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Özet: 

Bu makale Platon’un “mimesis” kavramındaki iyi mimesis 
- kötü mimesis ayrımını esas alarak bir tür mimetik dene-
yim olarak yorumlanabilecek olan kendilik deneyiminde 
–Sokrates örneği üzerinden– iyi mimesis’i anlamlandır-
mayı amaçlamaktadır. Sokrates-Alcibiades ilişkisinde iliş-
kinin diyalektik biçimine dikkat çekmek isteyen makale 
Sokrates’in kimliği ile bütünleşmiş olan “kendini tanı!” 
(gnothi seauton) ilkesinin kendilik kaygısı (epimeleia he-
autou) ile olan bağlantısına değinirken modern dönemlerde 
tanımlanan kendilik anlayışının kötü bir mimesis olabilece-
ği üzerinde duracaktır.  

Prolog:

Platon, “Devlet”te Homeros’u çocukluğundan beri sevdiği-
ni1 belirtmesine karşın yine de Homeros ve diğer şairlerin 
topluma ve özellikle de gençlere ne tür zararlar verdiklerini 
/ verebileceklerini gündeme getirir. İdealize edilen bir şehir 
vardır ve o şehrin en önemli unsurlarından biri olan bek-
çiler Homeros’un Hades Ülkesi üzerine söylediği korkunç 
sözlerle birer yiğit olmaktan uzaklaşma tehlikesiyle karşı 
karşıyadırlar.2 

Homeros’un dilinde Hades, korkunç iniltilerin, hayaletlerin, 
gözyaşı ve pişmanlıkların olduğu, ölümün sarsıcı yüzünü 
tüm çıplaklığıyla gösterdiği bir tür cehennemi andırmak-
tadır. Dahası Homeros ve diğer şairlerin başka şiirlerinde 
de kendini gösteren bu acziyet, kahramanları ve tanrıları da 
saran bir illettir. Şairlerin dizelerinden yansıyan bu drama-
tik gösterim aynı zamanda o şiirleri duyan herkesi çabucak 
etkisi altına alma gücüne de sahiptir. Bu güç Platon’un ıs-
rarla üzerinde durduğu bir tehlikeyi içinde barındırır; genç-
ler şairlerin yalan üzerine kurulu sözlerini pek tabi ciddiye 
alabilirler. 

1  Platon, The Republic, Book 10, Edited by G.R.F. Ferrari, Translated: 
Tom Griffith, Cambridge Text In The History Of Political Thought, 
Cambridge University Press, 2000, 363.
2  Platon, The Republic, Book 3, Edited by G.R.F. Ferrari, Translated: 
Tom Griffith, Cambridge Text In The History Of Political Thought, 
Cambridge University Press, 2000, 71.

Yalan olanın zamanla doğru olan yerine konumlanması ihti-
mali Platon’un “mimesis” (taklit) kavramını gündeme getir-
mesine neden olur. “Benzetmenin aslı nedir?” sorusuna ve-
rilecek olan yanıt konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı 
olacaktır. Platon, üç sedir ustasından bahseder. Bunlar, res-
sam, dülger ve Tanrı’dır.3 Tanrı, şu ya da bu sediri değil tek 
gerçek sediri, sedirin özünü yaratandır. Dülger, sedirin işçi-
si iken ressam yapılan şeyin benzetmecisidir. Benzetmeci 
gerçeklikten tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Tragedya 
şairlerinin yaptığı da tam olarak budur.4 Olmuş olan ya 
da olacak olan şeyleri anlatan şairler ve masalcılar anlat-
tıklarını ya doğrudan doğruya ya da taklit yoluyla anlatma 
yoluna giderler. Şair, sözler söylerken, kendisi değil bir 
başkasıymış gibi davrandığında taklit bir tür yalan olarak 
kendini gösterir. Platon’un “Devlet” diyaloğunda Sokrates, 
Adeimantus’a şunu sorar:

Peki, bir insan sesini, davranışını bir başkasına uydurmaya 
çalıştı mı ne yapmış olur? Benzemek istediği kimseyi taklit 
etmiş olmaz mı?”5 (Çev. S. Eyüboğlu)

Platon bir ihtimalden daha bahseder; şair, tragedyalarda ol-
duğu gibi taklit etme yoluna gitmek zorunda değildir, olanı 
olduğu gibi de aktarabilir. Fakat asıl önemli olan konu ide-
alize edilen şehrin bekçilerinin taklitçi olup olmayacağına 
dair sorulan soruya verilecek yanıttır.6 Bu yanıt “mimesis” 
in bir ayrıma tâbi tutulmasına neden olur. İnsanlar ancak tek 
bir işi yaptıklarında o işte ustalaşabilirler. Aynı durum taklit 
için de geçerlidir. Her ne kadar Homeros gibi şairler aynı 
zamanda rahip, bazen bir kahraman bazen de bir tanrıymış 
gibi pek çok şeyi taklit etme girişiminde bulunsalar da, bu 
bir işi ustalıkla yapmaktan ziyade yalan söylemek, yalan ol-
mak anlamına gelen kötü bir mimesis’tir; aldatıcı sözlerle 
kurulu bir doxai’dır.7 Fakat bekçilerin taklit edeceği bir tek 
şey olabilir; bekçi olmaya çalışmak. Bekçiler ne demirci, ne 
gemici, ne sarhoş ne de deli taklidi yapmayacaklar, yalnızca 
bekçi taklidi yapacaklardır. Taklit ede ede sonunda taklit et-
tikleri şeye alışmaları böylece mümkün olacaktır.8

3  Platon, The Republic, Book 10, 316.
4  Platon, The Republic, Book 10, 316, 317.
5  Platon, The Republic, Book 3, 81.
6  Platon, The Republic, Book 3, 83.
7  Marcel Detienne, Arkaik Yunan’da Hakikatin Efendileri, Çev: Adem 
Beyaz, Pinhan Yayınları, 2012, 217.
8  Plato, The Republic, Book 3, 84.
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Mimetik Deneyim ve Diyalektik:

Foucault’nun Collège De France Dersleri (1981-1982) 
derslerinde kendilik kaygısına yaptığı vurgu felsefede 
kendilik tartışmaları açısından büyük bir önem taşımakta-
dır. Derslerin taşıdığı bu önemin yanı sıra Foucault’nun 
Alcibiades diyaloğunda Sokrates’i nispeten belirsiz bı-
rakması, kendiliğin oluşmasında başkasının vazgeçil-
mezliğinde diyalektik bir ilişki biçimi olduğunu yeterince 
önemsemesi Foucault’ya yöneltilen eleştiriler arasında 
yer almaktadır.22 Albert Joosse, “Foucault’s Subject and 
Plato’s Mind: A Dialectical Model of Self-Constitution 
in the Alcibiades” adlı metninde Foucault’nun Alcibiades 
ile Sokrates arasında olan ilişkinin diyalektik bir biçim 
taşıyor olmasını ihmal ettiğini ve bu ihmalle Foucault’un 
Antik Yunan’daki “kendini tanı” söylemi ile modern dö-
nemde kullanılan “kendini tanı” ifadesi arasındaki ayrımı 
tam olarak açıklayamadığını ima eder. Joosse, Alcibiades’in 
Sokrates’e kendisini nasıl geliştireceğini, neden Sokrates’e 
ihtiyacı olduğunu sorduğunda Sokrates’in cevap olarak, her 
ikisinin de kendilerini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söyle-
mesine dikkat çeker. Sokrates kendi gelişimini Alcibiades’in 
kendisiyle olan ilişkisine bağlamaktadır.23

Alcibiades’in deneyimlediği kendilik içinde Sokrates’in ol-
duğu bir kendilikken aynı zamanda Sokrates de öteki olarak 
Alcibiades’le bir ilişki içindedir. Bu durum Hegelyen bir oku-
mayı da mümkün kılmaktadır. Hegel, “The Phenomenology of 
Spirit”in, Self-Consciousness bölümünün alt başlığı olan “Self-
Sufficiency and Non-Self-Sufficiency of Self-Consciousness; 
Mastery and Servitude”de24 kendiliğin zorunlu olarak diyalektik 
ilişkide öteki ile var olabildiğini belirtir. 

Bu diyalektik ilişki aynı zamanda mimetik bir deneyim olabilir 
mi? Adorno’nun “Estetik Teorisi”inde mimesis kavramını yo-
rumlayan Taylan Altuğ “Mimetik deneyim, mimetik davranış 
aracılığıyla Ben’in başka olanda özümsenmesi (assimilating), 
başka olana benzeşmesidir,”25 diyor. Bu yoruma göre mime-
tik davranış bir şeyi taklit etmekten ziyade kendisini o şey-
de özümsetmek anlamına gelmektedir. 

22  Albert Joosse, Foucault’s subject and Plato’s mind: A 
dialectical model of self-constitution in the Alcibiades, 
Translated by Celal Sabancı, Yaşayan Platon, Çizgi 
Kitapevi, 2017, 35.
23  Albert Joosse, Foucault’s subject and Plato’s 
mind: A dialectical model of self-constitution in the 
Alcibiades, 39.
24  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The 
Phenomenology of Spirit, Self-Consciousness, 
Translated and Edited by Terry Pinkard, 
Cambridge University Press, 2018, 108.
25  Taylan Altuğ, Son Bakışta Sanat, 198.

İyi Mimesis, Sokrates ve Kendilik:

Bekçiler üzerinden verilen bu tarz bir taklit genel olarak iyi 
bir insan olmanın da yolunu açmaktadır. Platon, iyi bir kim-
senin söylediklerinin, yaptıklarının taklit edilmesinin yani 
o kişiymiş gibi davranılmasının akla uygun olduğunu belir-
tir.9 Nitekim iyi mimesis örneği olan bir insan çevresindeki 
insanların hayatına dokunan, onlara kendisinden sonra bile 
bir yaşam yolu gösteren kişidir. Platon, Homeros’un böyle 
biri olmadığını belirtir.10 Bu anlamıyla iyi mimesis’in Antik 
Yunan’da en başat ismi şüphesiz ki Sokrates’tir. 

Sokrates’in insanların hayatlarına nasıl dokunduğu, çevre-
sinde bulunan insanları nasıl dönüştürdüğü Platon’un diya-
loglarında sıkça kendini gösterir. “Alcibiades”11 diyaloğu 
bu durumun en önemli örneklerinden biridir. Alcibiades, 
Yunanistan’ın önde gelen ailelerinden birine mensup, var-
lıklı, oldukça yakışıklı ve bu sebeple çevresinde epey âşığı 
olan bir gençtir. İçinde bulunduğu bu koşullar Alcibiades’in 
kendine olan güveninin de kaynağıdır; şeyleri yeterince 
bildiğini düşünmektedir ve parlak bir gelecek doğal olarak 
Alcibiades’i beklemektedir. Alcibiades’in kendine dair bu 
düşünceleri Sokrates’le gerçekleştirdiği diyaloglarla zaman 
içinde değişime uğrar. Sokrates, Alcibiades’in “hiç bir şey 
bilmediğini” görmesini sağlayan kişidir. Başlangıçta bu ger-
çekle yüzleşmesine neden olduğu için zaman zaman kızdığı 
ama buna rağmen bir türlü yanından ayrılamadığı Sokrates 
mimetik davranışa neden olan biridir. “Symposium”12 di-
yaloğunda Alcibiades onun için övgü dolu sözler söyler ve 
Sokrates’in kurduğu cümlelerin tanrısal erdemlerle dolu ol-
duğunu, iyi biri olmak isteyen herkesin yürüyeceği yolu bu 
sözlerde bulabileceğini belirtir.13 

Sokrates’in yanında olmak, onunla zaman geçirmek mime-
tik bir deneyimdir. Taylan Altuğ, “Son Bakışta Sanat”ta, 
Adorno’nun “Aesthetic Theory”de mimemis kavramına 
olan yaklaşımını yorumlarken “mimesis” in bir ürün değil, 
etkinlik olduğunu ve mimetik davranış aracılığıyla ben’in, 
başka olana benzediğini belirtir.14 

“Symposium”da Alcibiades şöyle diyor: “Sokrates dünyada 
beni utandıran tek adam.”15 

Alcibiades’in bu duyguyu yaşamasına neden olan şey bel-
ki de bir mimetik deneyim içerisinde olmasıdır. Alcibiades, 
Sokrates’in yap dediklerini yapmamak için haklı sebepler 
gösteremediğini fakat onun yanından uzaklaşır uzaklaşmaz 
kalabalıklardan alkış toplama hevesine girdiği için kendi-
sinden utanç duyduğunu, fakat Sokrates’ten de ayrılmak 
istemediğini belirtir. Alcibiades’in deneyimlediği kendilik, 
içinde Sokrates’in olmadığı bir kendilik değildir. 

9  Plato, The Republic, Book 3, 85.
10  Plato, The Republic, Book 10, 319.
11  Plato, Complete Works, Alcibiades, Edited by John M. Cooper, 
Associate Editor D. S. Hutchinson, Hackett Publishing Company, 
Indianapolis/Cambridge, 1997, 561.
12  Platon, Complete Works, Symposium, Alexander Nehamas and 
Paul Woodruff, Edited By John M. Cooper, Associate Editor D. S. 
Hutchinson, Hackett Publishing Company, Cambridge 1997, 457.
13  Platon, Complete Works, Symposium, 503.
14  Taylan Altuğ, Son Bakışta Sanat, Yapı Kredi Yay., Cogito 200, 2012, 198.
15  Platon, Complete Works, Symposium, 498.

Kendilik Kaygısı ve Kendini Tanı:

Charles Taylor, “The Malaise of Modernity”de kendimiz ol-
manın ne olduğunu keşfetmemiz gerektiğini belirtirken bu 
durumun sanatsal bir yaratım olduğunu, mimesis’in gerçeğe 
öykünme anlamı taşıdığını ve sözü edilen gerçekliğin “sahi-
cilik” olduğunu belirtir. Taylor, kendini keşfetmenin poie-
sis’i yani yapmayı gerektirdiğinin altını çizer.16 

Poiesis kavramının Antik Yunan açısından taşıdığı önem 
dikkate alındığında ya Alcibiades’in yaşadığı mimetik de-
neyimin özgün bir kendilik taşımadığını söyleyebiliriz ya 
da Alcibiades’in, kendini tanı (gnothi seauton) pratiğinin ilk 
aşaması olarak yorumlanan kendilik kaygısı (epimeleia hea-
utou) taşıdığını da belirtebiliriz.

