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I. Ezeli Hikmet Düşüncesinde
Sonsuzluğun Metafizik Anlamı

rithjof Schuon (1907-1998), Ezeli Hikmet
(Sophia Perennis) teriminin herhangi özel bir
düşünce sisteminde formüle edilmeden, başlangıçtan beri var olan evrensel hakikatlerin ve metafizik aksiyomların tamamını belirttiğini ve böylece
tüm inançların ve irfanın esasını ifade ettiğini söyler.
Ezeli Hikmetin anahtarı duru bir idrak, başka bir deyişle temiz bir metafiziksel muhakeme ya da ayırt
edebilme yeteneğidir; gerçek ile aldatıcı olanı, mutlak ile göreceli olanı, zorunlu ile mümkün olanı ayırt
edebilme, dünyevi ve insani olandan başlayarak hem
mutlak hem de sonsuz olanın farkına varır hale gelebilme yeteneği.1 Ezeli Hikmet perspektifinin ana teması, kâinatı mutlaktan göreceliye doğru inen ontolojik bir hiyerarşi biçiminde açıklayan varlığın mertebeleri doktrinidir. Gelenek Ekolü olarak da bilinen bu
perspektifi modern çağda yeniden bilinir kılma ve inşa
etme gayretinin öncülerinden René Guénon’a (18861951) göre varlığın mertebeleri doktrinini anlamak için
her şeyden önce tüm kavramların kökeni olan metafiziksel sonsuzluk nosyonuna gitmek gerekir.2 Profan
ve kutsal bilim anlayışları arasındaki farkın temel nedenlerinden birisi olan bu metafiziksel sonsuzluk kavramı, Ezeli Hikmet perspektifinde sonsuzluğun tek
doğru ve tek gerçek anlamıdır. Sonsuzluk düşüncesi
ne zaman bu doğru metafiziksel anlamı dışında kullanılsa er ya da geç hep bir çelişki doğurur. Bu makalede özelikle René Guénon’un “İnfinitezimal Hesabın
Metafizik Prensipleri”3 adlı çalışması başta olmak
üzere, Frithjof Schuon ve Seyyid Hüseyin Nasr (1933-)
gibi Gelenek Ekolünün önde gelen isimlerinin eserlerinden hareketle metafiziksel sonsuzluk nosyonu ele
alınacaktır. Makalenin cevaplamayı amaçladığı temel
soru metafiziksel sonsuzluk düşüncesinin tutarlı olup
olmadığı sorusudur. Makalede, Ezeli Hikmet perspektifinin metafiziksel sonsuzluk anlayışı, mutlaklık, zorunluluk, birlik ve bütünlük gibi diğer kök kavramlar,
skolastik infinitum secundum quid (belli bir anlamda sonsuz) nosyonu ve modern matematiksel (nicel)
sonsuzluk ile ilişkisi ve farkı çerçevesinde sunulacaktır. Ayrıca bu kavramın, felsefi kötülük, birlik-çokluk
ve hareketin tabiatı problemlerinin çözümünde nasıl
bir rol oynadığına, agnostizme karşı nasıl bir argüman
olarak kullanıldığına da işaret edilecektir.
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Guénon’un şu cümleleri metafiziksel sonsuzluk kavramını
oldukça net bir biçimde ortaya koyar:
“… ‘sonlu’ açıkça ‘sınırlı’nın eşanlamlısı olduğuna göre
Sonsuz, herhangi bir sınırı, hududu olmayan demektir; dolayısıyla bu terim, mutlak anlamda hiçbir sınırı olmayan,
bütün imkânları ve ihtimalleri içinde barındırdığından
herhangi bir şey tarafından herhangi bir biçimde sınırlandırılmayan Evrensel Tümel’den, Âlemşümul Küll’den
(Universal All) başka bir şeye doğru bir biçimde uygulanamaz. Sonsuzluğun bu şekilde anlaşılması, sadece bir çelişki
ima etmediği ve içinde negatif bir şey barındırmadığı için
değil, ayrıca böyle anlaşılmadığında kaçınılmaz olarak bir
çelişki doğuracağı için metafiziksel ve mantıki anlamda bir
zarurettir. Dahası, sadece bir tane Sonsuz olabilir; çünkü
iki ayrı sahte sonsuz, birbirini sınırlayacak ve mecburen bir
şekilde diğerini dışlayacaktır. Sonuç olarak, ‘sonsuz’ teriminin bahsettiğimiz bu anlamın dışında kullanıldığı her durumda, ya metafiziksel Sonsuzluk kavramı toptan göz ardı
edilmektedir ya da onun yanında bir başka sonsuzluğun
varlığı kabul edilmektedir ki böyle bir kullanımın hatalı olduğundan a priori emin olabiliriz.”4
Metafiziksel Sonsuzluk nosyonun kritik özelliği, sonsuzluk
kavramının herhangi bir tür, cins, sınıf, kip, seviye, ya da özel
tümel için kullanımını reddetmesidir. Zira ne zaman bir tür,
cins, sınıf, kip, seviye, ya da özel tümelden söz edilse varlığın
belli bir tespitinden, o tümel ile isimlendirilen belli bir imkân
kümesinden söz ediliyor demektir. Bir tespitin asıl karakteri
belli bir imkân kümesini geriye kalan diğer tüm imkânlardan ayırmaktır. Bu yüzden Sonsuz fikrini verilen herhangi
bir tespite, örneğin niceliğe, mekâna, zamana, ya da bunların
o veya bu biçimine uygulamak anlamsızdır. Bir tespite ya
da tanıma konu olan her şey ancak sonlu ya da sınırlı olabilir. Sonsuzu bir formül içine yerleştirmeye çalışmak veya
onu herhangi bir forma sokmak, bilerek ya da bilmeyerek
Evrensel Tümel’i kendisinin küçük bir parçasına sığdırmaya
çalışmak demektir ki bu mümkün değildir. Ne kadar genel
olursa olsun, terim ne kadar genişletilirse genişletilsin bütün
tespitler mecburen doğru Sonsuz kavramını dışlar. Bu sadece
genel seviyedeki tespitler için değil aynı zamanda tüm tespitlerin ilki, dolayısıyla zuhurun ilkesi olan Varlığın (Being)
kendisini de kapsayan evrensel tespitler için de geçerlidir.
Dolayısıyla Skolastiklerin metafizik Sonsuz ile eşanlamlı
olan infinitum absolutum (mutlak sonsuz) terminolojisinin

3

Aylık Düşünüyorum Bülteni

yanında infinitum secundum quid (belli bir anlamda sonsuz)
ifadesini de kullanmış olmaları hatalıdır. Çünkü belli bir açıdan sonsuz olduğu düşünülen şey, hem aynı anda başka açılardan sınırlı olduğundan hem de tespit edilmiş ve belirlenmiş karakteri yüzünden diğer tüm imkânları kapsamadığından, yani kendisi dışında kalan şeyler tarafından sınırlandırılmış olduğundan gerçek anlamda sonsuz olamaz.5 Bu itiraz
daha sonra Spinoza’nın çok benzer bir biçimde kullandığı
‘kendi türü içinde sonsuz’ ifadesi için de geçerlidir. Gerçek
Sonsuzluk tespit edilmiş herhangi bir sınırın içine hapsedilemez. Tespit edilmiş sonsuzluk fikri saf bir çelişkiden ibarettir.

sözü edilecek olan kutuplaşma doktrininde yatmaktadır.

II. Metafiziksel Sonsuzluğun
Gerektirdiği Zorunlu Özellikler

Varlık Ötesine Tekabül Ediş: Varlık (Being), Aşkın
Varlığın (Non-Being) tecelli yönünde ilk açığa çıkışı, ilk tespiti olduğu ve her tespit bir sınırlama ima ettiği için metafiziksel Sonsuzluk, Varlığa değil, Aşkın Varlığa ya da Varlık
Ötesi’ne (Subra-Being, Beyond-Being) tekabül eder. Nitelik,
nicelik, mekân, hâl veya zaman, ne olursa olsun herhangi bir
koşul metafiziksel Sonsuzluğa uygulanamaz. Varlığın zuhur
etmesi tespit edilmiş olması demek olduğundan zuhur etmiş
hiçbir şey gerçekte sonsuz olamaz. Schuon’un dediği gibi
Aşkın Varlık, Mutlaklık, Sonsuzluk ve Tüm-İmkân (AllPossibility) görünüşlerinin her birini zorunlu olarak içerir.12

Metafiziksel Sonsuzluk zorunlu olarak şu özelliklere sahiptir:
Mutlaklık: Bütün tespitler kendileri dışında başka imkânlar,
kendileri kadar mümkün başka ihtimaller bırakmak zorunda
oldukları için aslında bir sınırlamadırlar. Ne olursa olsun her
özel ve belirlenmiş şey, kendi tabiatı tarafından sınırlandırılmıştır. Bir şeyin tabiatı, o şeyin tanımıdır. Her sınırlama,
o sınırın dışında kalan her şeyi reddetme olduğundan gerçekte bir nefiy, bir olumsuzlamadır. Spinoza bunu şöyle dile
getirir: “omnis determinatio negatio est” (her tanımlama bir
nefiydir). Herhangi bir sınırın olmaması, nefyedilecek bir
şeyin kalmaması, her şeyin içerilmesi, hiçbir şeyin dışarıda
kalmaması demektir. Metafiziksel Sonsuzluk tüm sınırların
inkârı olduğuna göre o aslında tüm nefiylerin nefyidir. Tüm
sınırların reddi mantıksal ve matematiksel anlamda toptan
ve mutlak bir iddiadır.8 Gerçek Sonsuzluk ancak Mutlak’a
ait olabilir.9 Mutlaklık ile herhangi bir ayrımın, farkın olmaması durumu eşanlamlıdır.10

Metafiziksel Sonsuzluk, zorunlu ya da mümkün, zuhur etmiş
(being) veya etmemiş (non-being) tüm varlık imkânlarını
kapsar. Ancak bu kapsama, ayrı ayrı imkânların bir toplamı,
bir koleksiyonu biçiminde değil diğer tüm imkânları doğuran Kaynak biçimindedir. Evrensel Tümel’in sonsuz olması,
kesin olarak onun dışında hiçbir şeyin kalmamasından kaynaklanır. Başka bir deyişle Evrensel Tümel’in dışında sadece ontolojik imkânsızlık vardır. Ancak ontolojik imkânsızlık
saf hiçlik (nothingness) olduğundan Evrensel Tümel’i hiçbir
biçimde sınırlayamaz. Ontolojik olarak imkânsız olan, ontolojik anlamda bir şeye karşılık gelmez. O sadece bir yanılsama veya kuruntudur. Dolayısıyla böyle bir imkânsızlığı bir
imkân gibi ifade eden kavram sahte bir kavramdır. Guénon
bunu şu şekilde dile getirir:

Birlik ve Bütünlük: Herhangi bir sınırı olmayan sadece bir
tane Mutlak Sonsuzluk olabilir, çünkü iki ayrı sözde sonsuz birbirini sınırlayacak ve mecburen bir şekilde birbirlerini kendi dışlarında bırakacaklardır. Burada söz konusu
olan metafiziksel Birliğin benzeri, eşi, tamamlayanı ya da
zıttı yoktur. Ayrıca bu Birliğin sahip olduğu bütünlük, parçalarının bir araya gelmesiyle oluşan bir bütünlük değildir.
Guénon’un ifadeleriyle:

