklardan ziyade kurtuluşun
bireysel olabileceğini savunarak bunu insanın kendisinde araması ve kendisinin ıstırabına sebep olanların farkında olması
ve onlardan kurtulması gerektiğini savunmuştur. Hinduizm’in
kişinin sosyal bir takım sorumlulukla dünyaya gelmesi ve aynı
zamanda önceki hayatında yaptıklarının bir sonucunu olarak
sorumlulukları olması döngüsüne Samsara inancı denmektir.
Bu çarkta ise görevleri nasıl ve ne şekilde çarkın işleyeceğini
karma kuralları belirlemektedir. Bu kurallar ise Kast sistemini
oluşturmaktadır. Budizm ise Tanrıların diğer varlıklardan üstün
olmadıkları ve kurtuluşa onların götüremeyeceği tezi neticesinde din adamları olan kast sisteminin başında bulunan brahman
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Aylık Düşünüyorum Bülteni

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!

Düşünüyorum Dergisi

Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabilmesi adına ricalarımız olacak;
1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile çelişmemelidir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk,
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluşturmak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine
katkıda bulunmaktır."
2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uygun bulunabilmesi için her bir yazının kendine 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 gerekmektedir. Referans verilmeyen göndermeler
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konunun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı
olmalıdır.
4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın sorumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar
belirli bir partinin siyasi propagandasını içermemeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır.
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içerikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir.
5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım olmaması adına yazıların “Microsoft Word” programında 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 bültenimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başkasına ait olduğunun tespit edilememiş olması
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumluluğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulunan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın
kendisinden talep edilecektir.
8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Gecikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.
Anadolu Aydınlanma Vakfı
@AAVakfi
@anadoluaydinlanma

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

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.
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