Kendiliği, “öznenin kendi kendisi ile sürdürdüğü ilişki biçi-
mi”17 olarak tanımlayan Foucault, “Öznenin Yorumbilgisi, 
Collège De France Dersleri”nde (1981-1982)18 Alcibiades 
diyaloğundan yola çıkarak kendilik kaygısını ilk uyanış anı, 
hareket ilkesi olarak tanımlar. Kendilik kaygısı ile kendini 
tanı ifadelerinin iç içe, geçişken bir yapı içerdiğini belirten 
Foucault, modern öznenin tanımlanmasında “kendini tanı” 
güçlü bir şekilde öne çıkarılırken “kendilik kaygısı”nın ke-
narda bırakıldığını ifade eder.19 Epimeleia heautou (kendilik 
kaygısı), kendine, başkalarına ve dünyaya dair bir tutumdur. 
Belli bir dikkat, bakış biçimidir ve bakışı dışarıdan, başkala-
rından, dünyadan kendine çevirmeyi, düşünülene ve düşün-
cede meydana gelene dikkat etmeyi gerektirir. Epimeleia 
kelimesi egzersiz ve meditasyon anlamlarına gelen melete 
kelimesi ile ilişkilidir ve epimeleia kendini değiştirdiğin, 
arındırdığın, dönüştürdüğün eylemleri de içerir.20 

Sokrates bir anlamda kendini tanıma pratiğinin başlangıcın-
da kişiye hiçbir şey bilmediğini gösteren ve dolayısıyla o ki-
şiyi kendilik kaygısına sürükleyen insandır. Sokrates, diya-
loglarda mutlak cevaplar arayan biri olmaktan ziyade arayış 
halinde olan, Alcibiades dâhil olmak üzere çevresini saran 
insanlara, kendiliğin bizzat o kişi tarafından yaratılması ge-
rektiğini ima eden kişi gibidir. Bir eidos olarak “iyi”, var 
olan bir şey olmaktan ziyade her bir bireyin kendi eylemle-
rinde kendinde var etmesi gereken, oluşmamış bir şeydir.21 
Sokrates’in kişiliğini taklit etmekse Eros’un oklarına maruz 
kalmaya benzemektedir.

16  Charles Taylor, The Malaise Of Modernity, House of Anansi Press 
Ltd. Toronto, 2003, 95, 96, 97.
17  Michel Foucault, About The Beginning Of The Hermeneutics Of 
The Self, Lectures At Dartmouth College, 1980. Translated by Graham 
Burchell, The University Of Chicago Press, 2016, 116.
18  Michel Foucault, Öznenin Yorumbilgisi, Collège De France 
Dersleri (1981-1982), Çeviren: Ferda Keskin, İstanbul, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2015.
19  Michel Foucault, Öznenin Yorumbilgisi, Collège de France Dersleri, 
1981-1982, 10, 16, 60.
20  Michel Foucault, Öznenin Yorumbilgisi, Collège de France Dersleri, 
1981-1982, 14, 17.
21  Plato, Complete Works, Phaedrus, Alexander Nehamas and Paul 
Woodruff, 224.
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Sonuç:

Platon’un “Devlet”inde Homeros ve diğer şair-
ler üzerinden tanımladığı kötü mimesis’in karşıtı 
olarak kendini gösteren iyi mimesis aynı zamanda 
doksolojik olanın da karşısındadır. Şehrin bekçileri 
yalnızca bekçi olmayı taklit edeceklerdir ve bu tak-
lit onlara bir şekilde bekçi olmayı sağlayacak olan 
şeydir. İyi insan olmak isteyen kişi ise kendisini 
Sokrates aynasında seyredecektir. Bu seyrediş as-
lında tek yönlü değildir. Platon’un Alcibiades diya-
loğunda Sokrates kendisini ötekinde, Alcibiades’te 
seyrettiğini ima etmektedir. Söz konusu olan mi-
metik deneyimdir ve mimetik deneyim Ben’in baş-
kasında özümsenmesi anlamına gelmektedir. Bir 
etkinlik olarak beliren iyi mimesis “kendini tanı” 
ilkesi ile ilişki içerisinde olan “kendilik kaygısını” 
da dikkate almayı gerektirir. Kendilik kaygısı ol-
madan kendini tanı ilkesinin bir yanılsamadan iba-
ret olacağı gerçeği modern zamanlarda anlaşılır bir 
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendinden 
emin modern özne tragedya şairlerinin büyük us-
talıkla gerçekleştirdiği kötü mimesisi “kendim” 
dediği kartezyen projeye sıkı sıkı sarılarak ve sık 
sık değiştirerek deneyimlemektedir. Kimlik, kişi-
lik, özne, kendilik kavramlarının iç içe geçtiği, bu 
nedenle her birinin bulanıklaşarak anlam yitimine 
uğradığı modern zamanlarda dialogos, öteki ile 
kurulan diyalektik ilişki ile belki yeniden bir an-
lam bulma yolu açabilir. Öteki; insanlar, ağaçlar, 
taşlar, hayvanlar, denizler, gökyüzü ve hatta insa-
nın modern zamanlarda en büyük nesneye dönüş-
türdüğü insanın kendi bedeni de olabilir. Maurice 
Merleau Ponty şöyle diyor:
“Vücudum her görendir hem görünürdür… 
Kendini gören olarak görmektir, kendine dokunan 
olarak dokunmaktır; kendisi için görünür ve his-
sedilirdir. Bir kendidir, her hangi bir şeyi ancak 
özümleyerek, kurarak, düşünceye dönüştürerek 
düşünen düşünce gibi saydamlıkla değil… görenin 
gördüğüne, dokunanın dokunduğuna, hissedenin 
hissettiğine dahil olmasıyla kendidir…”32

32  Maurice Merleau Ponty, Göz ve Tin, Çeviren: Ahmet Soysal, Metis 
Yayınları, 2016, 33, 34.

Modern Kendilik ve Kötü Mimesis:

“Ne yapmalı? Nasıl davranmalı? Kim olmalı?” Anthony Giddens, 
“Modernity And Self-Identity’de26 bu soruların geç modern çağın 
koşullarında yaşayan herkes için merkezi önem taşıyan varoluşsal so-
rular olduğunu belirtir. Giddens, benliğin inşasına katkıda bulunacak 
tavsiyelerde bulunmak istediğini belirterek Janette Rainwater’ın “Self-
Therapy” isimli kitabından uzun uzadıya alıntılar yapar. Bir rehber olarak 
önerilen bu kitapta kendilik bir tür rahatsızlık olarak yer alır ve terapi her 
ne kadar kişinin kendisinin özgürce yapacağı bir eylemmiş gibi gözükse de 
Rainwater’ın çarpıcı soruları da okuyucuya yol gösterecektir:

“Yaşamak için sadece üç yılınız olduğunu söylendiğini hayal edin. Nerede yaşa-
mak istiyorsunuz? Kiminle yaşamak istiyorsunuz? Çalışmak ister misiniz? Ya da 
okumak? Fantezi hayatınızdan mevcut hayatınıza dâhil etmek istediğiniz herhan-
gi bir bileşen var mı?”27

İnsanlık tarihinin hiçbir diliminde “kendilik” kavramı bu denli bir ürüne dönüş-
memiş olsa gerek. Kendilik, teknolojik bir aplikasyon gibi dışardan alınabilir 
bir ürün olarak şeyleştirilmiş durumdadır. Tülin Bumin, “Tartışılan Modernlik: 
Descartes ve Spinoza”da “Ne Antik Yunan’da ne de Ortaçağ’da dünya, hiç-
bir zaman bir özne olan insan tarafından tasarımlanan bir imge olmamıştı,”28 
diyor. Tasarımlanan imgeye dönüşen bu dünyaya insan da dâhil olsa gerek. 
Modernliğin sıfır noktası olarak kabul edilen kartezyen cogito29 dünya ile bir di-
alogosa girmekten ziyade ona bir efendi olarak hükmettiğini düşünen varlıktır. 
“Kendini tanı” ifadesini süreci olmayan bir buyruk olarak öne çıkaran Modern 
Batı Felsefesi’nde özne, kendilik kaygısı duymadan kendi bilme edimlerinde 
kendini bilmeye kadirdir artık. Fakat bu kendilik hakikatine koşulsuz ulaşacağı 
anlamına gelmez. Bir ön koşul olarak Platon’un kötü mimesis’ini andıran bir 
durum kendini gösterir. Foucault, “Collège De France Dersleri’nde (1981-1982) 
koşulları içsel ve dışsal olarak tanımlar; bilme ediminin iç koşulları, kuralları ve 
bilme ediminin kültürel, ahlaki gibi dış koşulları vardır. Dış koşullar, örneğin 
hakikat olarak bilgiye ulaşmak için eğitim almış olmak, belirli bir bilimsel kon-
sensüse (uzlaşmaya) dâhil olmak, bilmek için çaba sarf etmek ve dünyayı yanılt-
mamaya çalışmak vardır.30 Her koşulda, içsel ya da dışsal bilme edimi öznenin 
varlığının dışındadır ve özne bu koşullarla kurulmaktadır. Foucault’nun yaptığı 
en çarpıcı yorumlardan biri; bilginin sonsuz ilerleyişinde öznenin hiçbir zaman 
kendini tamamlama noktasına erişim olanağı bulayacağıdır.31 

Modern özne hiçbir zaman kendilik noktasına erişemez ama medya üzerinden 
kendisine gösterilen rol modeller, gelişim kitapları, kurmaca mitlerle her zaman 
kendine erişme umudu ile yaşar. Standart güzellik/yakışıklılık hedefine ulaştığın-
da, standart eve sahip olduğunda, standart eğitimi aldığında, standart aktivitelere 
katıldığında yeni standartları karşısında bulur. Modern kendilik aynı anda pek çok 
kendi olmayı, kendini eskitip yeni kendilikler edinmeyi zorunlu kılıyor gibidir. 
Homeros’un bir rahipmiş, bir kahramanmış, bir tanrıymış gibi sözler söylemesi 
ne kadar Homeros’a ait bir gerçeklikse modern insanın standart olarak kendisine 
sunulan kendiliği giyinmesi ve öyle davranması da o kadar gerçektir.  

26  Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity, Self And Society in The Late Modern 
Age, Polity Press, 2006, 71.
27  Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity, Self And Society in The Late Modern Age, 74.
28  Tülin Bumin, Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, Yapı Kredi Yayınları, 2016, 50.
29  Tülin Bumin, Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, 53.
30  Michel Foucault, Öznenin Yorumbilgisi, Collège de France Dersleri, 1981-1982, 21, 22.
31  Michel Foucault, Öznenin Yorumbilgisi, Collège de France Dersleri, 1981-1982, 22.

Kaynakça:

Altuğ, Taylan, Son Bakışta Sanat, Yapı Kredi Yayınları, 
Cogito 200, 2012.

Bumin, Tülin, Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, 
Yapı Kredi Yayınları, 2016.

Detienne, Marcel, Arkaik Yunan’da Hakikatin Efendileri, 
Çeviri: Adem Beyaz, Pinhan Yayınları, 2012.

Foucault, Michel, About The Beginning Of The Hermeneutics 
Of The Self, Lectures At Dartmouth College, 1980. 
Translated by Graham Burchell, The University Of 
Chicago Press,  2016.

Foucault, Michel, Öznenin Yorumbilgisi, Collège De France 
Dersleri (1981-1982), Çeviren:  Ferda Keskin, İstanbul, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.

Giddens, Anthony, Modernity And Self-Identity, Self And 
Society in The Late Modern Age,  Polity Press, 2006.

Joosse, Albert, Foucault’s subject and Plato’s mind: A di-
alectical model of self-constitution in the Alcibiades, 
Translated by Celal Sabancı, Yaşayan Platon, Çizgi 
Kitapevi, 2017 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, The Phenomenology of 
Spirit, Self-Consciousness, Translated and Edited by 
Terry Pinkard, Cambridge University Press, 2018.

Platon, Complete Works, Symposium, Alexander Nehamas 
and Paul Woodruff, Edited By  John M. Cooper, 
Associate Editor D. S. Hutchinson, Hackett Publishing 
Company, Cambridge 1997.

Platon, Complete Works, Alcibiades, Edited by John M. 
Cooper, Associate Editor D. S. Hutchinson, Hackett 
Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 1997.

Platon, Devlet, Book 3, Book 10, Edited by G.R.F. Ferrari, 
Translated: Tom Griffith, Cambridge Text In The 
History Of Political Thought, Cambridge University 
Press, 2000.

Ponty, Maurice Merleau, Göz ve Tin, Çeviren: Ahmet 
Soysal, Metis Yayınları, 2016.

Taylor, Charles, The Malaise Of Modernity, House of 
Anansi Press Ltd. Toronto, 2003.



8 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 9 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Tasavvuf, insanı malik olduğu farklı niteliklere göre, 
birçok farklı açıdan tanımlar. Beşeriyetinden ayırıp 
şuurda temellendirir, kemal basamaklarına, manada-

ki tekâmülüne, tevhidi idrakine, mertebesine, Allah’a olan 
muhabbetine göre vb. Bir nazarla da “insan” kendiyle kaim 
olana, kendini kendinde bulana denir. Kendini kendinde 
bulmak, Hâk ile hak olmaktır. Sûfilerce Hâk ile hak olmak, 
hâk ile yeksan olmaktan geçer. Çünkü insan gözünü bir şe-
hirde açar. Bu şehir kendinden önce imar edilmiş, hazır bu-
lunan ve içindekilerle miras alınan bir şehirdir. Her insan, 
başkasının şehrinde doğar. İnsan, mânen yabancısı olduğu 
bu şehri yıkıp kendi şehrini; kendi tinsel mabedini inşa et-
meye memurdur. Kinaye olarak kullanılan bu “şehir” bütün 
bir insanlık tarihidir; kültürdür, gelenektir, akıldır, deneyim-
dir vs. İnsana talip olandan beklenen, kendini içinde şuur-
suzca bulduğunun öznesi ve onun efendisi olmasıdır. Efendi 
(Adonai) kendine malik ve kendiyle kaim olan insana denir.

Âdem kendini bir cennet bahçesinde bulur ama içinden 
alındığı toprağı işleyerek onun efendisi konumuna yükse-
lir1; Nuh, Allah’ın emriyle bir gemi yapar. Yaptığı gemiyi 
sevk eden Allah’tır ama kaptanı kendisidir2; İbrahim, oğlu 
İsmail ile Kâbe’yi inşa eder3; Yusuf satıldığı Mısır’a hü-

1   Tora, Tekvin 3:17
2   Tora, Tekvin 6:14,22
3   Kur’an-ı Kerîm, Bakara 2/125-127

kümdar olur4; Musa önce Pitom ve Ramses şehirlerini bina 
eder5 ama ardından Allah’ın çadırını (mişkan) kurar, Davud 
İsrail’e kral olur, oğlu Süleyman Tanrı’nın mabedini inşa 
eder, İsa da Allah’ın adına yapılan bu mabedin önünde du-
rup bu binayı yıkarlarsa onu üç günde yeniden yapacağını 
söyler.6 Ölür ve üç gün sonra ölümden kıyam eder. Bunların 
tümü insanın “kendiyle kaim olmasının” bir işaretidir.