“Tam bir mantıksal hassasiyet içinde ‘sahte kavram’ (false notion) ya da başka birisinin tercih edebileceği şekliyle
‘psödo kavram’ ile ‘hatalı kavram’ı (incorrect notion) birbirinden ayırt etmek gerekir. ‘Hatalı kavram’ belli bir ölçüye
kadar gerçeğe karşılık gelse de bunu yeterince yapamayan
kavramdır. Oysa, ‘sahte kavram’, …, çelişki doğuran kavramdır. Dolayısıyla bu çelişkiyi algılayamayanlara öyle
gelmese de ‘sahte kavram’ gerçek bir kavram, hatta ‘hatalı
bir kavram’ bile değildir. Zira hiçlikle özdeş olan imkânsızı ifade etmek hiçbir şeye karşılık gelmez. ‘Hatalı kavram’
düzeltilebilir ama ‘sahte kavram’ ancak toptan reddedilir.”6

“Aslında sadece parçaların toplamı ya da sonucu olan,
dolayısıyla onlardan sonra gelen bir bütün, bir ens rationis’den (zihindeki varlıktan) başka bir şey değildir. Çünkü
o sadece bizim onu tahayyül ettiğimiz ölçü içinde ‘bir’ ve
‘bütün’dür. Gerçekte kelimenin tam anlamıyla o yalnızca
bir ‘koleksiyon’dur. Tahayyül ediş şeklimizle belli ve göreceli bir anlama kadar ona birlik ve bütünlük karakteri izafe
eden bizleriz. Bunun tam aksine bütünlük karakterine kendi tabiatıyla sahip olan gerçek bütünlük, mantıksal olarak
parçalarından önce gelmelidir ve onlardan bağımsız olmalıdır.”11

Bir kavramın sahte olması, yani ontolojik bir gerçekliğe
karşılık gelmemesi, böyle bir kavramın tasavvur edilip dile
getirilebilmesiyle aynı şey değildir. Bir sahte kavram uydurmak ya da öyle bir şeyin var olduğunu zannetmek, kendi
başına bir imkândır ve mümkün olan tüm imkânları kapsayan Evrensel Tümel’in içinde yer alır. Başka bir deyişle
Evrensel Tümel’in sonsuz oluşu, sahte ve tamamen yanlış
kavram ve fikirlerin üretilmesine izin verir, öyle ki bu sonsuzluk kendisinin inkâr edilmesi imkânını dahi kapsar. Ezeli
Hikmet perspektifine göre kötülüğün esası işte bu imkândan
başka bir şey değildir. Nasr’ın ifadesiyle:

Metafiziksel Sonsuzluk, ontolojik olarak göreceli ve sonlu olan parçalardan önce geldiği için gerçek bir bütünlüğe sahiptir. Böyle bir bütünlükten başlayarak daha alt
seviyelerde bulunan parçaları oluşturmak mümkündür
ama aşağıdaki parçaların analitik toplamıyla yukarıdaki bütüne ulaşmak, onu bu şekilde oluşturmak mümkün
değildir. Başka bir deyişle gerçek Sonsuzluk, Mutlaklık
düzleminde olduğundan parçasızdır. Parçalardan söz etmek demek Mutlaklık seviyesinden ayrılmak, daha alt
bir düzlemden bahsetmek demektir. Ontolojik hiyerarşide
yukarıdakiler aşağıdakilerin var olma nedenleri, varoluş
ilkeleridir. Ezeli Hikmet perspektifi açısından birlik-çokluk probleminin çözümü işte bu ters simetri ve aşağıda

“Sonsuzluktan bahsetmek demek Kaynağın hiçliğe doğru
inkâr edilmesi imkânından, dolayısıyla kötülükten bahsetmek demektir. O kötülük ki ‘hiçliğin kristalleşmesi veya var
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kendisinin de reddettiği ‘sonsuz sayı’ nosyonu ya da başka
bir ifadeyle sonsuzun bir sayı olamayacağı gerçeği değil,
her şeyin sayıya indirgenebileceği veya sayılabilir olduğu
düşüncesi ve sonsuzluk fikrinin toptan reddediliyor olmasıdır. Guénon, benzer gerekçelerle Georg Cantor’un (18451918) ‘sonlu ötesi’ (transfinite) kavramına da itiraz eder:
“Burada şunu da söylemek mümkündür: nicel bir sonsuzluk
düşünmek sonsuzluğu yalnızca sınırlamakla kalmaz ayrıca
bir artış ya da azalışa da konu eder ki bu daha az abes bir
şey değildir. Benzer düşüncelerle insan kolayca kendisini
sadece birbirine karışmayan ya da birbirini dışlamayan
değil, aynı zamanda birbirinden küçük ya da büyük birçok
farklı sonsuz tasavvuruyla iç içe buluverir. Sonunda sonsuz
o kadar göreceli bir hâl alır ki bu şartlar altında artık yetersiz kalmaya başlar ve sonsuzdan büyük nicelikler kümesini tarif etmesi için ‘sonlu ötesi’ (transfinite) kavramı icat
edilir. Böylece iş hiçbir hakikate karşılık gelmeyen bu tür
kavramlar uydurma meselesi haline dönüşür.”15

III. Matematiksel Sonsuzluk Yanılgısı
Matematiğin konusu ister sayı gibi ayrık isterse geometrik
uzunluklar gibi sürekli olsun, niceliktir. Ezeli Hikmet perspektifinde nitelik-nicelik ayrımı, bütün kozmik ikiliklerin
birincisi, yani varoluşun ya da evrensel zuhurun ilk sebebi
olarak görülür. Guénon, bunu şu şekilde ifade eder:

Karakteristik bir örnek olarak Louis Couturat’ın (18681914) tezi De l’infini mathematique’deki gibi Renouvier
ve okulunun nicel ‘sonlucu’ (finitist) teorilerine karşı geliştirilen nicel ‘sonsuzcu’ (infinitist) tüm yaklaşımlar da
aynı şekilde geçersizdir. Zira gerek nicel sonlucu gerekse
nicel sonsuzcu her iki bakış açısı da metafiziğin en temel
prensibi olan metafiziksel Sonsuzluk kavramını eşit ölçüde göz ardı ederek matematiksel sonsuzluk ile metafiziksel
Sonsuzluğun birbirine benzediği gibi tamamen yanlış bir
fikre sahiptirler. Dolayısıyla, Couturat’ın, sonsuzcu bir metafiziğin makul olduğunu gösterme niyeti ne kadar doğru ise
bu amaçla sayılar ve geometrik büyüklüklerin sonsuzluğunu
ispat etmeye çalışması o kadar yanlıştır.

“Eğer o ilk sebep olmasaydı hangi biçim altında olursa
olsun hiçbir zuhur mümkün olmazdı. Hint öğretisine göre
bu ikilik Puruşa ve Prakriti ikiliğidir, ya da bir başka terminolojiyi kullanarak söyleyecek olursak ‘öz’ (essence) ve
‘töz’ (substance) ikiliğidir. Dolayısıyla bu iki terim evrensel
ilkeler olarak ele alınmalıdır; çünkü bunlar bütün zuhurun
iki kutbudur.”13
Burada birbiriyle bağlantılı olarak kullanılan bu iki terim,
yani ‘akledilir’ (intelligible) ve ‘duyulur’ (sensible) terimleri aslında Platon’un diline aittir. Biliyoruz ki Platon’a göre,
‘akledilir âlem’, ‘ideler’ ya da ‘arketipler’ alanıdır. Daha
önce de gördüğümüz gibi, bu arketipler, kelimenin tam anlamıyla, özleri teşkil ederler. Ve akledilir âleme göre cisimler
ve cisimlerin kombinezonlarından çıkan ögelerin alanı ya da
âlemi olan duyulur âlem, zuhurun maddi yanında yer alır.14

IV. Sonsuzluk ile Belirsizliğin Farkı
Matematiksel (nicel) sonsuzluk yanılgısının sebebi zuhur
içinde bazı şeylerin sınırlarına fiilen ulaşamamadır. Bu hudutlara ulaşmanın imkânsızlığı ve bazen o sınırların açık bir
şekilde tasavvur edilemeyişi metafizik prensiplerden habersiz kimseler için o şeylerin bir sınırının olmadığı yanılgısına
sebep olur. ‘Tespit edilmiş sonsuzluk’ şeklindeki çelişkili
savda ifade edilen işte bu yanılgıdan öte bir şey değildir.16 Bu
sahte kavramın doğru hâli, sınırlarına fiilen ulaşamadığımız
imkânların devamı ve gelişimi anlamına gelen ‘belirsizlik’
(indefiniteness) mefhumudur. Ezeli Hikmet perspektifine
göre Sonsuz ile belirsiz arasındaki bu ayrım, matematiksel
sonsuzluk olarak adlandırılan şeyin görünümüyle ortaya çıkan tüm sorunların çözümüdür. Ayrıca ‘mutlak sonsuz’ ile
‘belli bir açıdan sonsuz’ skolastik ayrımına denk düşen ikili
de yine bu gerçek Sonsuz ile belirsiz olan arasındaki farktır.
Skolastisizmden çok şey alan Gottfried W. Leibniz (16461716) infinitezimal hesabına yapılan birçok itiraza kolayca
cevap vermesini sağlayabilecek bu ayrımı ya ihmal etmiş
ya da farkına varamamıştır. René Descartes (1596-1650) ise
bu farkı yeterince hassas bir biçimde ifade etmekten hatta

Ancak, nitelik-nicelik kutuplaşması her ne kadar tüm kozmik ikiliklerin ilki olsa da her ikisi de bir tespit, bir sınırlama
olduğundan ‘nicel sonsuzluk’ veya ‘matematiksel sonsuzluk’ diye bir şey olamaz, tıpkı ‘nitel sonsuzluk’ diye bir şeyin olamayacağı gibi. Niceliğin kendisi varlığın yalnızca bir
kategorisi ya da özel bir durumudur ve varlığın tamamıyla
aynı sınırları paylaşmaz. Daha hassas bir biçimde söylenirse
nicelik, evrensel varlık durumları içinde sadece belli bir duruma uygun düşen bir koşuldur. Dolayısıyla bu perspektif,
her şeyi niceliğe hatta niceliğin ayrık kipi olan sayıya indirgemek isteyen modern eğilime şiddetle karşı çıkar. Bu yüzden, ‘sonsuz sayı’ nosyonunu kabul etmediği için sonsuzluk
fikrini tümüyle reddeden Charles B. Renouvier’in (18151903), sayının en azından idealde var olan her şeye uygulanabileceği, yani biz fiilen ‘sayamasak’ bile her şeyin aslında
kendi içinde sayılabilir olduğu, düşüncesi kabul edilmez.
Burada itiraz konusu olan şey, Ezeli Hikmet perspektifinin
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düşünmekten uzak olmasına rağmen Sonsuzluk ile belirsizlik arasında bir ayrım kurmaya çalışmıştır. Descartes’a göre
sınırlarını idrak edemediğimiz şey belirsizdir ve belirsiz
bir şey öyle olduğunu ispatlayamasak dahi gerçekte sonsuz
olabilir. Oysa Guénon, tespit edilmiş herhangi bir şeyin sınırları belirsiz dahi olsa kesinlikle sonsuz olamayacağını ve
böyle bir şeyin sınırlarının varlığından emin olmak için o
sınırları idrak etmemizin gerekli olmadığını şöyle anlatır:

gelen matra kelimesi, etimolojik olarak materia’nın eşanlamlısıdır. Fakat bu şekilde ‘ölçülmüş’ olan şey, kesinlikle
bugün modern fizikçilerin dediği gibi matter değildir. Bunlar
ruha (spirit, Atma) bağlı olan zuhur imkânlarıdır.”19

“İster uzam ister süre ister bölünebilirlik veya isterseniz
başka bir imkân olsun, belirsiz olan sonsuz olamaz, çünkü o daima belli bir tespiti ima eder. Yani, belirsiz olan ne
olursa olsun ve hangi açıdan düşünülürse düşünülsün hâlâ
sonludur ve ancak sonludan müteşekkildir. Şüphesiz, onun
sınırları bizim ulaşabileceğimiz alanın dışına kadar genişler. İleride adamakıllı açıklayacağımız gibi, en azından
‘analitik’ olarak adlandıracağımız bir tarzda ulaşabileceğimiz alanın dışına kadar. Fakat o sınırlar hiçbir şekilde
bu yüzden hükümsüz kalmazlar. Herhangi bir şekilde, belli
bir düzenin sınırları ortadan kaldırılsa dahi, o düzenle aynı
tabiata sahip diğer düzenlerin sınırları var olmaya devam
edecektir. Çünkü bu sınırlar, birtakım dış etkenler veya kazara oluşan koşullar yüzünden değil, o düzenlerin tabiatları
yüzünden vardırlar. Sınırlar ne dereceye kadar genişletilirse
genişletilsin her belirli şey sonludur. Bu bağlamda, matematikçilerin sonsuz dedikleri şeyi göstermek için kullandıkları
∞ işareti kapalı bir şekildir, dolayısıyla bu işaret görünür
bir şekilde sonludur. Tıpkı bazı kimselerin çemberi, ebediyetin (eternity) bir sembolü yapmak istemeleri gibi. Oysa
çember aslında sadece, yalnız kendi düzeninde belirsiz olan
zamansal bir devrin, yani daimîliğin (perpetuity) bir sembolü olabilir. Modern Batılılar arasında çok yaygın olan
bu ebediyet ve daimîlik karışıklığının çok yakın bir şekilde
Sonsuz ve belirsiz arasındaki karışıklıkla alakalı olduğunu
görmek kolaydır.”17

Niceliğin sabit ve ayrık kipi olan sayı, varlığın prensipler seviyesiyle ilgiliyken değişken ve sürekli kipi olan uzam (geometrik büyüklükler), zuhurat seviyesiyle ilgilidir. Sürekli
niceliği ayrık olandan ayıran şey, belirsiz bir biçimde bölünebilir olmasıdır. Uzam ve zaman gibi sürekli nicelikler,
ne kadar çok bölünürse bölünsünler, ne kadar çok küçülürse
küçülsünler, asla bir daha bölünemez ve küçültülemez hale
gelemez, sabit ve değişmez bir en küçük parçaya, bölünemez atoma ulaşamazlar. Dolayısıyla sürekli nicelikler için
bir belirsizlik ve değişkenlik söz konusuyken ayrık nicelikler (sayı) belirli ve sabittir. Başka bir deyişle ayrık ve sürekli
niceliklerin tabiatları birbirinden farklıdır ve birinden diğerine geçiş bir süreksizlik ima eder.

V. Belirsizliğin Analitik Yöntemle
Bitirilemeyişi

1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, ... dizisi, payları 1, paydaları 2’nin geometrik katları şeklinde artan kesirlerden
oluşan, terimlerinin çokluğu tüm sayıları aşan bir dizidir.
Tam sayılar dizisinde olduğu gibi bu dizide de bir son terim
yoktur. Bu dizinin terimlerinin toplamından oluşan 1/1 + 1/2
+ 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + ... serisinin sonucunun
ne olduğu sorusuna cevap arandığında yapılabilecek iki şey
vardır: ya terimler tek tek toplanarak sonuca ulaşılmaya çalışılır ya da |r| < 1 için geçerli olan n sonsuza giderken rn terimlerinin toplamının 1/(1-r) olduğu şeklindeki eşitlik kullanılır. Bu iki yöntemden ilki analitik, ikincisi ise sentetik
karakterlidir. Analitik yöntem parçalardan bütüne ulaşmaya
çalışırken, yani ontolojik olarak aşağıdan başlayarak yukarıya (bottom-up) doğru çıkmaya çalışırken sentetik yöntem,
sadece r = 1/2 için değil, mutlak değeri 1’den küçük olan
tüm kesirler için geçerli olan bu eşitliği, özel bir r değeri için
uyguladığından bütünden parçaya doğru gitmekte, yani ontolojik olarak yukarıdan aşağıya (top-down) doğru inmektedir. Analitik yöntemde sonuca her adımda biraz daha yaklaşılır ancak hiçbir zaman toplama işlemleri tamamlanarak net
ve kesin bir sonuca ulaşılamaz. Sentetik yöntemde ise net ve
kesin sonuca tek adımda, doğrudan ulaşılır. İşte bu örnekle
anlatılan gözlem genelleştirilerek denebilir ki sınırları belli (tespit edilmiş, zuhur etmiş) olmayan çokluklar analitik
yöntemle bitirilemez. Guénon bu mülahazayı şu ifadelerle
dile getirir:

Sonsuzluk, Varlığı (Being) da kapsayan Aşkın Varlık (NonBeing) anlamında mutlak bir bütüne karşılık gelirken belirsizlik, bir imkânın devamı ve gelişimi olarak kendi içinde
ve bütün seyri boyunca daima bitirilmemiş bir ‘oluşu’ (becoming) ima eder. Sonsuz sabitken, belirsiz değişkendir.
Varlığın prensipler seviyesi (principle order) ile zuhurat
seviyesi (manifested order) arasındaki fark, analojik olarak
sabitler alanı ile değişkenler alanı arasındaki farka denk gelir. Tüm zuhurun tabiatında zorunlu olarak var olan değişim
ve ‘oluş’ (becoming) yüzünden belirsizlik varlığın zuhurat
seviyesine, sonsuzluk ise prensipler seviyesinin ötesine tekabül eder.18 Ayrıca belirsiz (indefinite) olan şey henüz ölçülmemiş ve tanımlanmamış (not defined), yani zuhurat içinde sadece eksik olarak fark edilebilmiş şeydir. Ananda K.
Coomaraswamy (1877-1947) bu konuyu şu şekilde açıklar:

“Bu gözlem, başlangıçta söylediğimiz gibi, hangi anlamda
belirsizin limitlerine herhangi bir analitik yöntemle ulaşılamayacağını anlamamıza veya başka bir deyişle, belirsizin
mutlak anlamda ve her yönden tüketilemez olmasa da en
azından analitik olarak tüketilemez olduğunu anlamamıza
imkân sağlar. Bu bağlamda doğal olarak, bir bütünü oluşturmak için o bütünün elemanlarını ayrı ayrı ve ardışık bir
şekilde ele alan, aritmetik toplamı oluşturan yöntem gibi

“Bu zuhur etmiş dünyada, kavranabilen ya da algılanabilen
her şey için, Sanskritçede sadece nama-rupa ifadesi vardır
ki, bu iki terim ‘anlaşılabilen’, ‘makul’ ve ‘duyulabilen’,
‘mahsus’ şeylere tekabül eder ve karşılıklı olarak nesnelerin
özü ve tözüyle ilişkili iki tamamlayıcı görünüm olarak değerlendirilirler. Şu bir gerçektir ki, edebi olarak ‘ölçü’ anlamına
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yolla bilinebilecek şeyleri ‘bilinemez’ olarak ilan ederler,
zira onlar analitik yolla gerçekten bilinemezler. Tıpkı, belirsize analitik bakış açısından bakmayı sürdürerek onun belirsizliğinin mutlak anlamda tüketilemez olduğuna inanan
kimse gibi. Oysa gerçekte belirsizlik sadece analitik yolla
tüketilemez. Sürekli bir kümenin veya belirsiz bir dizinin
elemanları tek tek gözler önüne serilemeyeceği için sentetik bilgi, ‘küresel’ bilgi olarak da isimlendirilebilir. Ancak,
prensipte her şey onda içerildiğinden nihayetinde gerçekten önemli olan bu bilgi olmasına rağmen herhangi birisi,
her zaman ondan istediği kadar aşağıya, detaya inerek özel
şeyler düşünebilir. Örneğin, oluşum yasasıyla bir belirsiz
dizi sentetik olarak verildiğinde dizinin herhangi bir terimi,
istendiğinde hesaplanır. Oysa eğer başlama noktası olarak
bu özel şeyler alınırsa, bütün bu belirsiz ayrıntılar içinde
insan asla prensipler seviyesine yükselemez. Başta söylediğimiz gibi, nasıl sentez analizin tersi ise, geleneksel bilimin
metodu ve bakış açısı da işte bu anlamda profan bilimin tersidir. Burada yaptığımız şey aslında şu apaçık hakikatin bir
uygulamasından başka bir şey değildir: ‘daha küçük’ (‘lesser’) olan ‘daha büyük’ (‘greater’) olandan neşet edebilir
ama ‘daha büyük’ olan ‘daha küçük’ olandan asla doğamaz.
İşte modern bilimin mekanik ve materyalist kavramlarıyla
ve sırf nicel bakış açısıyla yaptığını iddia ettiği şey tam da
budur. Ne var ki bu bilim işte bu yüzden gerçekte hiçbir şeyin doğru açıklamasını verme yeteneğine sahip değildir.” 21

6

Aylık Düşünüyorum Bülteni

VI. Ayrık ve Sürekli Nicelik Arasındaki
İlişki

René Guénon ve Frithjof Schuon

Ayrık tabiatlı bir niceliğin analitik bir biçimde toplanması,
bir araya getirilmesi veya koleksiyonuyla sürekli bir nicelik
oluşturulamaz. Ayrık nicelik sürekli olanın ancak bir limiti
ve sınırıdır. Bir şeyin limiti, o şeyin kapsadığı durumlara ve
imkânlara bir had koymalıdır. Dolayısıyla limit o şeyle aynı
tabiata sahip olamaz. Guénon bunu şu şekilde dile getirir:

analitik yöntemleri düşünmemiz gerekir. İşte bu aritmetik
toplam yöntemi, tam da bu temel anlamda, integral almadan
farklıdır. Bizim bakış açımızdan bu durum özellikle ilginçtir, çünkü burada analiz ile sentez arasındaki gerçek ilişki
çok açık bir şekilde ortaya çıkar. Analizi, senteze bir hazırlık
gibi ya da senteze yol açan bir şey gibi gören, orada durmaya niyeti olmasa dahi her şeye mutlaka analizle başlanması gerektiğini düşünen mevcut görüşün aksine gerçek şu
ki, senteze analiz yoluyla asla fiilen ulaşılamaz. Kelimenin
gerçek anlamında tüm sentezler, kendinden önce her hangi
bir analiz olmadan, tabiri caizse derhal gerçekleşen, analizden tamamen bağımsız şeylerdir. Aritmetik toplam unsurlarına benzer unsurları olduğunun düşünülmesi hiçbir biçimde mümkün olmayan, bir defada alınan integraller gibi.
Aritmetik toplam, belirsize ulaşmada ya da onu tüketmede
her hangi bir fayda sağlamadığından bu, her zaman tabiatı
gereği analize direnen ve sadece sentez yoluyla bilinebilen
durumlardan birisidir.”20