Matta kitabında İsa şakirtlerine kendisinin kim olduğunu 
sorar.7 Bunu sormaktaki amacı en yakınındakilerin kendi-
sini kim olarak bildiklerini duymaktır. Zira insan bir kişilik 
altında çokça kimliğe ve niteliğe sahip olabilir. Şüphesiz İsa 
bunu kendisinin Nasıralı bir marangozun oğlu veya bir ço-
ban olduğunu duymak için sormaz. Bu sorusu tüm beşerî 
niteliklerin dışında, bunca zamandır kendisiyle olanların 
gözünde kim olarak bilindiğini duymak içindir. Örneğin 
Yuhanna, vefatından sonra İsa’yı Kelamullah diye anacak8, 
ona Allah’ın karanlıkta parlayan nûru9 ve hakikatin kapısı10 
diye hitap edecektir. Ancak İsa tam o anda, dostlarının bek-
lemedikleri ama bunca zamandır şahit oldukları onca kar-

4   Tora, Tekvin 41:41-43
5   Tora, Çıkış 1:11
6   İncil, Yuhanna 2:18-19
7   İncil, Matta 16:13
8   İncil, Yuhanna 1:1
9   İncil, Yuhanna 1:4
10   İncil, Yuhanna 10:7

Kendiyle Kaim Olmak...
Bağımsızlığın Karaktere Dönüşmesi veya Ben Olan Ben Üzerine...

İzzet Erş

şılaşmadan sonra kendisini “kim” olarak bildiklerini sorar. 
Şüphesiz İsa bunu onların ne düşündüklerini bilmediğinden 
sormaz. Zira kâmil mürşit için bu ayandır. Ama havariler 
bunu kendi ağızlarıyla dile getirinceye dek izledikleri bu ki-
şinin kim olduğunu yüreklerinde bilmediler. 

İsa kendisini kastederek onlara sorar: “Halkın dediğine göre 
İnsanoğlu kimdir?” Bu soruyu duyan şakirtler belki alaycı 
belki de başka bir tahminleri olmayarak insanların dediko-
dularına göre yanıtladılar: “Bazıları Vaftizci Yahya, başka-
ları İlya, başkaları da Yeremya yahut peygamberlerden biri-
dir.” İsa onlara dedi: “Peki ya siz, siz ben kimim dersiniz?” 
Bunun üzerine Petrus yüreğine gelen feyzle yanıtlar: “Sen 
Hay olan Allah’ın Oğlu, Mesihsin.” Bunun üzerine İsa ona 
dönerek: “Ne mutlu sana ey Yunus oğlu Simun, çünkü bunu 
sana açan et ve kan değil, göklerde olan Babamdır...”11

Allah’ın oğulluğu teolojik bağlamda büyük bir sorunsaldır. 
Zira nasıl ki insanın oğlu insan ve her hayvanın da yavrusu 
kendi cinsindense, Allah’ın oğlu da Allah olmalıdır. Lakin 
Allah biriciktir ve herkesten ziyade bunu en iyi bilen İsa’dır. 
Çünkü İsa, diğerlerinin yarım anlayarak tahayyül ettiği ha-
kikati, deneyimlerinde bilen kâmil bir şuurdur veya ruhun 
kâmil bir tecellisidir. İsa, Allah değildir ve hiçbir surette de 
bunu dile getirmemiş, böyle bir iddiada bulunmamıştır. O, 
ilahlığı değil, Allah’ın oğulluğunu bir mertebe olarak kabul 
etmiştir. İncil’e göre Allah’ın oğlu “Allah’ın ruhu ile sevk 
olunan herkestir”.12 

Şeriata göre davranan şeriatı tutmuş olur, ama onu içselleş-
tirerek, şeriatı tutma gayretinde olmaksızın yerine getirenler 
Allah’ın iradesine tabi olarak, onun ruhunu giyinirler. Tüm 
bunlar yine de ruhun mahiyetini anlamak için yetersizdir. 
Zira ruhu giyinenler için ruhun ne olduğu bilinir, ama ruhun 
işlerine şahit olanların şahadetleri kendi nefislerinde (enfüs-
te) değil ama onu işleyen ruhânîlerin karakterinde (afakta) 
bilinir. Ruhu gören ona bağlanır çünkü ruh cazibesi nefisleri 
kendine çeker (cezbe) ve bağlar (rabıta) ama ruh kimseye 
bağlı değildir. Kur’an’da denir ki “ruh Rabbin emrinde-
dir”.13 Oysa ruhun kendisi Rabdir. Ruh, Rabbin emridir ve 
bununla ruh Rabden ayrı değildir. Havarilerin İsa’ya bağlı 
oldukları gibi, İbraniler de Musa’ya bağlanırlar. Ancak bu 
bağlılık emre tâbîdir ve bağlanan gerçekte neye bağlandığı-
nı tahayyül edemez. 

Musa’nın Rabbi, onu dağa, “yanına” çağırır ve orada kendi-
sine söyler. Söylemeyi bitirince Musa sorar, “İsrail oğulla-
rının yanına döndüğüm zaman, onlara: Atalarınızın Allah’ı 
beni size gönderdi, dersem ve onlar bana: Onun ismi ne-
dir? derlerse, onlara ne diyeyim?” Bunun üzerine Allah 
Musa’ya isminin “Ben Olan Ben” olduğunu söyler, “İsrail 
oğullarına böyle diyeceksin: Beni size Benim gönderdi.”14

Allah’ın bu ifadesi Musa için kavimden ayrılıştır. Zira “Ben 

11   İncil, Matta 16:16
12   İncil, Romalılar 8:14
13   Kur’an-ı Kerîm, İsrâ 17/85
14   Tora, Çıkış 3:14

Olan Ben” Musa’nın zamansızlaşması veya onun kendi tari-
hinin öznesi olmaya yükselişidir. Musa kavmin yanına döner 
ve şeriatı bildirmeyi bitirince, kavme kendisine emrolundu-
ğu üzere kendisini göndereni onlara “Ben Olan Ben” olarak 
bildirir. Musa, Allah’ın kendisine bildirdiği bu ismi söyledi-
ği zaman, bu sözüyle “Ben” demiş oldu; “Beni size Benim 
gönderdi”. Bununla O, “Âlemin Yaratıcısı”, “İbranilerin 
Tanrısı”, “İbrahim’in, İshak’ın, Yakup’un Tanrısı” veya baş-
ka bir şey dememiş, bununla O, “Beni ancak Ben yoluyla 
bilebilirsiniz” zira “Ben Ancak Ne İsem Oyum” demiş oldu. 

Musa kavmin önünde durdu ve onlara Tanrı’nın “Ben Olan 
Ben” olduğunu bildirdi. Bu isim bir soyun veya dinin oldu-
ğu gibi her nevi bağlılığın, aidiyetin, ideolojinin ve diğer 
her şeyin de inkârıdır. Bununla Tanrı veya Musa şunu de-
miş oldu; “Ben ne bir İbrani ne de Yahudi’yim”, şu veya bu 
dinin ilahı, belirli bir anlayışın temsilcisi de değilim. Ben 
bir soyun devamı, birilerinin sözcüsü de değilim. “Ben, Ben 
Olanım; Ben, ne isem O’yum. İsmim ve ebediyen anılmam 
budur.” Kavim bu sözleri Musa’nın dudaklarından dinledi. 
Ve bunu söyleyenin Allah mı, yoksa Musa mı olduğunu bi-
lemedi. Kendisi “ne ise o olan”, kendi dışında hiçbir şeyin 
ya da kimsenin onun “ne ise o olmasına” etki edemediği 
varlıktır. Musa dağdan iner ve İbranilere peygamberlik eder 
ama kendi dağının zirvesinde o kendi ile kaim olan, Ben 
Olan Ben’dir.

O’nun ismi Ben Olan Ben’dir ve ebediyen anılması budur. 
Bunu bize söyleyen ister Tanrı olsun ister Musa, hatta is-
terse yabancı biri Musa’nın kulağına fısıldamış olsun, irfan 
açısından bunun hiç önemi yoktur. Zira kavmin kulakları bu 
ismi duymuş, Rablerini bu isimle bilmişlerdir. Bu isim fer-
diyeti, kendiyle kaim olmayı, kendi kararlarını vermenin ve 
sorumluluğunu taşımanın hürriyetini ifade eder. Bu hem bir 
kopuş hem bir bağlanıştır; ataların soyundan kopuş, atala-
rın tanrısına bağlanıştır. Esaret evinden ayrılış, vaat edilen 
mülke yükseliştir. Öyle ki bireysellik açısından esaret kendi 
olamamaktır, vaat edilen mülk ise kişinin tam da kendi olu-
şudur. Bu manada kitabın vaadi, kişiye kendisi olabilmesi-
nin rehberliğidir.

Musa sorarken şunu özellikle ekler: “Atalarınızın Allah’ı 
beni size gönderdi…” Bu atalar kendinden önce yaşamış, 
kavmin her bir üyesi değildir. Atalar diye anılanlar ancak 
İbrahim, İshak ve Yakup’tur. Musa kavme “atalarınızın 
soyu” demez ama “atalarınızın Allah’ı” der. Soya bağlan-
mak ötekinden medet ummak, Allah’a bağlanmak ise kendi 
varlığına dayanmaktır. Şüphesiz bu kendilik Allah’ın insan-
da fail oluşu, tecessümü; şimdi ve buradalığıdır (kavod). 
Atalar olan İbrahim, İshak ve Yakup da bireyliğin ve kendi 
olmanın temsilcileridir. 

İbrahim babasının ilahlarına itibar etmedi. Bununla o ba-
basının vasiyetine, vesayetine ve verasetine icabet etmemiş 
oldu. Halbuki bu ilahlar babasının ilahları değildi. Çünkü 
onların ilahlığı babasına da öğretilmişti. İlahlar feyz ve keşf 
ile bulunmazlar, onlar soydan gelene aktarılır. Bununla da 
ilahlar verasete tâbîdir. Yani babaların ilahı demek; babasına 
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giden biriydi. İbrahim ferasetiyle babasının itikadından ay-
rıldı ve kendi olmanın, ferdiyet bilincinin ardınca yürüdü. 
Silsilede İshak, İbrahim ile Yakup arasında bulunur. Onun 
sınavı İbrahim gibi bir babanın oğlu olup, kendi olmayı ba-
şarabilmektedir. Babası İbrahim yabancı ilahlar ardından gi-
den biri değildi; o Allah’ın dostuydu.26 Ancak İshak için Ben 
olmak, İbrahim’den de özgürleşmek demekti. Ayrıca o, bir 
yandan İbrahim gibi olmayıp, diğer yandan oğlu Yakup’un 
kendisi gibi olmamasını ama kendi yolunda yürümesine 
hizmet etmeliydi. Hayat öykülerine bakıldığında Yakup ne 
İshak’a nede İbrahim’e benzer. Bunlarda tecelli eden öz-
günlük İshak’ın sanatıdır. Böylece onlar vasıtasıyla Allah, 
“İbrahim’in, İshak’ın, Yakup’un Allah’ı” çağırıldı. Velhasıl 
bununla İshak, mürşid-i kâmilin izharı oldu.

Diğer tüm kimliklerden ziyade tikel bir şey değil ama tam da 
İnsan Olan İnsan olmak anlamında “Ben Olan Ben”, kişi-
nin ancak kendiyle dolaylı olduğu somutluk; varlığını ancak 
kendinde bulmak ve kendiyle kaim olmaktır. Yine de insan 
muhtaçtır. Yemek için toprağa, soluk için havaya, yaşamak 
için ateşe muhtaçtır. Lakin bunlar bedene ait ihtiyaçlardır. 
İnsan ise bedenden hariç olmayıp, bedenle sınırlı da değil-
dir. Zira “insan” diye et ile kandan ibaret bedene işaret edil-
mez. İnsan kavramı, bedeni de kendinde kapsayan vücûd, 
yani varlıktır. İnsan, “tükettiği” tüm şeylerin üzerindedir. 
İnsanın tüketişi tinsel bağlamda ortadan kaldırma, kapsaya-
rak aşmadır. Bu aşkınlık varlığın insana içerik olması, ama 
kendisinin varlığın bütünü olduğu anlamındadır. İnsanın bu 
beden yani tikel şeylerin bir toplamı olmadığı ama vücûd-u 
mutlak olduğu Âdem bahsinde ifade edilir.

Âdem’in öncesi yoktur, zira adem (yokluk) öncesizdir. 
Âdem’in ademliği evvelinin yokluğundan sebeptir. Âdem 
bir anneden doğmadığı için onda göbek bağı bulunmaz. 
Göbek bağı anneye bağlılıktır ve bir sembol olarak anne bü-
tün bir insanlık deneyimidir; tarihtir, gelenektir, alışkanlık-
lardır, ihtiyaçlar/muhtaçlıklardır, güvenli yerdir, cennettir vs. 
Âdem bunlardan yoksun değil, bunları aşmak suretiyle öz-
gürdür. Allah Âdem’e onu cennet bahçesinden kovduğunu, 
bundan sonra rızkını emekle ve çileyle bulacağını bildirir.27 
Bununla Âdem, Allah’ın vesayetinden mezun olup, kendini 
kendi emeğiyle inşaya memur olur. Bu memuriyet şüphe-
siz ki yücelmedir. Denilebilir ki bununla o toprağa bağımlı 
hale gelmiştir. Zira rızkını topraktan elde edecektir. Ancak 
toprak dahi Âdem’in kendi bedeni olduğundan28, işleyeceği 
ve besleneceği toprak da yine kendisidir. Kendisinden evve-
li olmadığından, Âdem’in benzeyeceği, öyküneceği biri de 
yoktur. O, ancak Allah’ın suretindedir.29

Âdem tıpkı İbrahim’in batanlara bakıp bunlar benim rab-
bim olamaz dediği gibi, Allah’ın tüm hilkatine bakıp ken-
dini eşsizliğini bilmiştir.30 Günahkâr değil ama kâmil olan 
Âdem bu vesileyle Allah’ın suretinde bilinip, insan olmanın 

26   Tanah, İşaya 41:9
27   Tora, Tekvin 3:17
28   Âdem ismi (Adam/Aadamah) İbranice “toprak” demektir.
29   Tora, Tekvin 1:26-27
30   Tora, Tekvin 2:18

gayesi telakki edilmiştir. İncil’in vaaz ettiği Âdem aşağılık 
ve tüm insanlığın bedbaht kaderinin temsil eder. Kur’an’ın 
Âdemi ise insan-ı kâmildir. Mana açısından bu zıt ifadele-
rin her ikisi de doğrudur. Zira en sefilinden kâmiline vücûd 
Âdemindir ve vücûd Âdemdir.