“Bir daha tekrarlayalım: limite, değişim içinde ve onun bir
terimi olarak ulaşılamaz. Limit, değişkenin aldığı bir son
değer değildir. Bir ‘son değere’ veya bir ‘son duruma’ ulaşan sürekli değişim fikri, belirsiz bir dizinin bir ‘son terime’ ulaşması ya da sürekliliğin bölünerek bir ‘son elemana’
ulaşması gibi akıl almaz ve çelişkili olacaktır. Dolayısıyla
limit, değişkenin aldığı ardışık değerler dizisine ait değildir,
bu dizinin dışına düşer. İşte bu yüzden biz ‘limite geçişin’
esasen bir süreksizliği ima ettiğini söylüyoruz. Diğer türlü
olsaydı, analitik olarak tüketilebilecek bir belirsizlikle karşı
karşıya gelirdik ki bu asla mümkün değildir. Bu anlamda
daha önce ortaya koyduğumuz fark burada tüm anlamını
gösterir, çünkü kendimizi, daha önce kullandığımız bir ifade
olarak, verilen belirsiz bir niceliğin limitine erişme meselesi
içinde buluruz. Bu yüzden aynı ‘limit’ kelimesinin yeniden,
fakat başka bir anlamda, şimdi göreceğimiz belli durumdaki
daha özel anlamıyla ortaya çıkması nedensiz değildir. Bir
değişkenin limiti, bu değişkenin tanımıyla kapsanan belirsiz durumlar ve imkânlara kelimenin genel anlamıyla bir

Guénon, belirsizliğin analitik yöntemle tüketilememesiyle
agnostizm ve profan bilim anlayışı arasında da bir bağ kurar:
“Ayrıca bu, modern agnostizmin nedenlerinden biridir.
Çünkü sırf analitik yolla ilerleyen kimseler, ancak sentetik
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had koymalıdır. İşte tam da bu yüzden o, zorunlu olarak sınırlandırdığı şeyin dışına yerleştirilmiştir. Bu belirsizliğin,
kendisini oluşturan değişim içinde tüketilmesi söz konusu
olamaz. Gerçekte mesele, limitin içerilmediği bu değişim
alanının ötesine geçme meselesidir. Ve sonuç, analitik yolla,
derece derece değil, bir defada gerçekleşen, değişkenlerden
sabit niceliklere geçişin ürettiği süreksizliğe karşılık gelen
bir ‘anilik’ biçiminde, sentetik bir yolla elde edilir.

olan bunun tam tersidir: nokta sentetik bir biçimde uzamı
oluşturur. Uzam, noktanın hareket eden görüntüsüdür. Tıpkı
düzlemin, hareket eden uzamın, hacmin ise hareket eden
düzlemin görüntüsü olması gibi. Nokta, doğru parçasının
bir limiti, bir sınırıdır ve hareketsizlik hâline karşılık gelir.
Elea’lı Zeno’nun argümanlarıyla hareketi reddetmiş olması
çok uzak bir ihtimaldir. Daha muhtemel olan onun sadece,
hareket düşüncesiyle atomcuların kabul ettiği şeylerin doğasında var olan indirgenemez çokluk varsayımı arasındaki
tutarsızlığı göstermek istemesidir. Dolayısıyla bu argümanlar aslında söz konusu atomculuğa karşı yöneltilmiş argümanlardır. Zira atomculuk, zorunlu olarak her şeyin ayrık
olduğunu ima eder. Gerçekten de sonuçta hareket kavramı,
bu süreksizlikle bağdaşmaz ve aslında Zeno’nun argümanlarının gösterdiği şey, işte budur. Guénon bunu şu şekilde
açıklar:

Limitler esasen sabit nicelikler alanına aittir. Bu yüzden ‘limite geçiş’ mantıksal olarak niceliğin iki türünün üst üste
getirilmesini gerektirir. ‘Limite geçiş’ niceliğin yüksek türüne geçişten başka bir şey değildir. Niceliğin yüksek türünde
olan şey sadece, düşük türün kendisine meylettiği durumdur.
Aristo’nun terimlerini kullanırsak bu, imkândan (potentiality) fiili gerçekliğe (actuality) geçiştir. Bunun, Carnot’un
aklındaki basit ‘hataların telafisi’ düşüncesiyle hiçbir ortak
yanı yoktur. Matematiksel limit mefhumu tanımı gereği, kalıcı ve belirli şeylere uygulanabilen kararlılık ve denge karakterini ima eder. Bu karakter, niceliğin iki türünden düşük
olanla, özü itibariyle değişken olanla gerçekleştirilemez. Bu
yüzden limite asla kademeli olarak ulaşılamaz, ancak bir
türden ötekine ani bir geçiş şeklinde ulaşılabilir. Sadece
bu anilik, aradaki tüm aşamaların atlanmasına imkân verir, çünkü o, onların belirsizliğinin tümünü sentetik olarak
içerir ve kapsar. Bu şekilde, değişimde var olabilen tek şey
olan meyil, gerçek ve belirli bir sonuçta beyan edilmiş ve
sabitlenmiş olur. Aksi takdirde ‘limite geçiş’ her zaman saf
ve basit bir mantıksızlık olurdu, çünkü değişkenler alanında
kalındığı sürece limitlere uygun olan sabitliğin elde edilemeyeceği, aksi takdirde daha önce değişken olarak düşünülen niceliğin geçici ve mümkün (contingent) karakterini
kaybedeceği açıktır. Değişken niceliklerin durumu gerçekten son derece geçici ve kusurludur, çünkü onlar, değişim
durumuyla yakından ilgili olan belirsizlik fikrinin kökünde
bulduğumuz gibi sadece ‘oluşun’ (becoming) ifadeleridir.
Dolayısıyla hesaplama, yalnızca içinde değişken ya da belirsiz bir şey kalmamış olan, sadece sabit ve tespit edilmiş
niceliklerden oluşan sonuçlara ulaşıldığında kusursuz veya
gerçekten tamamlanmış olur.”22

“Örneğin şu argümanı ele alalım: hareket halindeki bir
nesne bir konumdan bir diğerine geçemez çünkü bu iki konum arasında daima ‘sonsuz’ sayıda başka konum vardır,
hareket esnasında ardışık olarak birinden diğerine geçilen
konumlar ne kadar yakın olursa olsun ve bu geçişleri tamamlamak için geçen süre ne kadar çok olursa olsun bu
‘sonsuzluk’ asla tüketilemez. Elbette genellikle söylendiği
gibi bu bir sonsuzluk meselesi değildir, çünkü öyle olsa bunun gerçek bir anlamı olmazdı. Fakat, alınan her bir aralık
için hareket eden nesnenin belirsiz sayıda konumu olacaktır ve bu konumlar ayrık bir serinin terimlerinin tek tek ele
alınması gibi analitik bir biçimde, her konum tek tek işgal
edilerek tüketilemez. Hatalı olan şey hareketin işte bu şekilde tasavvur edilmesidir, yani kısacası, cisimlerin atomlardan oluşması gibi, süreklinin noktalardan veya nihai,
bölünemez elemanlardan oluştuğunun düşünülmesidir. Bu
gerçekte hiçbir sürekliliğin olmaması demektir, çünkü ister
nokta ister atom olsun bu son elemanlar ancak ayrık olabilirler. Ayrıca süreklilik olmaksızın hareketin olamayacağı
doğrudur ve argümanın ispatladığı şey de işte budur. Bunun
aynısı, uçmakta olan ama yine de hareketsiz kalan ok argümanı için de geçerlidir. Çünkü her bir an ancak bir konum
görünür. Her konum kendi içinde sabit ve tespit edilmiş olduğundan ardışık konumlar ayrık bir seri oluşturur. Sonra
şunu görmek gerekir, hareketli bir nesne sabit bir konumu
işgal ediyor gibi düşünülemez.