İnsan, insan olma tekamülünde birçok merhaleden geçer ve 
bu merhalelerin her biri bir hata ve o denli de kazanım ola-
rak deneyimlerine (amel defterine) işlenir. Kendinden önce, 
ama artık kendisi olmayan bütün bir geçmiş onun için mazi-
dir. Ben Olan Ben için mazi suya gömülür, suyun üzerinde 
kalan gemi kendilik bilinci olarak şuurun kemalidir ve Nuh 
bu vesileyle kâmil sayılmıştır.31 Ve yine aynı nedenle Nuh 
için kendi denizinin yüzeyinde, öyküneceği ve benzemeyi 
umacağı kimse kalmaz. Nuh kendisi ne ise odur. Musa’nın 
söylemindeki Ben Olan Ben bu vesileyle kendini kendinde 
bulan tüm salihler gibi Nuh’un da şuuru ve şuurun karakte-
re bürünmesidir. Ben Olan Ben ile ifade edilen özgürlüğün 
karakterdeki tecellisi tam bağımsızlıktır. Böylece Ben Olan 
Ben, Kemal Atatürk’te olduğu gibi “karakterin bağımsızlık 
olmasından” ibarettir. Atatürk kavramı da yine kendinden 
öncesinin olmaması, İbrahimî cihette kendisinin başlangıç 
ve ata olması anlamındadır.

Kur’an-ı Kerîm’in İhlas Sûresi de yine bu manayı ihtiva 
eder. Peygamber bu halin taliplerine seslenirken; Allah’ın 
Ahad yani biricik olduğunu tebliğ eder. “Allah” der, “Samed 
yani kendini kendiyle bilen, bulandır. O, doğurmamıştır ve 
doğurulmamıştır.” Yani ancak kendiyle dolaylıdır. Evvelki 
bir şeyin devamı (taklidi) olmadığından kendisinin de deva-
mı, yani kopyası veya tekrarı olamaz. Nihayet kimse O’nun 
ahadiyyetine eş olamaz. Zira Ahad olan Ahad’tır, olmayan 
ya taklittir ya da henüz yoldadır. Öyleyse selam olsun ken-
dini kendinde bilene bulana, kendi varlığıyla kaim olana, 
bağımsızlığı karakterinde tecelli ettirene, Allah’ın suretinde 
Ahad ve Samed olana, Ben Olan Ben’e; insana...

31   Tora, Tekvin 6:9

miras kalan, babası tarafından korunan ve babasının kendi-
sine emanet ettiği tüm ilahlardır. Bu ilahlar her insan için 
kendinden öncekine yaslanmak, meçhul bir ilahla güvende 
olmayı aramaktır. 

Bu ilahlar güneş gibidir. Nasıl ki güneş doğar ve batar, ama 
insanın bunun üzerinde bir tasarrufu olmazsa, ilahlar da in-
sanın kendi tasarrufu olmadığı üzere kendisine sorgusuz-
ca bağlanılan, hürriyetin teslim edildiği sahte kudretlerdir. 
Halbuki kâdir olan insandır; o kadar ki, insan kendi kadrini 
ilaha terk etme kudretine dahi maliktir. Ama İbrahim öyle 
değil. O güneşi doğarken gördü ve güneşin Rab olduğuna 
hükmetti. Ama güneş batınca: “Ben batanları sevmem,” de-
di.15 Batanlara yani kaybolanlara iman etmedi. Batan, kay-
bolan, ifna olan nefstir.16 O, nefsin suretlerine iman etmeyip, 
nedenini kendi benliğinde bulmadığına biat etmedi. Bununla 
o ilah-ı hakikiyi yani benliğini kendinde buldu. Bu benlikle 
de “kavmin atası” oldu. Kimsenin kavmine üye olmadı ama 
kendi kavminin atası oldu. Ata olmak, kendi sulbunun başı 
olmaktır; kendinden öncesinin olmaması, Tanrı’nın yani ila-
hi ben’in vasıtasız muhatabı olmaktır. Bunun için İbrahim 
“tek başına ümmet” çağırıldı.17 Zira o kendi kavminin atası 
ve kulu oldu. 

İbrahim, Rabbinin emriyle baba evinden çıkıp gider. “Baba 
evi” insanın kendini içinde bulduğu her şeydir; kültürdür, 
gelenektir, milliyettir ve giderek tüm aidiyetlerdir. Gitmek, 
bunları geride bırakmaktır. Gölgeye itmek değil, aksine ışık 
tutarak aydınlığa kavuşturmaktır. İbrahim kendi Ben’ini 
bulmak için, kendini içinde bulduğu “her şeyi” terk eder ve 
gittiği yerde yabancı olur. Bu hakiki bir yabancılıktır; kendi 
olmadığının uykusundan uyanıp, tanıdığı her şeyi kendi-
ne yabancı bulduğu mukaddes yalnızlıktır. İbrahim kendi-
liğinin içine döner; Leh Leha. O, kendiyle olan yalnızlığı, 
tanıdıklığın ahmaklığına tercih eder. Bu yalnızlık Rabbin 
emridir. Gözünü açtığında ailenin bir ferdi olmaktan, kendi 
kavminin atası olmaya intikal eder.18

Ve Yakup Tanrı’yla güreşir. Bu güreş insanın kendi Ben’ini 
bulmasının mücadelesidir. Yakup olan İsrail19 için denir ki 
o, “bir adamla” (32:24), “Tanrı’yla” (32:30) veya “Tanrı’nın 
bir meleği” ile güreşmiştir.20 Bu adam (ish) Rabdir. Rab, ha-
riçte olan mürebbinin içte bulunmasıyla tecelli eder. Eğer 
biz Yakup’un Rabbi İbrahim veya İshak’tır dersek, bununla 
biz Yakup’un kulun kulu olduğunu söylemiş oluruz. Halbuki 
“salih kul” abdülabd değil abdullah’tır. Böylece Rab olan 
Tanrı da her insan için kendi öz benliği, kendi dolaysızlığın-
dadır. İnsanın kendini içinde bulduğu tüm ilişkilerin ardında 
tanrılık bilinci gölgede kalır. Gizlenir veya gözler şuursuz-
luk içindeyken onu seçemez. İnsan en bilinçsiz durumun-
da dahi kendini ben olarak bilir, ancak kendisinin şunun-
la veya bununla dolaylı olmadığını gördüğünde kendisine 

15   Kur’an-ı Kerîm, En’am 6/78
16   Kur’an-ı Kerîm, Rahman 55/26
17   Kur’an-ı Kerîm, Nahl 16/120
18   Abram iken Abraham olması
19   Tora, Tekvin 32:28, 35:10
20   Tora, Tekvin 32:24

“Ben Olan Ben” der. Buraya kadar benlik hep muğlaktır ve 
bilincin gölgesinde kalmış bir benliktir. Kendini, kendi ben-
liğinin dolaysızlığı içinde bilen için ise benlik, Mutlak ola-
nın ruhtaki tecellisidir (neşemah). Burada artık ben, sadece 
kişinin benliğidir. Dolaysızdır, öncesiz ve sonrasızdır, salt 
“kendisi ne ise o olan”dır. 

Yakup Tanrı’nın bir adamıyla güreşir ve bu adam seher sö-
künce ona “Tanrı’yla güreşen” anlamında İsrael der. İsrael 
kendini, kendinden bulup çıkarandır. Şuurun karanlığı seher 
sökünceye ve ışık sızıntısı (eşar) içe sızıncaya dek devam 
eder. Çünkü Tanrı hariçte değildir. Hariçte olana dokun-
mak insan için imkânsızdır. Hariçte olarak tahayyül edilen 
Allah’ın insana olan mesafesi namütenahi (ucu bucağı ol-
mayan, sonsuz, sınırsız) olarak tanımlanır. Lakin O, kendisi 
için “biz ona şah damarından daha yakınız”21 buyurmuştur. 
Hariçle olanla kavgada insan ya galip gelir ya da mağlup 
olur. Kendiyle olan kavgasında ise can (nefeş) çıkmadıkça 
güreş sürer. Yakup da bu güreşte canını verir; “Yakup” ola-
rak ölür ve “İsrail” olarak dirilir. 

Yakup’un ölümünün mahiyeti, meleğin dokunduğu uyluk 
başı ile temsil edilir. Seher sökünceye dek onunla güreşen 
melek, seher sökünce gitmek ister.22 Yakup’un güreşi başlan-
gıçta akl-ı ilahinin meleği olan Cebrail iledir. Seher söküp de 
güneşin yakıcılığı kendini gösterdiğinde Cebrail güreşmeye 
devam edemez. Cebrail ile başlayan güreş Azrail ile nihayet 
bulur. Zira sidretü’l müntehâ23 Allah’ın değil aklın sınırıdır. 
Azrail ise ateş meleğidir. Güneş ona dokunmaz. Bu melek, 
Yakup’un uyluk başına dokunur. Uyluk başı soya işarettir. 
Hatta İbraniler sulbun bereketi için ellerini efendilerinin 
uyluğu üzerine koyarak kutsamalarını (beraha) alırlardı.24 
Kavminin atası olan Yakup bu bahiste mânen ölür, Allah’ı 
benliğinde izhar eden İsrail ruhen doğar. İsrail, Yakup’un 
kendi öz benliğidir. 

Atalar silsilesinde İbrahim ile Yakup arasında İshak bulu-
nur. Tora, İshak’ı ya İbrahim’in oğlu olarak ve İbrahim’in 
öyküsünde bir yan karakter olarak ya da Yakup’un babası 
ve onun hayatında bir karakter olarak anar. O, İbrahim’e 
doğacak çocuk, İbrahim’le kesilecek ahdin çocuğu, kurban 
edilecek çocuktur veya Yakup’un kutsanmasında kandırılan 
babadır. Kitapta İshak öyle gizlenen bir kişidir ki, çoğu za-
man İshak kimdir sorusuna “İbrahim’in oğlu, Yakup’un ba-
basıdır,” denir. Oysa Tanrı ebedi ahdini İbrahim’le kesse de 
onu İshak’la sabit kılar ve İbrahim’e hitaben: “... karın Sara 
sana bir oğul doğuracak ve onun adını İshak koyacaksın ve 
onunla ve ondan sonra zürriyetiyle ahdimi ebedî ahit olarak 
sabit kılacağım,”25 der. 

Kendilik açısından ise İshak en zor konumdadır. Zira 
İbrahim, Terah’ın oğluydu. Ve Terah yabancı ilahlar ardınca 

21   Kur’an-ı Kerîm, Kâf 50/16 “Andolsun insanı biz yarattık ve 
nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, çünkü biz ona şah damarından daha 
yakınız.”
22   Tora, Tekvin 32:26
23   Kur’an-ı Kerîm, Necm 53/14
24   Tora, Tekvin 24:2-3
25   Tora, Tekvin 17:19
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yalandan ve yanlıştan ve bunların nedenlerinden söz et-
mektedir –ki kanımca bunlardan yedincisi ayrı bir neden 
olmaktan çok diğer altısı için aynı zamanda bir ölçü olarak 
işlemektedir. Buna göre dünyayı yaşama elverişli kılmak, 
“yeryüzünü geliştirme ve güzelleştirme çabalarının, çeşit-
li durumlarında birtakım doğallıkları vardır. Haberler de 
bu doğallıklara dayandırılarak değerlendirilir. Geçmişle 
ilgili söylenenler ve anlatılanlar, doğallıkların yasalarına 
yaslandırılır.” 

Burada anahtar kelime elbette doğallık kavramıdır. İbni 
Haldun biraz aşağıda doğallık kavramına dair bazı açıklayıcı 
belirlemelerde bulunuyor. İbni Haldun’a göre, insanın dün-
yayı insan yaşamına elverişli kılmak, dünyayı insan yaşa-
mı için güzelleştirmek amacıyla girişmiş olduğu çabasında, 
oluşan değişik durumların kendilerine has doğallıkları veya 
doğal yasaları vardır. Bu durumların doğallıklarının neler 
olduğunu bilmemek, teoride olduğu gibi pratik yaşamda da 
büyük yalan ve yanlış kanaatlere ve yargılara varmalarına, 
kötü ve saçma pratikler sergilemelerine neden olmaktadır. 
Bu betimlemeye göre doğallık, tüm durumlara ve olaylara 
derinlemesine nüfuz eden kendine has belirleyici yasalar-
dır. “Gerçekten de”, diyor İbni Haldun, “ister köklü olsun 
ister geçici olsun, her olayın kendine özgü doğallığı vardır. 
Bu doğallık olayın özünde de, kendine bağımlı ve sonradan 
beliren durumlarda da bulunur.”  Öyleyse, doğallık zorun-
lulukta olduğu gibi olumsallıkta da vardır; özde olduğu gibi 
görünümün tüm şekillerinde de mevcuttur; nedende olduğu 
gibi etkide de bulunmaktadır. Yalana ve yanlışa düşmemek 
için her durumun varlık hallerinde olan doğallığı bilmek ge-
rekmektedir İbni Haldun’a göre. Nedir bu yalana ve yanlışa 
götüren diğer nedenler?

Bunlar: (1) “görüş ve inanış eğiliminde yan” tutulması –ki 
“eğilim ve yan tutma, insanın gerçeği görmeye yarayan gö-
zünde bir perde olur. Eleştirmeyi, inceleme çabasını engeller 
ve yalanı benimsemeye, alıp aktarmaya sürükler.”  (2) İbni 
Haldun’a göre, bilgiyi veya onun tabiriyle “haberi aktaran-
lara [haber kaynağına] güvenmedir”. Oysa, “doğruyu yan-
lıştan ayırma, haber kaynağına ne ölçüde güvenilebileceğini 
ve ne ölçüde güvenilemeyeceğini araştırmaya dayanır.”  (3) 
Üçüncü yalan biçimi, “amaçları gözden kaçırmak” ile olu-
şur. Amaçları gözden kaçırma, haberleri aktarırken gördü-
ğü veya duyduğu haber ile ne amaç güdüldüğünün gözden 
kaçırılmasıyla olur. Aktarılan haberlerin, bilgilerin, düşün-
celerin, gözlemlerin erekselliğini gözden kaçırma “yalana, 
yanlışa” düşürür.  (4) Bilimsel çalışmada yalana ve yanlışa 
düşülmesinin, dördüncünün görünüş biçimi farklı olsa da, 
nedeni ikincisine benzemektedir. İbni Haldun bunu “doğ-
ruluk yönünde iyimserliktir” diye tanımlıyor. Bu yalanın 
ve yanlışın oluşmasının nedeni, başvurulan kaynağa peşi-
nen güvenilmesidir.  (5) Yalana ve yanlışa düşmenin diğer 
bir nedeni “bilgisizliktir”. İbni Haldun’a göre bu bağlamda 
bilgisizlik, “durumları, olaylarla karşılaştırma yöntemini” 
bilmemekten kaynaklanmaktadır. Öyleyse burada söz ko-
nusu olan, olayları durum ile ilişkilendirmede başvurulan 
yönteme dair bilgisizliktir. Bu konuda yöntem tam olarak 
bilinmediği için olayların bağlamı olan durumlar ile durum-

ların içinde vuku bulan olaylar arasında yanlış ilişki kurulur, 
durumlar ile olaylar/olgular arasında yanlış “benzetmeler” 
yapılır, yanlış analojiler kurulur.  İbni Haldun’un burada 
işaret etmiş olduğu durum ve olay/olgu ilişkisi 18. yüzyıl-
da Adam Smith’in ve Fransız Aydınlanmacılarının skolas-
tik yönteme karşı bilimselliği kurmak için başvurduğu bir 
yöntemdir. (6) İbni Haldun bilimlerde yalana ve yanlışa, 
hatta mitosa ve “masalcıların uydurmalarından oluşan ola-
nak dışı”  öykülerin anlatılmasına götüren diğer bir nedeni 
“dalkavukluk” olarak tanımlıyor –ki kanımca bu bugünün 
akademiyasında son derece yaygın bir görünümdür. Bu, “[i]
nsanların yetki, makam ve rütbe sahiplerine abartmalı öv-
gülerle, durumları olduğundan iyi göstermelerle ve bu tür 
çabaları, övgüleri her yerde yayarak yaranma” eğilimlerin-
den kaynaklanmaktadır. İbni Haldun açısından bu insanlar 
“[d]alkavukluğa eğilimlidir”.  Dalkavuklar gerçek, bilim ve 
bilimsellik peşinde olmak yerine “[ü]n ve servet gibi dün-
yanın tatlarına ve geçim yollarına tutkundurlar. Bu yolları 
bırakıp erdemlere pek yönelmez çoğu. Erdemlilerle erdemli 
olma yarışına girmezler.”  

İbni Haldun, Mukaddime adlı eseriyle bir taraftan tarihi bir 
bilim olarak kurmak isterken diğer taraftan bu bilim aracı-
lığıyla bu yalanlar ve yanlışlar, mitoslar ve destanlar, efsa-
neler ve masallar nedeniyle “çeşitli toplumların durumlarını 
örten perdeyi”  kaldırıp her şeyi apaçık görünür kılmak is-
temektedir. Fakat o, tarihi bir bilim olarak kurma çabasını, 
tüm bilimleri ve bilimselliği yeniden kurmaya denk gelen 
bir çaba olarak görmektedir. Zira tarihin bir bilim olarak 
kurulması, onun diğer “bilim dalları arasındaki yerini, yo-
lunu ve yöntemlerini açıkça ortaya koymayı” amaçlamak-
tadır. Bunu “bu bilim dalının kandilliğini temizleyip kandi-
lini yaktıktan/ışıklandırdıktan” sonra yapmak istemektedir. 
Bu bakımdan tarihin bilim olarak kurulması aynı zamanda 
tüm bilimler dünyasının da bir bakıma beraber inşa edilmesi 
anlamına gelmektedir. Bilimler ancak bu şekilde, yalanı ve 
yanlışı toplumsal bilimsel hayattan kovabildiği oranda bire-
yi ve toplumu kendi koşullarını kontrol edebilen özne olarak 
kurabilir. Bir toplum ancak bu şekilde geleceğini güvenle 
planlayabilir ve gerçekleştirebilir.

İbni Haldun Mukaddime’de tarih bilimini ‘yalan-
dan’, ‘yanlıştan’, ‘yanılgıdan’ ve ‘masaldan’ kurtar-
mak istemektedir. Böylece o, bu bilimi bilimsel ola-

rak yeniden temellendirmek istemektedir. Bu kavramlar 
hem tarih biliminin içinde bulunduğu durumu (nesnel 
olan) hem de tarihçilerin tarih bilimine ve onun konu-
suna karşı bilinçli ve/veya bilinçsiz davranışlarını (öznel 
olan) betimliyor. Öyleyse, tarih biliminin bilim olarak 
yeniden kurulabilmesi için yerine getirilmesi gereken 
bazı öznel ve nesnel koşullar vardır.

İbni Haldun’un bu çabası neye denk gelmektedir? Tarih bi-
limini temellendirmek demek, her şeyden önce değişimin 
ve hareketin yasalarını araştıran bilimi kurmak demektir. 
İbni Haldun tarih biliminden yalnızca toplum tarihini anla-
mamaktadır; fakat bununla öncelikli olarak toplum tarihini 
kastetmektedir. O halde, İbni Haldun toplumun hareket ya-
salarını, eş deyişle toplumsal değişimin ve dönüşümün yasa-
larını bilimsel olarak araştırıp ortaya çıkarmak ve incelemek 
istemektedir. Bir toplum kendisini hareket ettiren yasaları 
bilirse, yani toplumsal olaylara, olgulara, ilişkilere ve yapı-
lara hâkim olan yasaları keşfederse, ilkesel olarak kendisine 
hâkim olan yasalara hükmedecek yol ve yöntemleri de er 
veya geç keşfedecek demektir. Bu, toplumun toplum olarak 
özne, eş deyişle özgür olmasının önkoşuludur. Öyleyse, bir 
toplum kendi hareket yasalarını veya kendisine hâkim olan 
değişim yasalarını keşfedip onları kontrol edip düzenleme-
nin yollarını bulduğu ve yöntemlerini geliştirebildiği oranda 
özgür özne olabiliyor.

İbni Haldun yukarıda sıraladığım kavramları çok bilinçli 
ve isabetli bir şekilde seçmiştir. Tarih bilimini içine düşmüş 
olduğu bu durumdan ve bilimcileri yalanlarından, yanlışla-

rından ve yanılgılarından kurtarmak için başvurmuş olduğu 
yöntemi “ayıklama” olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda 
“ayıklama”, “doğruların içinden yanlışları çıkarıp atma” 
anlamına gelmektedir. İbni Haldun tarih bilimini yalandan 
kurtarmak istemekle, gerçek ne ise onu tüm sonuçlarıyla ve 
bedelleriyle olduğu gibi kabul eden bilim etiğini tesis etme-
yi amaçlamaktadır. Bu nedenle bunların nedenlerini, kay-
naklarını, sonuçlarını yakından inceler. Bunlara bizim de 
yakından bakmamız öğretici olacaktır.

“Yalan”, insanın isteyerek bilinçli bir şekilde giriştiği ger-
çeği çarpıtma eylemidir. Gerçekten yana değil, gerçek dışı 
olandan yana olma eylemidir yalan. Yalan, gerçekler çıkar-
lara, eğilimlere, kendinden geçer kabul edilen doğrulara ters 
düştüğü zaman, gerçeği kişisel çıkarlara, istek ve arzulara, 
eğilimlere ve beklentilere göre uydurmak için söylenir ve 
yazılır. Yalandan farklı olarak, yanlış ve yanılgı istenmeden 
içine düşülen, yanlışın gerçek, yanılgının doğru sanıldığı 
bir durumdur. Masal, gerçeğin gerçek olgulara, verilere, 
deneyimlere, deneylere,  nedenlere ve sonuçlara, yapılara, 
süreçlere ve ilişkilere dayanarak bilimsel olarak ortaya kon-
masının yerine fanteziye dayalı anlatının geçmesi demektir. 
Efsane, bir bütün olarak toplumsal olayları konu alan des-
tanlara deniyor ve bu bakımdan eğer destan kişisel kahra-
manlıkları konu ediniyorsa, o zaman destana efsane değil, 
destan diyoruz. Bunlar fantezinin güçlenmesi için çocuklar 
ve yetişkinler için pedagojik olarak anlamlı olabilir, ama 
İbni Haldun’un amaçladığı gibi gerçek toplumsal ve siyasi 
süreçleri, yapıları ve ilişkileri açıklamak için çok elverişli 
değildir.

Görebildiğim kadarıyla İbni Haldun Mukaddime’de gerçe-
ğin çarpıtılma ve çarpıklık biçimi olarak en az yedi farklı 

İbni Haldun, 
“Mukaddime” ve 

Mitostan Logosa Geçiş
Prof. Dr. Doğan Göçmen

*“Felsefenin Kurucu Bir Kavramı Olarak Barış” başlıklı yazısından alıntılanmıştır.
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Soru: Değerli Gülizar hocam, öncelikle uzun zaman önce 
planladığımız bu söyleşiyi gerçekleştirebilmekten ötürü 
duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Uzun yıllar-
dır gerek çok yönlü bir sanatçı gerekse bir müzik eğit-
meni olarak yaptığınız çalışmalara girmeden önce, söy-
leşimize çocukluğunuzla başlayalım istiyorum. Doğum 
yeriniz, aileniz, yaşam öykünüzün başlarında size yön ve 
ilham veren olaylar ve kişiler hakkında neler paylaşmak 
istersiniz?

Gülizar Akkanat- 1953 yılında annemin tabiriyle “arpa 
orakları zamanı” Muğla ilinin Yatağan ilçesine bağlı Gibye 
/ Yeşilbağcılar köyünde doğdum. Benden küçük iki erkek 
kardeşim var. İlkokulu köyümde öğretmenliğini Kızılculu 
Köy enstitüsü mezunu dayım Abdullah Yüksel’in üstlendiği 
birleşik sınıfında okudum. Şimdilerde bilinmez; öğretmen 
ve derslik yetersizliği nedeniyle ilkokulda 1-3.sınıflar ve 
4.ve 5.sınıflar beraber eğitim-öğretim görürlerdi. İlkokulu 
bitirince öğretmen okulu sınavına öğretmenim Abdullah 
Yüksel’in ısrarı ile girdim. Eskiden Köy Enstitüsü olan Ay-
dın ili Ortaklar Öğretmen Okulu’nu yatılı olarak kazandım. 
Altı yıllık öğretmen okulu süreci sonunda mezun oldum. 
Öğretmen okulunda iki misyon bilincime kazınmıştı: Öğret-
men ve sanatçı olmak.

Türkiye Cumhuriyetimizin kurucu önderi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün: “Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”  “İşte sanatçı da top-
lumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk 
hisseden insandır,” ifadelerindeki hedef göstermeleri ile viz-
yon ve misyonumu belirlemiştim.     

Soru: Bu misyonla eğitim – öğretim yaşamınıza ve öğret-
menlerinize dair neler anlatmak istersiniz?

Gülizar Akkanat- Muğla ili Milas ilçesi Bencik köyü il-
kokuluna öğretmen olarak atandığımda bu iki misyon yani 
öğretmen ve sanatçı olmak bilincime kazınmıştı. Fakat, ne-
redeyse yaşım küçük olduğundan öğretmenlik ataması ya-
pılamayacaktı. Çare olarak da mahkeme kararı ile yaşım bir 
yaş büyütüldü (1952). 

Öğretmen okulundaki müzik öğretmenim kemancı Ali 
Oğuz’dan okulda özel olarak ilk keman eğitimini almıştım. 
Onun tavsiyesi ve Öğretmen Okulu “Öğretmenler Kurulu 
Kararı” ile İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Müzik Bölü-
mü özel yetenek sınavlarına katılmam için yönlendirildim. 
İşitsel ve ritim performans ve sözlü/mülakat sınavlarını ba-

şararak kayıt oldum. Müzik bölümünde Devlet Operası sa-
natçılarından Saadet İkesus Altan ve son sınıfta da Müved-
det Günbay’ın şan, keman sanatçısı, daha sonraları İstanbul 
Devlet Operası genel müdürü olacak Okan Demiriş ve İbra-
him Muslu’nun keman, sanatçı Filiz Ali ve Fuat Türkay’ın 
piyano öğrencisi oldum. 

Mezun olma sınavları sırasında keman öğretmenim İbra-
him Muslu’nun bitirme sınavı için hazırlanmam gereken 
Haendel’in “Fa minör Keman Sonatı”na, kendisinin aske-
re gitmesi nedeniyle tam hazırlanamadım, bir de bu sırada 
evlenmiştim, eşim Hulisi Akkanat da ilkokul öğretmeni ve 
İAEE’de Resim Bölümü öğrencisi idi. Hem mentorsuz kal-
mam hem de evlilik ve o sıralarda yüksek öğretimde çok 
fazla hissedilen toplumsal huzursuzluklar eğitim-öğretim 
sürecini etkilemekteydi. Vizelerde, keman sınavında başa-
rısız oldum. 

Zaten gerek Saadet İkesus Altan gerekse de Müveddet Gün-
day’ın yönlendirmeleri asıl özel yetenek alanımın ses üzeri-
ne şan öğrenimi olduğu yönünde idi. Keman dersi, yardımcı/
ek ders gibi bir konumdaydı. Ama sınav komisyonu bu du-
rumu kabul etmemişti. Keman öğretmeni mentorum yoktu. 

Bu sırada komisyonda jüri olarak yer alan ABD’den yeni 
gelmiş devlet sanatçısı Sn. Prof. Dr. Fethi Kopuz hocanın 
beni mağdur görerek sahiplenmesi ve çalıştırmak istemesi, 
yaşamımın dönüm noktalarından ilki olmuştur. Dört ay bo-
yunca, haftada üç gün olmak üzere sınav etüdünü ve keman/
viyola tekniklerini de kapsayan etkin bir çalışma ile Eylül 
final sınavına hazırlandım, tam puan alarak mezun oldum. 

Evlilikle birlikte dönemin siyasi olayları ve iktidarda olan-
ların tutumları dolayısıyla tayin olamadım. Öğretmen okulu 
ve yüksek öğretimi yatılı okuduğumdan mecburi hizmete 
tâbi idim ama maalesef ne öğretmen olarak atamam yapıla-
biliyor ne de borcumu ödemek kaydıyla Devlet Operası’na 
katılmam mümkün olabiliyordu. Devlet Operası Genel Mü-
dürü Aydın Gün, baş solist Müveddet Günbay’ın ısrarla be-
nim İstanbul Devlet Operası’na katılmamı istemeleri, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı arasındaki çekişmeler 
beni ortada bırakmıştı, tam bir açmazdı.

Bakanlıklar arasındaki çelişkiye ve çatışmaya sürüklenmiş-
tim. Neyse ki hukuki zorlamalarla öğretmen olarak Kadıköy 
Çiftehavuzlar’da yeni açılmış İstanbul 50. Yıl Tahran Lise-
si’nin ilk müzik öğretmeni olarak atanabildim.