VII. Belirsizlik ile Uzam, Zaman ve
Hareketin Tabiatı Arasındaki İlişki
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VIII. Sonuç
Yukarıda bilhassa René Guénon’un “İnfinitezimal Hesabın
Metafizik Prensipleri” adlı eserinden yararlanarak, daha çok
matematiksel bir bakış açısıyla, özet olarak sunulmuş olan
metafiziksel Sonsuzluk kavramı, bizim anlayabildiğimiz
kadarıyla herhangi bir çelişki içermemektedir. Aksine bu
kavramın tam olarak anlaşıldığında, metafizik, ontoloji, din,
mantık, matematik ve fizik felsefesi gibi birçok alanın çözümsüz gibi görünen kimi sorularına tatmin edici cevaplar
verdiğini düşünüyoruz. Guénon, adı geçen eserinde Sonsuz
ile belirsiz ayrımını çok keskin bir şekilde ortaya koyarak
bir yandan infinitezimal hesabın kesin mi yaklaşık mı olduğu sorusuna net bir cevap vermekte, öte yandan bu bağlam
üzerinden Ezeli Hikmet perspektifinin evrensel ilkelerini
ve metafizik aksiyomlarını anlatmaktadır. Bu perspektifin
nihai amacı, metafizik ve ilahiyattan kopmuş olan bilimi
yeniden metafizik ilkelere bağlamaktır. Bu hedefe ulaşıldığında herhangi bir özel bilimin kendisinin ne olduğundan
çok, o bilimin daha üst bir bilgi seviyesine yükseltici özelliğini daha kıymetli gören geleneksel anlayışa geri dönülmüş
olacaktır. Maalesef özelde metafiziksel Sonsuzluk kavramı,
genelde Ezeli Hikmet perspektifi modern düşünür, aydın ve
bilim adamları tarafından ihmal edilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki dikkatlerin yeniden bu perspektife çekilebilmesi için
bilimlerin doğrudan sunduğu göreceli bilgi seviyesinde bu
perspektifin neler sunabileceğinin gösterilmesi gerekmektedir. Bizim bu çalışmada yaptığımız, söz konusu ilkelerin
daha önce ortaya konmuş ifadelerinin bir tekrarından ibarettir. Temennimiz, bu tekrarın bahsettiğimiz ihmalin telafisi
adına mütevazı bir katkı sağlayabilmesidir.
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Tam aksine hareket yeterince hızlı olduğunda nesne ayırt
edilmiş bir cisim şeklinde görünmez, sadece onun sürekli
yer değiştirmesinin yolu görünür. Dolayısıyla alevli bir kor
parçası hızlı bir şekilde döndürülürken korun kendi şekli artık görünmez olur, onun yerine ateşten bir çember görünür.
Ayrıca bunun, fizyologların yaptığı gibi ister retinadaki etkinin devamı şeklinde, isterseniz buna benzer başka bir şekilde açıklanmasının pek bir önemi yoktur. Çünkü bu durumların hepsinde hareketin sürekliliği doğrudan ve algılanır bir
biçimde kavranır. Üstelik, birisi böyle argümanları formüle
ederken ‘her bir an’ ifadesini kullandığında zamanın, her
birine nesnenin tespit edilmiş bir konumunun denk geleceği, bölünemez anlardan meydana geldiğini ima etmiş olur.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ezeli Hikmet perspektifine
göre mekân, zaman ve hareket varlığın prensipler değil,
zuhurat seviyesine ait fenomenleridir. Dolayısıyla bunlar
bir oluş, değişkenlik ve belirsizlik içerirler. Bu özellikler ayrık değil sürekli niceliğin özellikleridir. Bu yüzden
uzam ya da zaman ile ilgili büyüklükler sürekli niceliklerdir. Gerek uzamın gerekse zamanın tabiatı ayrık değil
süreklidir. Herhangi bir uzam içermeyen noktaların bir
araya getirilmesiyle bir doğru parçası oluşturulamaz. Bu
noktaların çokluğunun tüm sayıları aşması bu durumu değiştirmez. Ne kadar çok olursa olsun, uzamı olmayan bir
şeyden analitik bir yöntemle bir uzam üretilemez. Gerçekte
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Oysa gerçekte mekânın sürekliliğinin noktalardan oluşmaması gibi zamanın sürekliliği de anlardan oluşmaz. Daha
önce işaret ettiğimiz gibi hareket imkânı, hem zamanın hem
de mekânın sürekliliğinin birliğini ya da tercihen birleşimini
gerektirir.”23
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yüzyıl ve sonrası dünyada sosyal yaşamı düzenlemek adına
hukuk alanında birçok reformların yapıldığı dönemdir. Sosyal
yaşam dendiğinde ise tabii ki söz konusu olan “birey” ve “toplum” kavramlarıdır. Bu bağlamda yapılan reformların amacı birey haklarını
genişleterek yeniden tanımlamak ve birey-devlet ilişkilerini haklar ve görevler ekseni üzerinden eşitlik ilkesini temel alarak belirlemek olmuştur. Ruth
Miller’da bu çalışmasında, Geç Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde, Fransız ve İtalyan ceza kanunlarından örnek alınarak yapılan reformları
cinsiyet, cinsiyet ayrımı ve cinsiyet odaklı vatandaşlık kavramları açısından
analiz ederek, özellikle “toplumsal cinsiyet”e dikkat çekmiştir. Yapılan reformlarla daha ciddi bir şekilde irdelenmeye başlanan bu konular, günümüzde de aktif olarak tartışılmaktadır; çünkü “cinsiyet”, “cinsellik” ve “üreme”
artan bir şekilde devletlerin vatandaşlık anlayışıyla iç içe geçmiş ve bundan
ciddi anlamda etkilenen hiç şüphesiz, doğurgan olma özelliklerinden ötürü
kadınlar olmuştur.
Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ele alındığında, bu dönemlerdeki cinsiyet-vatandaşlık ilişkilerini cinsellik ve üreme ekseni üzerinde odaklanarak kadınlar için
belirlenen rolün bu iki kavram bağlamında olduğunu öne süren ve bu alandaki tek
çalışma olan Ruth Miller’ın çalışmasından bahsetmemiz büyük önem taşımaktadır.
Bugüne kadar kadınlar kamu rollerini kazanırken yaşamlarının özel alanlarının tamamını ortaya koymak zorunda kaldılar. Kadının ideal yeri evi, erkeğin ideal yeri
ise kamu idi. Kadının kamuda yeri yoktu. Dolayısıyla erkek kamudaki yerini korurken özel hayatını ve cinselliğini ortaya dökmek zorunda kalmadı. Bu ayrımın göze
battığı konulardan biri de zina konusu idi. Kanunlara bakıldığında, kadın her yerde
zina yapabilecek kişi, erkek ise ancak evli olduğu takdirde ve ev sınırları içinde zina
suçunu işleyen kişi olabilirdi. Çünkü kadının zina yapması “ırz ve namus” kavramları ile özdeşleştirilmektedir. Erkek için ise, eşini onurunu korumak için öldürürse
mazur görülebiliyordu. Zina suçuna bakıldığı zaman kadın ve erkek ele alındığında
ciddi bir çifte standart görülmektedir. Erkek için zina ancak ortaya çıktığı zaman suç
olmaktadır. Kadın her türlü gizli ve açık zinadan suçludur. Çünkü kadın vatandaşlar
gittikleri her yerde kamuyu beraberinde taşıyordu. Kadınların rahmi de, cinselliği
de, üreme tavrı da kanun malı sayılıyordu. Erkeğin hem özel, hem kamu kimliği varken, kadının maalesef özel kimliği ortadan kalkmış, sadece kamu kimliği kalmıştır.
Fransa ve Osmanlı hukukunda zina, ahlâka karşı yapılmış saldırı, İtalyan ve Türk hukukunda ise, toplum ahlâkına ve aile birliğine karşı işlenmiş suç olarak değerlendirilmiştir. Buradan yola çıkarak zinanın daha önce sadece ahlâka karşı suç olarak değerlendirilmesi, zinanın kadın odaklı ele alınmasından kaynaklanıyordu. Yani zina,
kadın tarafından yapıldığında ahlâka karşı suç oluyordu. Kanuna sonradan eklenen
aile birliğine karşı işlenen suç maddesi erkekler için eklenmiştir. Erkekler zina yaptığı zaman toplum ahlâkına karşı değil, aile birliğine karşı suç işlemiş oluyordu. Yani
kadın zina yaparsa “ahlâksız”, erkek yaparsa aile birliğine karşı suç işlemiş oluyor.
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Miller çalışmasında, kadın bedeninin daimi politik müdahaleye uğrayışını zina ve kürtaj konuları üzerinden incelemiştir.

Bu perspektiften bakıldığında,
kürtajın yasallaşmasının ırkın
sağlığı, devletin bütünlüğü gibi soyut nosyonlar öne sürerek, kadının rahminin kamusal bir alan haline getirilmesi düşüncesine karşı,
bireysel hakları savunanların bir
zaferi olduğunu belirtmiştir.

Üreme söz konusu olduğunda kadın hiç şüphesiz doğurganlık özelliğinden ötürü konunun merkezine konumlandırılmıştır ve yine bu sebepten ötürü kadın bedeni, rahmi üzerinden devlet elinin müdahalesine maruz kalmıştır. Bunun
en açık örneği, kürtaj meselesinde devlet politikaları geliştirilmesi ve kürtajın ceza kanunlarında ele alınış biçimidir.

(Miller, 2007: 365)

Miller bu çalışmasında temel olarak bugünkü cinsiyet merkezli politik kimlik anlayışının 19. yüzyılda Geç Osmanlı
döneminde başlayan ve Cumhuriyet dönemiyle devam eden
eşitlik, haklar ve seçim nosyonlarının (kavrayışlarının) gelişimiyle inşa edildiğini iddia ediyor (Miller, 2007: 348).
Kadınlar politik arenaya dâhil olup haklar kazandıkça daha
da politik bir kimlik ortaya çıkmış. Bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan ironik durum ise kadınların politik arenaya
dâhil oldukları oranda cinsellikleri ve üreme davranışlarıyla
ilgili seçimlerinin kendilerinden ziyade devlet tekeline girmesi olmuştur (Miller, 2007: 349). Diğer bir deyişle kadın,
birey hakları söz konusu olduğunda, erkekten farklı olarak
cinselliği ve üremeyle ilgili seçimlerini devletin belirlediği
sınırlar içinde yapabilmektedir.
Bu gelişme özellikle Michael Foucault’nun “biyopolitik”
teorisini ortaya atmasıyla hem hız hem de farklı bir boyut
kazanmıştır. Foucault “Toplum Savunulmalı” adlı konferans
serisinde “biyopolitik” kavramını geliştirmiştir. Biyopolitik
daha sonra Foucault’un “Cinselliğin Tarihi” adlı eserinin de
temeli olmuştur. Foucault bu eserinde politikadan biyopolitikaya geçiş yaparak, bireyin hakları üzerine odaklanmaktan,
toplumun sağlığı üzerine geçiş yapmıştır. Politikada birey
merkez iken, biyopolitika’da ise toplum merkez haline gelmiştir. Toplum sağlığı birincil hedef olduğunda ise üreme,
dolayısıyla kadın cinselliği ve üremeyle ilgili tüm seçimleri
devletin kontrol alanı içine dâhil edilmiştir.
Miller’ın cinsiyet-vatandaşlık ilişkisinin yanı sıra cinsellik,
üreme ve vatandaşlık ilişkileri üzerinde de durduğu bu çalışmasında önemle vurguladığı bir diğer konu da politik alanın
liberal inşası –yani kamu/özel ayrımı– olmuştur. Modern
politikanın nüfus üzerine yoğunlaşması ile cinsiyetli vatandaşlık arasındaki karşıtlığa dikkat çekilmiştir. Buradaki
tezat, modern politikadaki anlayışın, kadının görevini devletin sağlığı açısından yaşamsal bulması, lâkin bu görevin
vatandaşlık dışında olmasıdır. Yani annelik aslında erkeğin
ve vatandaşın görevlerinin anti-tezi, yani tam tersidir. Miller

Anadolu Aydınlanma Vakfı

12

bir taraftan kadının rahminin politik tartışmalar için zemin
oluşturan biyolojik bir alan oluşuna dikkat çekerken, diğer
yandan ise hukuk ve tıbbın fiziksel ve cinsel kriterlere eklenerek kadın-erkek ayrımını belirlemede son derece etkin bir
hale geldiğine işaret etmiştir (Miller, 2007:351). Miller son
savını desteklemek için Deniz Kandiyoti ve Mary Robert’ın
Türkiye’de transseksüeller üzerine yaptıkları araştırmadan
seçtiği “Şu anda Türkiye’de tıbbi-hukuki bir işlem sonucu
transseksüeller pembe nüfus cüzdanı edinebilmekte, bir kadının tüm kanuni haklarına sahip olabilmektedir” alıntısını
kullanmıştır (Miller,2007: 351). Bu tespit, devletin bireyin
hayatındaki en doğal ve temel ayrımlar söz konusu olduğunda bile, ne denli belirleyici ve müdahil olduğuna bir örnektir.
Miller çalışmasında aynı zamanda modern Türk ulus-devletinde vatandaşlığın biyolojik ve politik doğası üzerinde yaptığı çalışmasına da gönderme yaparak gittikçe cinsiyet odaklı ve ayrımcı bir hal alan vatandaşlık yapısına göndermeye
bir kez daha dikkat çekmiştir (Miller, 2007: 354). Bekâret
testleri günümüzde kadın-erkek ayrımının en net şekilde
kendini ortaya koyduğu uygulamalardan biridir ve eşit vatandaşlık hakları ilkesine aykırı olması dolayısıyla bireyin
onayına bağlı bir hale getirilmesine çalışılmaktadır.
Miller Geç Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlık kavramının inşasını incelerken Fransız ve İtalyan
hukuk sistemlerine de göndermeler yapmıştır. Zira Osmanlı
hukuk reformları Fransa, Cumhuriyet hukuk reformları ise
İtalya örneklerine dayanarak yapılmıştır (Miller, 2007: 355).
Miller, 1839 sonrasında Osmanlı ile başlayan hukuk reformlarının ayrım unsurları barındırmayan tek tip bir vatandaşlığı
hedeflese de, ceza hukuku kanunlarının maalesef bunun tam
tersi bir yönde geliştiğini ve cinsiyeti merkeze oturttuğunu
tespit etmiştir. Bunun devamında kadınların kamu alanına
girdikçe, vatandaşlık hakları kazandıkça ciddi biçimde düzenlenmiş bir cinsellikle yüz yüze kaldığını da önemle vurgulamıştır (Miller, 2007: 357).
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Miller yaptığı bu çalışmada, Osmanlı hukukunda kürtajdan ilk defa 1859’da bahsedildiğini belirtmiştir. Bu tarihten
önce Osmanlı hukukçuları kürtaja Hanefi mezhebinin yaklaşımıyla hamileliğin ilk 120 günü içinde izin veriyordu. Bu
yaklaşımda söz konusu fetüsün canlı olup olmaması, yani
fetüsün yaşam hakkı ve bu hakkın korunmasıydı. Lâkin bu
yaklaşım, 1859’da kürtajın aynı Napolyon hukukunda olduğu gibi suç sayılmasıyla başka bir boyut kazandı. Hatta
kürtajın ceza hukukunda ele alınış biçimi birbirinden tamamen farklı iki kategori olan “erkek vatandaş” ve “kadın vatandaş” kavramlarının yaratılmasına zemin hazırladı. Miller,
bu bilgilerin ışığı altında, kadınların sadece kısmen bile olsa
kamusal politik alana girmelerini üreme davranışlarının politizasyonu bedeliyle ödedikleri savının altını önemle çizmiştir (Miller, 2007: 359).
Miller’a göre hem 1859 Osmanlı ceza kanunu, hem de
Fransız ceza kanununun kürtajla ilgili maddeleri incelendiğinde, her ikisi de fetüsün yaşam hakkına odaklanmaktan
ziyade kürtajı cezai bir tehdit unsuru olarak görürler. Diğer
bir deyişle bireyin yaşam hakkından öte toplumun uygunsuz
biyolojik ve cinsel içerikli şiddetten korunmasını öncelikli bulduklarını söylemek son derece yerinde olacaktır. Her
iki ceza kanununda da kürtajın cinayet başlığı altında değerlendirilmemesi Miller’ın bu iddiasını desteklemek için
gösterdiği en önemli kanıtlardan biridir. Yine de Osmanlı
hukukçuları Fransız kanunlarını hukuk reformları için modifiye ederken –Hanefi mezhebinin etkisiyle– kürtajla ilgili
ceza kanunlarına, kürtajın şiddet kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde “diyet” adlı bir bedel ödenmesi maddesini
eklemişlerdir. Bu kanunda vurgu, bireyin yaşam hakkına
yapılmakla birlikte, tüm kanunlar göz önüne alındığında, bireyin yaşam hakkı ilkesini tek başına savunacak bir kanun
olmadığı aşikârdır. Çünkü kürtaj vahşi bir yolla değil, sadece ilâç kullanılarak gerçekleştiriliyorsa diyet ödenmiyordu, kısa bir hapis cezası yatılıyordu (Miller,2007: 360-361).
Tüm bu yaklaşımlar kadının bedenini, rahminde gelişen fetüs yoluyla kontrol altına alma ve kadının rahmini bireye değil de, adeta tüm topluma ait ve üzerine politik söylemlerin
geliştirilebileceği bir alan haline getirmeyle neticelenmiştir.
Üremenin devlet kontrolüne girmesi Türkiye Cumhuriyeti
döneminde daha da dramatik hal almıştır. Cumhuriyet ceza
kanunları da, aynı örnek aldığı İtalyan ceza kanunları gibi
kürtajı “toplumun bütünlüğü ve sağlığına karşı işlenmiş suçlar” kapsamında ele almıştır (Miller, 2007: 362). Başka bir
deyişle, artık kadının rahmi alenen toplumun tamamının söz
sahibi olduğu ve devletin bekâsı için devlet gözetiminde tu-
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tulması gereken biyolojik, politik bir alan haline gelmiştir.
Bu perspektiften bakıldığında, kürtajın yasallaşmasının ırkın sağlığı, devletin bütünlüğü gibi soyut nosyonlar öne sürerek, kadının rahminin kamusal bir alan haline getirilmesi
düşüncesine karşı, bireysel hakları savunanların bir zaferi
olduğunu belirtmiştir (Miller, 2007: 365). Ancak Miller’a
göre 1983’ten sonra kürtajın “ulusal birlikle” ilintili bir suç
unsuru olarak sayılmaması bile kadının üreme davranışlarının hâlâ Türk politik kimliğinin merkezinde olması gerçeğini değiştirmemektedir. Miller, kürtajın kanun yapısındaki
varlığını ve bunun bir haklar söylemine dayanarak sürdürülmesini cinsiyet odaklı vatandaşlık kavramı ile açıklamaktadır (Miller, 2007: 366). Aslında paradoksal olmakla birlikte
kadın cinselliğinin bir kamu konusu haline gelmesi, kadın
haklarının genişlemesiyle doğru orantılı olmuştur. Kadın
kamu alanına girerek erkeklerle eşit haklara sahip olma sürecindeyken aslında rahminin bedeninden ayrı, kamuya ait
bir alan olarak devletin eline geçmesine seyirci kalmıştır. Ya
da bir başka açıdan izah etmek gerekirse, “erkek vatandaş”
kavramı cinsiyetle ilintili unsurlar barındırmazken, “kadın
vatandaş” kavramı yüksek oranda cinsiyetle ilgili öğeler
içermektedir. Kadın kamu alanına adeta “öteki” ya da “erkek olmayan” olarak girebilmektedir.
Özetle kadın erkekten farklı olarak kamu alanına girerken
cinselliğini ve üreme davranışlarını da kamuya açmak zorunda kalmıştır. Oysa aynı şey erkek için geçerli değildir.
Çünkü erkek kamu alanındaki kimliğinde cinsiyetiyle ilintili
unsurları bulundurmamaktadır. Erkeğin cinselliği ve üreme
davranışları kamunun değil, kendi özel alanının konularıdır.
Bu çifte standart da cinsiyet merkezli vatandaşlık anlayışının en belirgin kanıtıdır. Sonuç olarak kadın birey olma
özelliğinden önce cinsiyetiyle tanımlanıyor. Sivil toplumun
yaratılmasının hikâyesinde, kadınlar yeni sosyal düzene sivil toplumun bir parçası olan, fakat yine de sivil toplumdan
ayrılmış özel bir alanda ikamet eden varlıklar olarak ekleniyor. Ayrıca modern devlet hukuk sistemleri, evrensel hakları
ve eşit vatandaşlığı temel almaktadır. Ancak bu bağlamda
modern devletin temel görevinin yaşam hakkını garanti etmek olduğunu göz önüne alırsak eşit vatandaşlık ilkesi adına
problematik sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Çünkü yaşam hakkının garanti edilmesi cinselliğin ve üremenin sürekli düzenlenmesini, üreme organlarının artan bir şekilde politize
edilmesini, hatta ve hatta vücutlardan ayrı bir parça olarak
düşünülmesini gerektirmektedir. Erken 20. yüzyıl devrimleri, ulus-devletlerinin geleceklerini, kadının kılık kıyafet
tercihleri üzerinden –kadının erkek giysilerini tercih etme
hakkına sahip olması– tanımlamıştı. Ancak 21. yüzyıl devrimleri kadının ve “bizim” “our” (toplumun) onur ve özgürlüğümüzü kadının kıyafet seçiminin değil, rahminin koruduğunu ve içerdiğini savunuyor.
Kaynaklar:
Miller, Ruth. “Rights, Reproduction, Sexuality, and
Citizenship in the Ottoman Empire and Turkey”, Signs,
32/2, 2007, 347-375.
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Aşk ve Akıl
Suna Öztürk

Senail Özkan, “Aşk ve Akıl” adlı kitabında, Hegel’in
diyalektiğin zırhlarıyla metafizik kalelerini fethetmeye çalıştığını, piramidi örerken aşktan bahsetmediğini, onun Tanrı ve insan ilişkisinin, zoraki ve cebri
olduğunu söyler. Ve şöyle devam eder: “Hegel’e göre
Mutlak Ruh, kendinin idrakine en mükemmel felsefede varacaktır. Felsefe hem kendini hem de dini kavrar.
Dinin gerçekleştirdiği vahdet-i vücud, felsefeyle kalpte ve duyuda devamlılık kazanır. Hegel’e göre filozof
kesintisiz ve her daim dua halindedir, çünkü o daima
Tanrı’yı düşünmektedir. Felsefe, kendi üzerine düşünen idedir.” [1]
“Felsefe sanatı bilimi ve dini kısaca yaşamı akılla kavramanın adıdır; bir inanç değildir ve deneysel yanı yoktur; o hem
inancı ve hem de deneysel olanı kavramlaştırır.”[2]
“Hegel’de Tanrı insan ilişkisinin zoraki olduğunu söylemek,
Hegel felsefesini tek yanlı bir belirlenime hapsetmek demektir. Hegel ‘özgürlük ve zorunluluğun birliği’ felsefesini yapmıştır, yalnızca özgürlük ya da yalnızca zorunluluğun değil.
Bunu anlamak için şöyle bir örnek verilebilir: doğa görüngüleri onları belirleyen ve duyulara açık olmayıp yalnızca
akıl tarafından kavranabilen doğa kuvvetleri tarafından belirlenirler. Özgür irade bu kuvvetlerin (yerçekimi gücü, elektromanyetik güç, zayıf nükleer güç, kuvvetli nükleer güç vb.)
bilincine varır ve onları fiziğin yasası haline getirir; bundan
sonra bu doğa kuvvetleri ile doğa görüngülerine hükmeder.
Bu örnekte hem zorunluluk ve hem de özgür irade birlikte
işler. Gerçeklik, özgürlük ve zorunluluğun birliği olarak kavramdır ve felsefe bunun sistematik yapısıdır…”[3]
Özgürlük ve zorunluluğun birliği örneğini Mevlana’nın şu
şiirinde görürüz:
“Dört asi hayvan çeker, döndürür dünya arabasının tekerini;
Onları sen zapt edersin, tüm dizginleri tutan o Bir’i gördüm.”
Annemarie Schimmel İbn-i Arabî’yi “sistemleştirmenin dehası” olarak tanımlar. Hegel de “Tinin Görüngübilimi” adlı
başyapıtında tinin sistematik açılımını adeta bir sanat eseri
gibi ortaya koyar. Öncelikle tin onun için özgürleşme sürecidir: “Tinin meylettiği uç kendi özgürlüğü, sonsuzluğu, kendinde ve kendi için var olmasıdır. İki veçhe bunlardır, ana
Tin’in ne olduğunu soracak olursak, hemen verilecek cevap
şudur ki tin bu devinimdir, doğadan yola çıkma, kendisini
[1] Senail Özkan, Aşk ve Akıl, Ötüken Yay.
[2] Metin Bobaroğlu, Anadolu Aydınlanma Vakfı Felsefe
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“Bize bir düşüncenin başka bir düşüncenin tohumunu bağrında saklayıp, beslediğini öğreten Hegel’dir. Doğası çelişki
olan düşünce, çelişkiyi ortadan kaldırabilir mi?” [5]
Düşüncenin çelişkili yapısı hakkındaki bu soruya Hegel kendisi şöyle cevap verir:
“Her anlam kendini ötekinde tamamlar ve içerik ancak bu
yolla tinsel bir içerik olur.”[6]
Hegel, tenden tine olan yolculuğun basamaklarını koyarken
tam gelişmesini bulanın (kâmil) özgür olacağını, onun duyarlılığına ancak aşk denileceğini, mutluluğun da aşkın lezzeti olacağını vurgulamaktadır bize:
“Düşünce kendisinden başka şeye geçerken, kendisini sürdürür ve birliğine erişir, işte bu da kurtuluştur ki, soyutlamanın bir oyunu olmayıp, zorunluluğun gücüne dayanır; bu
ise tüm gerçeklikleri birbirine bağlar ve birçok gerçekliğin,
ayrımlı ve yalıtık bir varoluş taşımamasına, tersine varlığını, temelini, başkalarıyla olan ilişkilerinde bulmasına neden
olur. Bu kurtuluş, kendi için var olması bakımından, Ben’dir;
tam gelişmesini bulmuş olması bakımından Özgür-Tin’dir;
duyarlı olmak bakımından Aşk’tır; tad alma bakımından
Mutluluk’tur.”[7]
“Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliğimi istedim,” kutsi hadisinde belirtildiği üzere Tanrı’nın esas yaratma gayesi bilinmektir. Bilmek aklın işlevi olduğuna göre düşünmek de bir
yerde yola koyulmak değil midir? Mevlana “Sen o düşüncesin ancak geri kalan etle kemik” derken asıl tözün düşünce
olduğunu vurgulamıyor mu?
Hegel: “Tanrı ancak kendini bildiği zaman Tanrı’dır; bunun
da ötesinde O’nun kendini bilmesi, kendi kendinin şuuruna
insanda varmasıdır. Ve insanın Tanrı’yı bilmesi, insanın kendini Tanrı’da bilmesine götürür.”[8]
Hegel sorar: “İnsansız bir âlemde Tanrı’nın ne işi var?
“İnsan ölünce Tanrı’yı kim bilecek? Bu soruya kendisinin
verdiği yanıt ise şudur: “Tanrı, ölümlü bir mumdan diğerlerine geçen bir alev gibidir; bu mumlardan her biri yanmaya
ve sönmeğe mahkûmdur; ancak alev ebedi yanar.”