Gülizar Akkanat
Öğretmen, soprano, araştırmacı, orkestra şefi Gülizar 

Akkanat’ın idealleri uğruna Ortaklar Öğretmen Okulundan, 
İstanbul Devlet Operasına, Ruhi Su Türk Korosu’ndan, 

TÜMATA’ya uzanan yolculuğu..

Röportaj: Deniz Tipigil
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Soru: Buradan itibaren nasıl devam etti bir öğretmen 
olarak çalışmalarınız?

Gülizar Akkanat- Lisede müfredata bağlı olmak kaydıyla 
ama farklı bir müzik atölyesi etkinliğini de sunmayı görev 
bilinci bildim. Bu bilinçle eğitim alan öğrenciler günümü-
zün sanatçıları olmuştur: Metin Özülkü, Mor ve Ötesi Gru-
bu’dan Burak Güven vb.

Öğretmen olarak atanmam, sorunlarımdan birini asgariye 
indirmişti; çünkü eşim ilkokul öğretmenliğinden ayrılmış, 
yüksek öğretimde son sınıftaydı, ama sınavlara toplumsal 
olaylar (1975) nedeniyle girememiş, mezun da olamamıştı, 
geçici işlerde çalışıyordu. Neyse ki o da mezun oldu, orta-
okul kurmak üzere müdür vekili olarak Kartal, Samandıra 
bucağına tayin edildi (1977). 

Bunu neden belirtiyorum: hayatıma ikinci yönü kazandıra-
cak olan, eşimin okulunda tarih öğretmeni Nuriye Ateş’in 
tanıdığı olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü 
Yardımcı Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç’i tanıma fırsatını or-
taya çıkarması idi. Çünkü rahmetli Rahmi Oruç Güvenç, o 
zamanlar kuruculuğunu üstlendiği TÜMATA (Türk Müziği 
Araştırma ve Tanıtma Vakfı)’ya beni davet etmişti. 

Soru: Ne güzel, TÜMATA’daki çalışmalarınız ve sonrası 
hakkında neler anlatmak istersiniz?

Gülizar Akkanat- Sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibiy-
di yaşamıma, hem müzik öğretmenliği yapıyorum hem de 
ücretli olarak İstanbul Devlet Operası’nda soprano koristlik. 
Ve de hep gönlümde olan Türk Etnik Müziği’ni araştırabil-
mek, özgün sesimi bulup, kullanabilmek kapıları açılmıştı. 

İstanbul Devlet Operası’nda 1976 – 1982 yılları arasında 
Tosca, Madame  Butterfly, La Bohème, Sevil Berberi, Figa-
ro’nun Düğünü, La Traviata, Köroğlu opera/eserlerinde ko-

roda soprano olarak yer aldım. Bu arada Ruhi Su’nun daveti 
üzerine Türkü Korosu’na da katılmıştım. 

Soru: Misyonlarınızı gerçekleştirmek adına Aydın Or-
taklar Öğretmen Okulu mezuniyetinizle başlayıp köy il-
kokulu öğretmenliğiniz ile devam eden yolculuğunuzun, 
İstanbul Devlet Operası salonlarında, Ruhi Su Türk 
Korosu’nda yer alan bir soprano olmanıza uzanmasıyla, 
TÜMATA çatısı altında solist ve araştırmacı olarak yap-
tığınız çalışmalarla söyleşimiz biyografi niteliğinde bir 
perspektife oturmuş oldu. Buradan sonra sizi hiç kesme-
den dinlemek isterim günümüze kadarki çalışmalarınızı. 

Gülizar Akkanat- Keman öğretmenim Merhum Prof. Dr. 
Fethi Kopuz, ABD’den Türkiye’ye döndükten sonra eğit-
menliğe devam etmesinin yanı sıra, 1982 yılında Kopuz 
Oda Orkestrası’nı kurmuştu. Vefat ettiği 1995 yılına kadar 
hem şefliğini hem de keman ve viyola sanatçılığını yapmış-
tı. Hocamızın vefatından sonra orkestra etkinliklerimize ara 
vermemiş, Fethi Kopuz Oda Orkestrası adı ile tescillenerek 
konser etkinlerini kültür merkezlerinde, üniversitelerde, 
hastanelerde, kütüphanelerde ve benzeri konser salonlarında 
devam ettirerek üç yüzün üzerinde konserler vermiştik. Ben 
de bu orkestraya Fethi Kopuz öğretmenimin daveti üzerine 
1982 yılında katıldım. Halen de İkinci Keman olarak konser 
etkinliklerine aktif olarak katılmaktayım. 1982’den beri dile 
kolay nerdeyse 40 sene olmuş. Sürdürülebilirlik bu olsa ge-
rek; hiçbir maddi beklenti olmadan hem de.

Müzik öğretmeni olarak 1975-1999 yılları arasında İstan-
bul’daki 23.Nisan Ulusal Egemenlik, 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı vb. gibi İstanbul Valiliği’nin stadyumlardaki 
etkinliklerinde, öğrencilerin jimnastik hareketlerine müzik-
le eşlik etme görevini üstlendim. Bu sırada İstanbul Müzik 
Öğretmenler Korosu’nun da kurucu üyeliğini yaptım, yurti-
çi konserlerine korist/solist olarak katıldım.

TÜMATA grubuyla da 1978 – 2000 yılları arasında İstan-
bul ağırlıklı olmak üzere yurtiçinde resmî veya özel ku-
rumlardaki konser etkinliklerine ses sanatçısı olarak katıl-
dım. Konser etkinliklerimizin yanı sıra Türkiye’deki sanat 
ve kültür hayatının etkili simaları ile de karşılaşmalarımız, 
dostluklarımız gelişmişti; eşimin Resim Atölyesinden öğ-
retmeni Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kardeşi Topkapı sarayı 
restöratörü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü mimarı Mualla An-
neger Eyüboğlu, yazar Yaşar Kemal, sanatçı Ruhi Su vb.

Bu etkinliklerden Konya’daki Mevlâna adına her yıl düzen-
lenen Şeb-i Arus törenlerindeki konserlerimiz sonrasında 
Millî Eğitim Bakanlığı da yapmış olan, Marmara Üniversi-
tesi kurucu rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz’la tanıştım. 
Orhan Oğuz beyin İstanbul’da görüşelim daveti üzerine, 
icabet ettim. “Marmara Üniversitesi Müzik Bölümünde ça-
lışır mısın?” diye bir teklif yaptı. 

Üniversite bünyesinde çalışmamın, yetenekli kişilere eğitim 
vermemin daha olumlu olacağı düşüncesini ileri sürdü. Ne 
yapmayı istediğim soruluyor ve teklif/proje getirmem öne-
riliyordu. Eşim Hulisi Akkanat ile Rahmi Oruç Güvenç’in 
Türk eğitim sistemine ilişkin ne yapılmalı tartışmaları ve bu 
tartışmalara farklı disiplinlerden akademisyenlerin de katıl-
maları düşünsel ufkumda, Marmara Üniversitesi’ndeki öğ-
renci ve öğretim üyelerinin katkı ve katılımlarıyla Bilim-Sa-
nat-Kültür Disiplinlerarası Öğrenme Dinamikleri üzerine 
araştırma-inceleme-uygulama yapabilecekleri “Evrimleşme 
Merkezi” projesini hayata geçirebilmeyi açımlıyordu. 

Bu projeyi eşimle hazırlayıp, rektör Orhan Oğuz’a arz ettim. 
Projeyi akademisyen ekibiyle değerlendirip, uygulama için 
Fen Fakültesi’nde yer gösterildi ama faaliyete geçemeden 
rektör Orhan Oğuz’un emekliye ayrılmasıyla proje sahipsiz 
kaldı.

Orhan Oğuz hocanın etkisiyle Marmara Üniversitesi Spor 
Eğitim Fakültesi’nde geçici görevlendirilmeyle, Ritmik 
Jimnastik alanının uzmanı Dr. Ertuğrul Günışık hocanın 
“Ritmik Hareket Müziği” asistanı olarak çalıştım. Ama 
içimde ukde olarak “Evrimleşme Merkezi” projesi kalmış-
tı. Bu sırada İTÜ’ye bağlı Türk Müziği Konservatuarı ku-
rulmuştu. Kurucusu üstat Cahit Atasoy hocanın, bestekar/
sanatçı Erol Sayan hocaların teşviki ile Spor Eğitim Fakül-
tesi’nden ayrılıp, solfej/armoni öğretmeni olarak altı aylık 
süre ile bu kurumda öğretmenlik yaptım. 
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1977’de oğlum Özgür doğmuştu. Kulağının hassas, eve 
gelenlerin müzik, resim, edebiyat, tiyatro sanatçısı dostla-
rımızın olması onu da etkiledi. Oğluma ilkokuldan itibaren 
piyano ve solfej eğitimi vermekteydim. Daha sonra yarı 
zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 
trompet nefesli sazlar bölümüne öğrenci de oldu. Türk Mü-
ziği alanında ilkokul düzeyinde henüz çocuk korosu yoktu. 
Daha çok Batı müziği formlarında çocuk şarkıları üzerine 
çocuk korosu ve müzik çalışmaları yapılıyordu. Benim hem 
TÜMATA’da hem de İTÜ Türk Müziği Konservatuarı’ndaki 
çalışmalarım, Sn. Cahit Atasoy ve Sn. Erol Sayan’ın destek-
lemeleri, Türk Müziği Çocuk Korosu’nu oğlumun da öğren-
cisi olduğu Göztepe Pansiyonlu İlkokulu’nda idarecilerinin 
talebi ve desteği ile kurmamı sağladı. Başarılı konserler ve-
rildi. Türk Müziği bestekârlarının çocuklar üzerine eserler 
bestelemeleri teşviklerin en kapsamlısı idi. Bu kapsam ve 
içerikle İstanbul Radyosu’nda Türk Müziği Çocuk Korosu 
kuruldu.

Ayrıca Kadıköy Selamiçeşme’de Türk Alaturka Müziği Der-
neği’nin fasıl heyetine ara ara katıldım. Burada Cahit Kara-
hanlar, İsmail, Kadri & Zeki Şençalar kardeşler, Safiye Ayla, 

Zehra Bilir, Ünal Ensari vb. üstat sanatçılar vardı.

Üniversiteye veya Anadolu Liselerine daha çok Matematik 
ve Temel Bilimler alanında, o da test çözümleri hazırlık der-
shaneleri vardı. Niye müzik alanında özel dershaneler olma-
sın, konservatuar dışında da eğitim-öğretim ve öğrenim yapı-
labilir düşüncem vardı. Bu düşüncemi sanatçı Timur Selçuk 
(kendisi de şan öğretmenim Saadet İkesus Altan’ın öğrencisi 
idi, tanışıyorduk), sanatçı Arif Sağ (oğlu Tolga Sağ, liseden 
öğrencim idi)’a açtım. Öncelikle sayın Timur Selçuk, Tak-
sim Sıraselviler’de Müzik ve Şan Öğretimi Dershanesi açtı, 
üç aya yakın orada solfej ve ses eğitimi dersi verdim. Sayın 
Arif Sağ da İstanbul Aksaray’da Türkü Evi Dershanesi açtı. 
Orada da solfej dersi verdim. Tabi ki bu emekler ücret kar-
şılığı değildi, müziğe ve bu öğretimi bulamayan öğrencilere 
kapı aralayabilmek arzusu idi motivasyonum.

Bu arada İsveç’ten caz sanatçısı Okay Temiz Türkiye’ye 
gelmiş, yerleşmeye karar vermişti. Kadıköy Ocak Sinema-
sı’nda verdiği konser (1998) sırasında, birden müziğin için-
de kendimi buldum, onun sahneye davetiyle de etkinliğin 
paydalarından olmuştum. Kurucusu olduğu gerek Oriental 
Wind Grubu ile gerekse de farklı sanatçılarla yaptığı konser-
lerinde birlikte olmaya başlamıştık. Atatürk Kültür Merkezi 
/AKM, Etiler Harvard Café, Babylon, Beyoğlu / Çubuklu 
Hayal Kahvesi düzenli konserlerinde yer aldım. Halen Gala-
ta Kulesi muhitinde eşim Hulisi Akkanat’ın projesine katkı 
verdiği Okay Temiz Ritim Atölyesi’nde zaman zaman solfej 
etkinliğini sürdürmekteyim. 1998 yılında yapılan “Derviş” 
isimli LP plak ve kasetinde Erkan Oğur, Arto Tunçboyacı-
yan, Nedim Nalbantoğlu, Hacı Tekbilek gibi sanatçılarla bir-
likte vokalist olarak yer aldım. Gruba zaman zaman merhum 
saksafoncu Levent Altındağ, merhum trompet üstadı Ergün 
Şenlendirici ve oğlu klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, merhum 
ney üstadı Saffet Ündeğer, merhum neyzen Aka Gündüz 
Kutbay gibi sanatçılar katılırdı. Levent Altındağ’ın İstanbul 
Big Band Caz Orkestrası’nda yer alması ve daveti üzerine 

Şef Önder Bali ile tanıştım. Zaman zaman İstanbul Big Band 
Caz Orkestrası konserlerinde de vokal olarak yer aldım.

Sanatçı Orhan Gencebay’ın idari işler genel direktörlüğü-
nü yapan Vedat Yıldırım Bora’nın Okay Temiz ve grubuy-
la Beyoğlu Hayal Kahvesi kulübü konserinde tanışması ve 
sayın Orhan Gencebay’a önermesiyle Orhan beyin plak ve 
CD kayıtlarında vokalist olarak yer aldım. Talebiyle kendi-
sine şan ve nefes alma teknikleri ile ilgili dersler uyguladım. 
Sayın Orhan Gencebay’ın menajerliğini yaptığı sanatçı Si-
bel Can’ın genç yaşta oryantal dans yapmasından ziyade ses 
sanatçısı olması yönünde ısrarı vardı. Ses sanatçılığına ha-
zırlanması için benden Sibel Can’a solfej, şan ve nefes kul-
lanma teknikleri uygulamamı rica etti. Bunun üzerine Sibel 
Can hanımefendi ile özel bir ders programı yaptık. Sahneye 
hazırlanmasının altyapısına katkı vermiştim. Sayın Orhan 
Gencebay, eşim Hulisi Akkanat’ın Beyoğlu Tünel’deki Ana-
dolu Bankası ilk resim sergisine katılmış (1986) ve iki resim 
satın almıştı. Ayrıca eşime evine rölyef ve vitray tasarımları 
uygulaması teklifi yaptı. Sanıyorum eşi Sevim Emre’nin hu-
zursuzluğundan eşim bu projeyi tamamlamadı.

Daha sonraları bireysel piyano/vokal olarak Beyoğlu Vakko, 
Çubuklu ve Beyoğlu Hayal Kahvesi, Çatalpınar B/S Café, 
Caddebostan Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü’nde et-
kinlikler yaptım. Hatta bir ara Dörtlü Çigan Grubu ile de 
çeşitli resmî ve özel sektör kurumlarında konserler verdik. 
Caz gitaristi Hasan Cihat Örter’le Cemal Reşit Rey’de ve 
çeşitli Üniversite mekanlarında konserler verdik. Müzik 
anlayışımın caz müziğindeki İmprovisation / Doğaçlamaya 
uygunluğu beni farklı sezgi ve hissetmelere götürmesinin 
kapılarını zaten Rahmi Oruç Güvenç ve Okay Temiz’le olan 
müzikal deneyimlerimde yaşamıştım. Bu beni farklı kılma-
ya yetmişti. Piano ile Vokalimi birleştirerek bireysel konser 
etkinliklerimin farkını ortaya çıkarmıştı. 

Soru: Değerli eşiniz eğitim bilimci Hulisi Akkanat hoca-
mızla nasıl tanıştınız peki, birlikte yaptığınız çalışmalar-
dan da söz etmenizi dilerim bu noktada...

Gülizar Akkanat- Denizciğim, çok özel konulara giriyoruz 
ama olsun. Hulisi Hoca sizin de tanıdığınız ve sevdiğiniz bir 
insan; hatta benden önce kendisiyle röportaj yapmıştın yine 
vakfımızın bu bülteni için. Tanışma öykümüz şöyle:

İAEE Müzik bölümünde yatılı okurken Matematik, Fen Bi-
limleri, Türkçe, Resim, Spor ve Beden Eğitimi ve Rehber-
lik bölümü öğrencileri ile büyük bir aile gibiydik. Çünkü 
çoğunluk öğretmen okulu mezunu öğrenciler vardı ve eği-
tim enstitüleri de orta öğretime öğretmen yetiştirmek üze-
re kurulmuştu. Öğrenciler ve öğreticiler ile disiplinler arası 
ortak etkinliklerimiz, paydaşlıklarımız doğal olarak olurdu. 
Hele ülkemizin farklı farklı bölgelerinden gelmiş öğretmen 
adayları arasında sosyal ilişkiler yaygındı. Ama maalesef 
buna gölge düşürmek, kutuplaştırmak isteyen siyasal bir ik-
tidar (I.MC dönemi) vardı. İlk tepkiyi veren yüksek öğretim 
öğrencileri idi. Hulisi Bey de aktif muhalefet eden öğrenci 
liderlerinden biri idi, hem de biraz hemşehrilik vardı, o Bur-
durlu ben de Muğlalı idim. Neyse okulumuzda çıkan öğren-
ci olayları sırasında Hulisi Bey yaralanmıştı, güvenlik güç-
lerinin elinden kız arkadaşlarımla birlikte onu alıp kaçırdık. 

Bu olay ertesinde aramızda bir yakınlaşma oldu. Ama ben 
son sınıftayım, yatılı okuyorum yani mezun olunca mecbu-
ri hizmet olarak devlet nereye adres gösterirse oraya tayin 
edilecektim. Hulisi Bey ise İstanbul Beylerbeyi’nde hem il-
kokul öğretmeni hem de Resim Bölümü öğrencisi idi. Eğer 
evlenirsek benim de eş durumundan tayinimle İstanbul’da 
kalmam olasıydı. Karar verdik, ailelerimize danışarak, mu-
halefetliklerine rağmen 1975 yılı Kasım ayında nişanlandık, 
11 Aralık’ta da evlendik. Tayinim de Kadıköy 50.Yıl Tahran 
Lisesi’ne yapıldı.

Ne mutlu ki tam 47 yıl olmuş, yüksek metalurji mühendisi / 
müzisyen bir oğlum, gelinim ve bir erkek torunum var. Şü-
kürler olsun süreç esenlikle devam etmekte…

Eşimin idarecilik görevinin dışında resim yapma sevdası 
devam etti, biraz da zorlamamla Bahariye Akbank sergisin-
de (Mayıs /1987) Türkiye’de ilk defa “Müzikle Resim İç 
İçe” adlı ikinci kişisel sergisini açtık, çok ilgi çekti. Böyle 
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açılışlar yaygınlaşmaya başladı. Ressam Cuma Ocaklı’nın 
Taksim/Vakko, Ressam Ramiz Aydın Taksim Sanat Galerisi 
sergisinde bazen keman, piyano eşliğinde bazen de sesimi 
enstrüman gibi kullanarak sergilenen yapıtlara görselliğin 
yanı sıra işitsel estetik beğeniyi kazandırdık.

Hatta Vakko’daki bu sergiden sonra merhum Vitali Hakko, 
düzenli konserler verme teklifi yaptı, kabul ettim. Haftanın 
üç günü piyano/ses olarak Klasik Batı ve Türk eserlerini 
“Afternoon Tea / Beş Çayı” konseptiyle sunmaya başladım, 
bu süreç de bir seneye yakın devam etti. Az daha unutu-
yordum, daha önce bahsettiğim, “Marmara Üniversite’sin-
deki öğrenci ve öğretim üyelerinin katkı ve katılımlarıyla 
Bilim-Sanat-Kültür Disiplinlerarası Öğrenme Dinamikleri 
üzerine araştırma-inceleme-uygulama yapabilecekleri “Ev-
rimleşme Merkezi” projesi uygulamaya geçirilememişti. 

Bu projenin hazırlanmasında eşimin de katkıları vardı. Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın 1993 yılında gerçekleştirdiği “Eğitim-
de Genel Sorunlar” başlıklı kurultayda alınan kararlardan 
biri de, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde “Özel veya Üstün Yetenekliler” bö-
lümü oluşturulması idi. Böyle bir projenin hazırlanmasının 
ardından, eşim Hulisi Akkanat ilk seçilen mentor olmuştu. 
Ve görev olarak İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi/BİLSEM 
kurucu müdürü ve proje koordinatörlüğüne atandı. Yapılaş-
ma çalışmaları sırasında İstanbul BİLSEM’e mentor öğret-
menlerin seçmelerine ben de katıldım, çok sayıda kurs ve 
seminerler sonunda başarılı olarak merkeze İşitsel/Ritimsel 
Sanatlar alanında program hazırlamak üzere mentor olarak 
geçici görevle atandım. İçimde ukde olarak kalan “Evrim-
leşme Merkezi” projesi, başka bir isimle de olsa hayata geç-
mişti, hem de eşimin koordinatörlüğünde.

Bu bana samimiyetle olan dileklerin bir gün gerçekleşebildi-
ğinin göstergesi oldu. 

Soru: Felsefeye olan ilginiz, bu alandaki çalışmalarınız 
ne zaman başladı?

Gülizar Akkanat- Denizciğim, Osho’nun “İnsan kalbinde 
bir soru işaretiyle doğar,” sözü vardır. Bu can alıcı soru kü-
çücük yaşlarda zihnimde, evimizde, bahçede ve tütün tarla-
sında, zeytin toplarken ve okul yaşamımda hep vardı. 

Şöyle ki; kişilik denen olgu karmakarışıktır: Annen & baban 
bir şeyler koyar, komşuların, arkadaşların, eşin, öğretmele-
rin, din adamların, liderlerin bir şeyler koyar. Kişilik kırk 
yamalı bohça gibi, bölünmez değildir. Her an dağılacak gibi-
dir -küçücük bir olayda- paramparça oluverir. Tüm parçaları 
tutan bir tin ve akıl bağı yoktur; bütünlüğü yoktur, sadece 
parçaları vardır. Sen her an nefes alırsın. Varoluşun senden 
ayrı değildir, sen ayrı olduğunu düşündüğünde bile. Aslında 
ayrı olmadığını bildiğin zaman da dahil...

O zaman o itibarımı, kişiliğimi kaybetme korkum kaybol-
maya başlar. Kendime dönmeyi, ebedi ve ezeli olana, ev-
rensel olana varmayı arzularım. Bu duyum benim kendimi 
keşfetme yolculuğumdur, diye düşünmüşümdür, nedense…

Hayatıma baktığımda küçük şeylerden oluşan ve her eyle-
mimi önemli/değerli hissettiğim; kötüyse ıstırap çektiğim, 
iyiyse hayatın tadını çıkardığım anlarım olmuştur, hâlâ ol-
maktadır. O zamanlarda da farkındalığımla, uyanıklığımla, 
temkinliliğimle her küçük şeyi güzel eyleme dönüştürmek 
zorunda hissederim: Derim ki, olağan şeyler olağanüstü ola-
biliyor ve bir varlık olmakla bir şey olmanın farkı, hayata 
katma değer sunabilmektir, o halde devam Gülizar…

Bu düşünsellikle ve müzik serüveni arayışımın başlangı-
cında TÜMATA’nın ve kurucusu merhum Rahmi Oruç Gü-
venç’in etkinlikleri sadece Türk Müziği araştırma ve icrası 
üzerine değildi. Ülkemizin akademisyen ve düşün adamla-
rının muhabbet tadındaki sohbetleri, tartışmaları örgün eği-
timde alamadığım lezzeti sunmaktaydı. Hatta öyle ki oğlum 
Özgür’e hamileyken (1976) başlayan süreç doğumla (1977) 
birlikte de devam etti.

Bu konserlerin birinde, sanıyorum bir konser etkinliğimiz 
sonrasında, zaman zaman TÜMATA merkezinde gördüğüm 
ama karşılıklı sohbetimiz olmayan Sayın Metin Bobaroğlu 

ile tanışmam ve Sayın Mualla Eyüpoğlu’nun evinde de mu-
habbet etmemiz, usumu ve gönlümü yakan sorularıma men-
faatsiz, dosdoğru samimiyetli yanıtlar bulabileceğim güve-
nini uyandırdı, 1979’dan itibaren 2022’ye kadar bu dostluk 
sürecimiz hararetle devam etmekte. 

Soru: Bu vesile ile son olarak Anadolu Aydınlanma Vak-
fımız ile tanışma öykünüzü de duymak isteriz...

Gülizar Akkanat- Daha önce de belirttiğim gibi Sayın Me-
tin Bobaroğlu ile tanışmam, usumu ve gönlümü yakan soru-
larıma menfaatsiz, dosdoğru samimiyetli yanıtlar bulabile-
ceğim güvenini uyandırmıştı. 1979 tarihinden itibaren Sayın 
Metin Bobaroğlu ile yapılan felsefe merkezli çalışmalar ya-
şayan devinen evimiz olmuştu. Bu çalışmalara katılan arka-
daşlar, farklı kültürlerden, disiplinlerden katılıyor ve sohbet 
sonralarında da çalışmalar, kritikler yapılmaya devam edili-
yordu. Hatırlıyorum da çalışmalar İstanbul’un Avrupa yaka-
sında olduğundan, Anadolu yakasından katılan arkadaşlarla 
da çalışmaların öncesinde ve sonrasında yolda unutulmaz 
sohbetler olurdu. Hele Pendik’ten gelen arkadaşlar Tayfun 
Özgiray, Dr. Refik Algan, Dr. Ercan Çakır, Kadıköy’den Sü-
leyman Kâmil Yenerer, Dr. Fikret Tüblük, Dr. Ümit Emre 
ile felsefe, bilim, tasavvuf, sanat, kültür ve edebiyat üzerine 
workshop tadında yaptığımız çalışmalar, söyleşiler... Tabi ki 
müzik de yaparak... Tüm bu çalışmalar yeni bilişsel-zihinsel 
ve duygusal beslenme kaynağımız olmuştu. 

Bu dönemde İsmail Emre’nin Doğuşları’nın besteye dönüş-
mesi adına da çalıştık arkadaşlarımızla. Dr. Refik Algan’ın 
edebiyatla olan yakın ilgisi doğuşlar arasından seçimleri, Dr. 
Ercan Çakır’ın aynı zamanda besteciliği (Ergüder Yoldaş’ın 
öğrencisi idi), icrası için de benim vokal olarak katılımımla 
“Emre Doğuşları” bestelenmeye başlandı. Ayrıca bende de 
doğuşları bestelemek arzusu yoğunlaştı ve bu dileğimi pay-
laştığımda cesaretlendirildim ve doğuşların bestelenmesine 
de giriştim. Ellinin üzerinde doğuşa ait besteler oluştu ve 
bunları evimizde amatörce kayda almaya başlamıştık. İlk ka-
set çalışması merhum Atilla Özdemiroğlu’nun stüdyosunda 
gerçekleştirildi. Ve doğuşların seri olarak bestelenmeleriyle 
de bunların kayıtlarının olması ihtiyacı doğdu. Hatta Metin 
ağabeyin de olduğu bir gün 38/39 derece ateşle gripli, bo-
ğazım şişmiş halde sayın Baha Boduroğlu’nun stüdyosunda 
yapmıştık kayıtları. “Özgün Damlalar” adıyla matbaacılık 
yapan Süleyman Kâmil Yenerer ve Grafik tasarımcı Doğan 
arkadaşın çabalarıyla belli sayıda kaset yapılmıştı. 

Özetle, uzun yıllar süren felsefe merkezli çok disiplinli tüm 
bu çalışmaların sonunda Anadolu Aydınlanma Vakfı 1996 
yılında kuruldu bildiğin gibi. Eşim ve ben resmi görevde 
olduğumuzdan 1996 yılı kuruluşunda üye olamadık, ancak 
emekli olduktan sonra 2005 yılında, kurulma amaçlarından 
ve kuruluşundan onur duyduğum vakfımıza eşimle resmi 
üye olabildik. 

Bu söyleşi için sana ve tüm AAV yöneticilerine içtenlikle 
teşekkür ediyorum Denizciğim.  
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“Kitaplar bir zihnin, en saf özü, en mükemmel 
suretidir ve bu yüzden her zaman karşılıklı 

konuşmadan, hatta en büyük kafanın sohbetinden 
bile çok daha büyük bir değere sahiptir.”

-Arthur Schopenhauer-

Arthur Schopenhauer, Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine, 
Çeviren: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İstanbul, 2007.

Arthur Schopenhauer Hakkında: 
Filozof, yazar ve eğitmen Arthur Schopenhauer, 
Nietzsche’nin ilk akıl hocasıdır. Arthur Schopenhauer22 
Şubat 1788 tarihinde Litvanya Birliği’nde dünyaya gel-
miştir. Schopenhauer, Polonya’nın bölünmesiyle otono-
misini kaybeden Danzig’den 1793 senesinde ailesiyle bir-
likte ayrılır ve Hamburg’a yerleşir. Ailesi burada bir işyeri 
açar ve Schopenhauer, babasının desteğiyle Hamburg’daki 

bir özel okula yazılır. Buradaki eğitimi ile yetinmeyen 
Schopenhauer, babasından acilen altyapısı daha iyi olan bir 
liseye onu göndermesini ister. Babasının Avrupa ülkelerin-
de genel bir eğitim seyahatine çıkmasını önermesi üzerine 
Arthur, Hollanda, İngiltere, Fransa, İsveç, İsviçre, Silezya, 
Prusya ve İngiltere’ye gider.