[4] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.
[5] Senail Özkan, Aşk ve Akıl, Ötüken Yay.
[6] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.
[7] Hegel’den Seçmeler, Onur Yay.
[8] G.W.F. Hegel, Felsefe Ansiklopedisi III / 374, s.

[3] Metin Bobaroğlu, Anadolu Aydınlanma Vakfı Felsefe
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Her mumda tekilliği yaşayan evrensel tini şöyle açıklar: “Tin kendini kendi biçiminde bilmeye geçer. Arı ışık
yalınlığını bir biçimler sonsuzluğuna saçar ve kendini,
kendi için varlığa adak olarak sunar, öyle ki birey onun
tözünden kendine bir kalıcılık alabilsin.”[9]
Bu kalıcılığı alan tin artık güvende ve dingindir. Kendi
kendisinden pekin tin ve deviminde, “Kavram kendini
bilen tindir ve öyleyse özünde bilinç olma ve kendini
nesnel olarak tasarımlama kıpısını taşır.”[10]
Hegel, “Kendi kendini bilen Tin dinde dolaysızca kendi
arı özbilincidir,”[11] derken, “Nefsini bilen Rabbini bilir,” kutsi hadisini çağrıştırmakta değil midir?
Mevlana aklı ebediyet ayranının fıçısına düşen bir karasineğe benzeterek şöyle der: “Aklın seni padişahın kapısına getirinceye kadar iyidir. Oraya gelince bırak.”
İkbal, “Peyam-ı Maşrık” adlı eserinde Hegel’in felsefesinde duygu, sezgi yoksunluğu olduğundan yakınır.
“Mevlana ve Hegel” adlı şiirinde Mevlana’yı güneşe,
Hegel’i de elinde mumla güneşi arayan bir divaneye
benzetir. Ve Mevlana’ya şöyle bir şiir söyletir:[12]
“Aşk yolunda akılla mı yürüyorsun!
Güneşi mumla mı arıyorsun?”
“Hegel ve Mevlana mutlak varlık fikrini diyalektik ile
ortaya koyar. Hegel aklın, Mevlana aşkın diyalektiği
ile... Aşk ve özlem olmadığı için Hegel’in felsefesi bir
çöl sonsuzluğunu andırır. Tinsel konularda her iki düşünür de yakın görüşlerde olmasına rağmen Hegel kavramlarla sistemini oluştururken Mevlana varlık âlemini
vecdin (coşkunluk) kanatları ile aşmak ister.”[13]
Âşık olmak için bilmek gerekli değil mi? İnsan bilmediğine nasıl âşık olabilir? Bilmek, tanımayı, tanımak
anlamayı, anlamak sevmeyi ve sevmek de karşındakinde yok olmayı göze aldığında ancak âşık olmak demek
değil midir?

“Tanrı’nın yaşamından ve tanrısal bilgiden hiç kuşkusuz sevginin kendi kendisi ile bir oyunu olarak söz edilebilir.”[14]

Çağlar boyu birçok düşünür ve sufinin çözümlemeye
çalıştığı bu aşk ve akıl ikilemi İsmail Emre’nin yalın
ifadesinde çözümlenir. Aşk ve akıl dönüşümlü birliktir.
Tıpkı aşk kelimesinin kökü gibi; sarmaşıktır, sarmaldır.

“Ortada oynayan sade bir cambaz,
Gerisi gölgedir ondan ayrılmaz…”

“Büyüyüp aşk olan akıldır.”
“Artık onun yeri ne kalp ne de beyindir. İkisinin birlikteliği olan gönüldür.”

[9] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.
[10] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.
[11] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.
[12] Senail Özkan, Aşk ve Akıl, Ötüken Yay.
[13] Senail Özkan, Aşk ve Akıl, Ötüken Yay.
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Kurduğu akıl dizgesinde aşkın olmadığı yönünde eleştirilen
Hegel, tanrısal bilgi ile sevgi, yani akıl-gönül birlikteliğini
şöyle anlatırken eleştirileri yanıtlar gibidir:
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İsmail Emre ise bu oyunu şiirsel olarak çok sade ama bir o
kadar da bütünsel içerikli bir dille ifade eder:

“Işk imiş ne var ise âlemde” diyen Fuzuli ile Hegel’in Işık
Tanrı’sı anlamdaştır: “Tinin kavramı ile dolu bu varlık tinin
kendi kendisi ile yalın bağıntısının şekli ya da şekilsizliğin
şeklidir. Bu şekil gün doğuşunun arı, her şeyi kucaklayan
ve dolduran ışık özüdür ki kendini biçimsiz tözselliği içinde
saklar.”[15]

şı kendi benliğini feda eder; ama aynı ölçüde ilahi olanın,
tecrübi varlığını böylece genişletilmiş bir biçimde iç âleminde yakalar. Bu şekilde onu, sadece şarklılara mahsus olan o
malum pür-neşe içlilik, o malum mutluluk ve safalı saadet
sarar. Böylece şarklı, benliğinden feragat etmek suretiyle
Külli Mutlak’a ve Ebedi Olan’ a gark olur ve her şeyde bu
tabloyu ve Zat-ı ilahinin hazır ve nazır olduğunu görür ve
hisseder. Zat-ı ilahi ile böylesine baştanbaşa dopdolu olmak
ve Allah’ta mutluluktan sermest bir hayat yaşamak, mistisizmin sınır muhitlerinde dolanmak demektir. Her şeyden önce
Celaleddin Rumi bu cihetten övgüye şayandır. İnsanı hayran
bırakan bir vukufla Rückert, ondan en güzel tercümelerini
sunmuştur bize. Allah’a olan aşk ki insan, burada tüm engelleri aşarak kendi Ben’ini ebedi teslimiyetle aynileştirir ve tüm
âlemde o Bir’i temaşa (seyir)eder; dünyada ne varsa hepsini
O’na teşmil eder (yayar) ve her şeyi ona irca eder (çevirir)
. Burada O, mihrak (odak) olarak kabul edilir. Buradan tüm
istikametlere ve çevrelere yayılıp uzanmak mümkündür.”[16]

Rückert’in tercümelerini okuyan Hegel “Estetik” adlı eserinin Celaleddin Rumi başlıklı metninde onu şöyle anlatır:
“Esasen şair ilahi olanı her şeyde temaşa etmenin hasretini
çeker ve bunu gerçekten de görür ve işte o zaman, buna kar-

Mevlana’yı bu kadar içten tanıyan, tanımlayan, anlayıp değerlendiren bir insanın aşka uzak olması düşünülebilir mi?
İnsan ancak kendinde olanı tanıyıp sevebilir. Goethe’nin dediği gibi, “Ancak anlayan duyar.”
Hegel, ozanı dünyanın öznesi olarak görür: “Ozan bireysel

[14] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.
[15] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.

[16] G.W.F. Hegel, Estetik I / 358, Payel Yay., Taylan Altuğ,
Hakkı Hünler.
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ve edimsel tindir ki bu dünyanın bir öznesi olarak bu dünya
ondan üretilir ve onun tarafından taşınır.”[17]
İsmail Emre bir doğuşunda ona sanki cevap vermektedir:
“Nice güneş nice aylar göz ağımda gizlidir,
Büyük küçük tüm yıldızlar dimağımda gizlidir.”[18]
Hegel de Goethe gibi, kendi tanımıyla mükemmel, aşılamayan Rumi’nin fanilik ve vahdet öğretisine sığındığını
düşünmektedir. “Estetik II”de Şarki Destan başlığı altında
Mevlana’dan “hikâyelerinde ve efsanevi masallarında panteistik mistisizmi öğreten ve tavsiye eden” diye bahseder.
Oysa Annemarie Schimmel’e göre Mevlana asla panteist
değildir.[19]
Evrendeki her şeyin Tanrı olduğu panteizm değil, ama her
şeyin Tanrı’dan oluştuğu (südur-taşma) panenteizm anlayışını hem Hegel hem de Mevlana’da görebiliriz. Taşmanın bir
neticesi olarak yaratılış fikri tipik olarak Neo-Platoncu’lara
aittir. Yeni Platon’culuğun kurucusu Plotinus bunu şöyle
anlatır:
“Bir mükemmeldir ve taşıyor ve onun coşkunluğunda yeniden üretiyor.”
Batı’nın İbn-i Arabi’si olarak tanınan Meister Eckhart da:
“Tanrı bütün yaratılmışların içine taşıyor ve hâlâ onlar tarafından el değmemişliğini sürdürüyor” diyerek aynı anlayışı
ortaya koyar.