1805 senesinde Hamburg’a geri döner ve Jenisch adlı bir 
şirkette staja başlar. 1807 Haziran’ında Gotha şehrinde Carl 
Ludwig Fernow’un öğrencisi oldu. Aynı sene Weimar’ın 
yakınlarında bir yere nakil oldu ve hayatındaki en önemli 
eğitmeni olan Franz Passow ile tanıştı.

1809’da Göttingen Üniversitesi’nde tıp öğrenimine başladı 
ancak kısa bir süre sonra felsefeye geçti. 18 Ekim 1813’te 
Jena Üniversitesi’nden felsefe doktorasını aldı. İlk oku-
yucularından biri Johann Wolfgang von Goethe’dir. 1815 
senesinde kendi renk bilgisi üzerine yoğunlaşarak yazdı-
ğı “Bakmak ve Renk Üzerine” 1816’da yayınlandı. Kitap 
aynı zamanda Goethe ile aralarında bir mektuplaşma olarak 
nitelendirilmiştir.

Okumak, Yazmak ve 
Yaşamak Üzerine

- Arthur Schopenhauer -
Kitap Eleştirisi 

Derleyen: Celile Gökpınar

En önemli eseri olan “İstenç ve Tasarım Olarak Dünya” ki-
tabı 1819 başında basıldı ve yayımlandı. Aynı sene İtalya’ya 
yaptığı bir seyahati, tüm parasını yatırdığı bankanın iflas et-
mesi sebebiyle yarıda bırakmak zorunda kaldı.

1820’de Berlin Üniversitesi’nde eğitmenlik yapmaya başla-
dı. Bu zamanda Hegel ile olan meşhur kavgası baş gösterdi.

1821’de iflas eden bankadan talep ettiği ödeme gerçekle-
şince üniversiteyi terk etti ve İtalya seyahatine devam etti. 
Uzun süren sağlık problemleri sebebiyle 1825’te tekrar 
Berlin’e dönerek hiçbir büyük beklentisi olmadan tekrar 
eğitmen olarak çalışmaya başladı.

Uzun bir suskunluğun ardından 1836’da “Tabiattaki İrade 
Üstüne” adlı eseriyle felsefe dünyasında tekrar var olmaya 
çalışacaktı. Schopenhauer, 1837’de Immanuel Kant’ın toplu 
yazılarına el attı ve “Salt Akıl Anlayışının Eleştirisi” kitabı-
nın birinci oluşumunu destekledi.

Arthur Schopenhauer, ilerleyen zamanlarında felsefi çalış-
malarına devam ederken, akciğer iltihaplanmasına maruz 
kaldı. 21 Eylül 1860 tarihinde Frankfurt’ta 16 numaralı güzel 
görünümlü dairesinde koltuğunda dışarıya bakarken öldü.

Türkçeye çevrilmiş birkaç eseri şöyle: Aşkın Metafiziği, 
Hayatın Anlamı, Aşka ve Kadınlara Dair, Edebiyat Dersleri 
Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine, Hukuk Ahlak ve 
Siyaset Üzerine.

Kitabın Özeti ve İncelemesi: 
Bu kitabın önemi, bir filozof tarafından yazılmış olmasıdır. 
Yazarın bir filozof olarak okuma üzerine bakış açısını yan-
sıtmış olması kitabı değerli kılar. 1800’lerin ilk yarısında 
yaşamış bir filozof olan Schopenhauer, nitelikli okuyucu 
okumada seçicilik ve kitapların düşünce evrenimize ne-
den ve nasıl faydalı olabileceği konusunda günümüze ışık 
tutmaktadır.

“Bir ahmağın hayatı ölümden daha berbattır.” Aristo’nun 
dikkat çektiği gibi cahil insanların boş saatleri ne kadar 
acınasıdır. Sıradan insanlar sadece zamanlarını nasıl harca-
yacaklarını düşünürler; herhangi bir yeteneğe sahip insan 
zamanını nasıl kullanacağıyla meşgul olur. Sınırlı akla sa-
hip insanların can sıkıntısına meyyal olmalarının nedeni, 
akıllarını iradenin sevk edici gücünü harekete geçirmekten 
başka bir şey için kullanmamalarıdır: ve iradeyi harekete 
geçirecek özel bir şey olmadığında, atalet halinde kalır ve 
akılları tatil eder. Çünkü irade gibi o da, sahneye koyacağı 
harici bir şeye ihtiyaç duyar. Sonuç bir insanın sahip olduğu 
güç her ne ise onun korkunç bir durgunluğu -tek kelimeyle 
can sıkıntısıdır. (s. 38, 39) Filozofa göre can sıkıntısı boş 
insanlara özgüdür, yapabilecek onca şey varken can sıkıntısı 
ahmakçadır.

“Akıllı adam her şeyden evvel ıstıraptan ve tacizden (harici 
sıkıntıdan) azad olmak için çabalayacak, sessizliği ve boş 
vakti, dolayısıyla mümkün olan en az sayıda beklenmedik 
ve tehlikeli karşılaşma ile birlikte sakin, mütevazı bir hayatı 

arayacaktır. Böylelikle sözüm ona hemcinsleriyle çok az bir 
ortak tecrübeyi paylaştıktan sonra, münzeviyane bir hayatı 
tercih edecektir, hatta eğer büyük bir ruha sahipse büsbütün 
yalnızlığı seçecektir. Çünkü bir insan ne kadar kendi ken-
disine yeterse, başka insanlara o denli daha az gereksinim 
duyacaktır –haddizatında başka insanlar da ona– o kadar 
az tahammül edebilecektir. Yüksek bir zihin düzeyinin bir 
insanı toplum dışına itebilmesinin nedeni budur. Akıllı bir 
insan vaktini nasıl geçireceğini, tek başınayken nasıl mutlu 
olacağını bilir, yalnızlıktan ıstırap duymaz,” der. (s. 37)

“…tabiatın eserlerinden ve insanlığın durumunu ve bütün 
çağların ve ülkelerin büyüklerinin arkalarında bıraktıklarını 
düşünmekten gelir ki, bu sözünü ettiklerimizi sadece bunlar 
anlayıp, onlarla aynı hissiyatı paylaşabilecekleri için, eksik-
siz biçimde ancak bu tür insanlar tarafından değerlendirilir-
ler. Ve dolayısıyla bu bütün çağların ve ülkelerin büyükleri 
gerçekten sadece bunlar için yaşamıştır; elbette entelektüel 
insanın bu karakteristiği onun diğerlerinden bir fazla ihti-
yaca, okuma, gözlemleme, inceleme, düşünme ve uygulama 
ihtiyacına, sözün kısası kimse tarafından rahatsız edilmeye-
ceği serbest zaman ihtiyacına sahip olduğunu ima eder.” (s. 
49) Filozof,  insanın kendi deneyimlerini yaşaması, tabiat, 
sanat gibi zevkleri yaşaması için yalnız kaldığı belli zaman-
lara, kendi deyimiyle “serbest zaman ihtiyacı” vardır.

Kitabın bütününde yazar, ideal olan ile mevcut durumu ben-
zetmeler yaparak karşılaştırmış, bu da yazının hem daha 
kolay anlaşılır hem de keyifle okunur olmasını sağlamış. 
Düşünmeden okumanın bir değeri olmadığını çeşitli benzet-
melerle anlatır. Okurken bir başka kimse bizim için düşü-
nür: Biz sadece onun zihin sürecini takip etmekle yetiniriz. 
Nasıl ki yazmayı öğrenirken talebe öğretmen tarafından ka-
lemle çizilmiş çizgileri takip eder, okurken de tıpkı bunun 
gibidir; düşünme işinin büyük bölümü zaten bizim için bi-
tirilmiştir. Bunun içindir ki kendi düşüncelerimizle meşgul 
olduktan sonra elimize bir kitap almak her zaman bizi bir 
parça rahatlatır. Fakat okurken zihnimiz aslında başka biri-
sinin düşüncelerinin oyun alanından başka bir şey değildir 
ve sonunda onlar bizden ayrılır, geriye kalan nedir? (s. 60) 
Bütün gün okuyan kimse, yavaş yavaş kendi kendine dü-
şünme yeteneğini kaybeder, tıpkı at üstünden inmeyen bir 
adamın sonunda yürümeyi unutması gibi. (s. 61) Birçok eği-
timli insanın durumu bundan pek farklı değildir: Okumak 
onları ahmaklaştırır. Çünkü her boş vakitte okumak ve sü-
rekli olarak sadece okumak zihni, mütemadiyen elle çalış-
maktan daha fazla felç edici bir etkiye sahiptir, zira bu ikin-
ci durumda uğraş kişiye kendi düşüncelerini takip edebilme 
imkânı sunar. Nasıl ki yabancı bir cismin ağırlığı üzerinden 
hiç eksik olmayan bir çelik yay sonunda esnekliğini kaybe-
der; başka bir kimsenin düşünceleri sürekli olarak üzerinde 
bir baskı yahut tazyik unsuru olarak varlığını koruyan bir 
zihin de körelir, keskinliğini kaybeder. Sürekli yiyerek bir 
kimse midesini bozar ve böylelikle bütün bedenine zarar ve-
rirse, zihin de düşünce malzemesiyle lüzumundan fazla bes-
lenerek boğulabilir. Çünkü bir kimse ne kadar fazla okursa, 
okuduklarından kalan izler de kaçınılmaz olarak o kadar az 
olacaktır. Zihin üzerine tekrar tekrar yazı yazılan bir table-
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te benzer. Derin derin düşünmeye zaman yoktur ve okunan 
şeyler ancak derin düşünmeyle hazmedilebilir; nasıl ki aldı-
ğımız gıdalar bizi yemekle değil sindirimle beslerse. Eğer 
bir kimse daha sonra üzerinde durup düşünmeksizin sürek-
li okursa okudukları kök salmaz, büyük bölümü kaybolur. 
Gerçekten de bedensel gıdalarımızla zihinsel gıdalarımız 
arasında durum hemen hemen aynıdır:  İnsanın yediklerinin 
beşte biri ancak hazmedilir, geri kalan buharlaşmayla, terle-
meyle ve benzeri şekilde kaybolup gider.

Bütün bunlardan kâğıt üzerine dökülen düşüncelerin kum-
saldaki ayak izlerinden farklı olmadığı sonucuna varılabilir: 
Doğru. Adamın yürüdüğü yolu görürsünüz, fakat yolda ne 
gördüğünü bilmek için onun gözlerine ihtiyaç duyarsınız. 
(sf:62)Kumsalda bıraktığı izleri takip etsek de, aynı kumsal-
dan geçerken, aynı düşünceleri düşünemeyiz.

Schopenhauer büsbütün okumaya karşı çıkmıyor, derlemeler 
mümkün olduğunca az okunması gerektiğini, en yeni en gün-
cel olanı değil; değişmez, her çağa bir ses bırakabilen büyük 
kitapları okunmak gerektiğini vurguluyor, yani filozof yakla-
şık 270 sene öncesinden seçici okumaya dikkat çekiyor. Bir 
yığın berbat kitap, insanların, hem parasını, hem zamanını, 
hem de dikkatini çalıyor, der. Günümüzde bilgi kaynağının 
bu denli çok olduğu bir ortamda, üretilen bilginin doğruluğu 
ve güvenirliğinden emin olmamız daha da zorlaşmışken bil-
gi okuryazarlığına daha çok ihtiyacımız var. 

“Kitaplar bir zihnin, en saf özü, en mükemmel suretidir ve 
bu yüzden her zaman karşılıklı konuşmadan, hatta en büyük 
kafanın sohbetinden bile çok daha büyük bir değere sahiptir. 
Önemli olan her noktada bir insanın eserleri sohbetini aşar 
ve onu geride bırakır. Hatta sıradan bir insanın yazıları 
bile, sırf bu insanın zihninin mükemmel bir özü-örneği ol-
masından ötürü, öğretici, okunmaya değer ve eğlendiricidir. 

Bir başka deyişle yazdıkları o insanın bütün düşüncesinin 
ve araştırmasının ürünü ve sonucudur, hâlbuki onun soh-
beti bu bakımdan tatmin edici değildir. Dolayısıyla sohbeti 
bizi doyurmayacak insanların yazdıkları kitapları okumak 
mümkündür; böylelikle zihin yüksek kültüre insanlarla de-
ğil, neredeyse münhasıran kitaplarla eğlenerek ancak yavaş 
yavaş ulaşacaktır.”

“Eski klasik yazarların eserlerini okumak kadar zihni eğ-
lendiren başka bir şey yoktur denebilir. Sadece yarım sa-
atliğine bile olsa insan eline alır almaz, derhal soluklanıp 
ferahlar, arınır, ruhça yücelir ve dinçleşir, tıpkı bir dağ gö-
lünün karşısındaymış ve ciğerlerini temiz havayla dolduru-
yormuş gibi.” (s. 69, 70)

Kitap okuma ile ilgili başka bir değeli önerisi de, iyi bir ki-
tabın, önemli bilgiler ihtiva eden, derinliği olan bir kitabın, 
mutlaka birden çok defa okunmasıdır ki, okuyucu olarak 
buna yürekten katılıyorum, ilk okuduğumuzda bir sebepten 
kaçırdığımız can alıcı noktaları tekrar okumalarımızda ya-
kalama fırsatı oluyor böylelikle. “Herhangi önemli bir kitap 
(ilk okumanın ardından) hiç vakit kaybedilmeden bir kez 
daha okunmalıdır. Zira öncelikle kitabın muhtevası bütünü 
itibariyle ikinci kez okunduğunda kavranır ve başlangıç an-
cak son bilindiğinde gerçekten anlaşılır ve buna ilave ola-
rak, kitap ikinci kez okunurken kişinin içinde bulunduğu ruh 
hali ve zihin yapısı ilkinden farklıdır. Dolayısıyla çoğu kez 
başka bir izlenim elde edilir; muhtemeldir ki muhteva başka 
bir ışıkta görünür.” (s. 69)

Yazarın üslubu; net, açık, anlaşılır olmasının yanı sıra ol-
dukça sert, eleştirel, bazen oldukça hiddetlidir. Kitapta sık 
sık benzetmeler kullanılmış, bu da konunun daha anlaşılır 
olmasını sağlamış.