“Bakışlarımı yukarı çevirdim ve tüm mekânlarda Bir’i
gördüm
Aşağıya deryaya baktım ve tüm dalgalarda Bir’i gördüm
Kalbe baktım, derya denizdi, âlemlerin mekânını gördüm.”

“Doğa dirimsel, kendini tekilleştiren ve deviminde kendini
karıştıran türlülüğünü özsel-olmayan bir kılıf düzeyine indirger ki iç’in örtüsüdür ve bu iç ilk olarak henüz yalın, karanlık, devimsiz bir şey (Kâbe’deki) biçimsiz kara taştır.”[24]

Hegel de Tanrı’nın özü olarak tanımladığı bu birliği ifade
ederken Tanrı’nın aşkınlık (tenzih) ve içkinliğinin (teşbih)
eşzamanlı olduğunu düşünen ve bu ikisini birleyenin önder
ve bilge olduğunu söyleyen İbn-i Arabi ile aynı anlayışı ortaya koyar: “Tanrı’nın özü doğanın evrensel belirli varlığının
ve edimselliği içinde doğaya karşıt görünen özbilinçli tinin
birliğidir.”[21]

Hegel, romantik felsefenin öncülerinden “En büyük romantizmi Doğuda aramalıyız” ve “İlk önce bakışlarını Doğuya
çevirenlerle konuşacağım” diyen sevgili dostu Schiller’in
sonsuz devimi anlatan dizeleriyle “Tinin Görüngübilimi” kitabını sonlandırır. Ebedi ve evrensel aşkın bundan güzel bir
tanımı olabilir mi?
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uygular düşünceler gibi ifade edilemez. Bu
bir önermedir, eğer böyle ise ikisi arasında
niteliksel bir fark olması gerekir. İki şey arasındaki farkı görmek aslında onlar arasında ilişki
kurmak demektir. İlişki bir yansımadır; bir işlev,
bir etki, bir üçüncü hal olarak ortaya çıkma durumudur.

Goethe’nin Faust’u ile Fichte’nin faaliyet felsefesi arasında bir ilişki vardır. Fichte spekülatif (yansımalı) düşüncenin
ben’in derinliklerindeki enerjinin açığa çıkması ve yaratıcı
faaliyete dönüşmesiyle elde edildiğini söyler. Varlık, ben’in
faaliyetinin neticesidir. Başlangıçta eylem vardı diyen Faust
gibi dünyayı sükût halinde değil, canlı bir varlık olarak görür: “Faal olmak (eylemek) üzere buradasın. Senin eylemin,
evet yalnız senin eylemindir değerini belirleyen.”
Hegel de Goethe gibi devimin önemini vurgularken devim
olmayan tinin yalnızca boş bir söz, yalnız soyut bir boşluk
olduğu üzerinde durur: “Ne kendisini devindirirse, o tindir;
tin devinimin öznesi, o denli de devinimin kendisidir. Ya da
tözdür ki özne onun yoluyla devinir.”[23]

[17] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.
[18] İsmail Emre, Doğuşlar
[19] Senail Özkan, Aşk ve Akıl, Ötüken Yay.
[20] Senail Özkan, Aşk ve Akıl, Ötüken Yay.
[21] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.

(Ara Yerde)

Hegel’in çağdaşı olan Goethe, İncil’deki yaratılışın başlangıç tözü olarak logosu (kelâm) gösteren ayet üzerine düşünerek kendi anlayışını devindirir: “Başlangıçta kelam vardı,
diye yazılı. Daha şimdiden burada takılıp kalıyorum! Devam
edebilmek için bana kim yardımda bulunacak? Kelâm tabirine benim bu kadar yüksek kıymet vermeme imkân yok.
Eğer Ruh tarafımdan layıkıyla tenvir edilirsem (aydınlatılırsam), bunu başka türlü tercüme etmeliyim. ‘Başlangıçta
fikir vardı,’ denilmiş olacak. Bu ilk satırın üstünde bir düşün,
kalemin pek fazla acele etmesin! Her şeyi yapan ve yaratan
fikir midir? Herhalde, ‘Başlangıçta kuvvet vardı!’ diye yazılmış olmalıydı. Fakat daha bunu yazarken bile bir şey bana
bununla kalmamalığımı söylüyor. İşte Ruh bana yardım ediyor! Birdenbire ilham aldım ve içim rahat ederek yazıyorum:
Başlangıçta faaliyet vardı!”

Felsefi bilimler Ansiklopedisi’nin III. cildinde “ruhun mutlak
Bir’le birliği” fikrini takdir eden Hegel, Mevlana’dan aldığı
ve Rückert’in tercümesi olan aşağıdaki şiirde bunu en güzel
şekilde hissettiriyor:[20]

“Kutsal kitap başlangıçta kelâm vardı diye başlar. Hegel
buradaki logos sözünü akıl olarak yorumlar ve başlangıçta
akıl vardı der. Ona göre kavramlar, yalnızca şeylerin özü-

Berzah’da

ne, cevherine hakikatine uymakla kalmazlar, kavramlar şeylerin özüdür de aynı zamanda. 1820’de yayınladığı Hukuk
Felsefesi kitabının önsözünde şöyle söyler: “Gerçek olan her
şey akıllı, akıllı olan her şey gerçektir.”[22]

Her ifade aslında bir düşüncenin ortaya konmasıdır,
“Duygular da kendilerini ortaya koymak için bir ifade
yolu bulduklarına göre onlar da bir düşünce değil mi”
diye bir soru akıllarda uyanabilir; doğrudur, duygular da
düşüncedir. Ancak yaşamımızda bu iki dünyamız arasında hem oluşumu hem de etkisi açısından oldukça büyük
farklılıklar vardır. Duygular denetlenemeyen, yönlendirilemeyen, irade ile oluşturulan ancak iradi olarak sonlandırılamayan düşüncelerdir. İradi çaba sonucu başımıza gelirler, başımıza geldikleri için onlar tarafından ele
geçiriliriz, yaşam enerjimizi yönlendirmekte bizi aciz
bırakırlar. Bizim yetilerimizi kullanarak kendilerini gerçekleştirirler.
Duygularda bütün varlığımızı duyumsarız; sadece zihin
değil, akıl yürütme, karar verme, yargıda bulunma gibi
denetimli edimlerimizi aşan daha büyük bir güç bizim
üzerimizden kendini gerçekleştirir. Duygularda sözünü
ettiğimiz bu süreçlerin tümü devrededir, etkindir; fakat
irade bizde değildir. Anılarımız, korkularımız, umutlarımız, deneyimlerimiz, alışkanlıklarımız, koşullanmışlıklarımız, … Tümü aynı anda etkin hale gelirler. Dışsal bir
uyarı veya içsel bir çağrışımla bu güçler bir biçimde harekete geçip kendi aralarında bir bütünlüğe erişerek somut,
gözlenebilir, anlaşılabilir bir biçime bürünürler. Sevinç,
hüzün, anlamsızlık, hırs, öfke şehvet vb. İçsel bir yaşam
deneyimi olduğu için sadece kişiye özeldir. Anlaşılabilir
oldukları için düşünsel olarak ifade edilebilirler, kişiye
özel olduğu için de herkes tarafından anlaşılmazlar; ancak aynı içsel deneyimi yaşamış insanlar tarafından anlaşılırlar.

“Bu Tinler ülkesinin kadehinden
Köpürür onun için sonsuzluğu …”

[22] Senail Özkan, Aşk ve Akıl, Ötüken Yay.
[23] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.
[24] G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, İdea Yay.
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Bir düşünceyi bir başkasına anlatabilirsiniz ve bunun karşıdaki insan tarafından normal koşullarda anlaşılmaması
mümkün değildir. Düşünceler gözlemlerden türetilir. Ve
gözlemlenen şey her bilince eşit uzaklıkta durduğu için istendiği zaman ve koşullarda tekrar tekrar incelenebilir. Nesne o haliyle her zaman oradadır, belirli nitelikleri vardır ve
belirli yasalılık altında varlığını sürdürür. Dolayısıyla nesnelere yönelik söylemler sonuçta formüllerle, belirli kalıplarla ve yargılarla ortaya konur. Farklı insanların düşünceleri aynı nesne üzerine düşer ve orada buluşabilir; empatiye
gerek yoktur

Onun için dirimsel, esinlendirici, umut verici ve dönüştürücüdür. Düşünceler bir kere belirlendikten sonra tazeliğini
kaybeder; elbette işe yarar yani kullanılabilir, ama her düşünce bayattır, çünkü eskidir ve tekrardır. Fakat duyguda
bayatlık olmaz, olamaz. Tekrar pahasına olsa da şunu bir
daha söylemek gerekir; düşünce yoksa duygu da yoktur.

Duygular için ise tersi geçerlidir, eğer aynı içsel deneyimi
yaşamamışsanız bunun başkası tarafından anlaşılması çok
zordur. Örneğin; kadın doğum uzmanı erkek bir doktor düşünün, bir de uygarlıkla hiç karşılaşmamış doğum yapan bir
kadın. Doktor doğum sürecini baştan sona tüm ayrıntısıyla
bilir, ama hamilelik sürecinin fizyolojik ve psikolojik etkilerini, doğum sancısını o kadın gibi asla bilemeyecektir. Yalnızlık deneyimi olmayan biri bunun nasıl bir acı olduğunu
anlayamaz, sadece haberdar olabilir. Duyguların anlaşılması
duygudaşlık gerektirir, benzer içsel deneyim. Burada empati
sözcüğü kullanmak tam doyum vermiyor, çünkü empatide
de iradi bir çaba, zihinsel bir yolu zorlama vardır.

Dikkat edilirse ruha yönelik söylemler akla yönelik söylemlerden daha yaygın ve etkin oluyorlar. Günlük yaşamdan
bunu gözlemlemek çok kolay; örneğin bir şiir, resim, roman
ya da bilgece sözler ve bunların sahipleri, bir filozoftan veya
bilim adamından daha çok anılır ve bilinirler. Yaşamımızı
kolaylaştıran teknikleri, bilgileri ortaya koyan insanları diğerleri denli anmayız. Belki birincileri günlük yaşamımızda
her an kullandığımız için zaten anmış oluyoruz. Bu durum
biz insanlar için konfor arayışıyla beraber, bundan daha da
fazla anlam arayışında oluşumuzdandır. Maddi sıkıntı içinde yaşamak elbette kolay katlanır bir şey değil, ancak anlamsız bir yaşama katlanmak da pek o kadar kolay olmuyor.

Duygular nesne kaynaklı değil, yaşantılanmış olana dayandığı için daha bütünseldir. İnsanın insani tüm özelliklerinin
süreçte yer aldığı bir deneyimdir. Onun için yaşamımızda
duyguların yeri daha derin ve daha doyurucudur. Düşünceler yanılabilir ama duygularda yanılgı yoktur. Onlar daha
bütünsel, daha sahici ve daha derinlikli olduğu için bizi bütün varlığımızla sarsar, sarıp sarmalar. Duygusal arayışımız,
duygusal doyumumuz, duygusal yaratımlarımız varoluşumuzla bir olduğumuz, asli varlığımızın lezzetini duyumsadığımız deneyimlerimizdir.

Eski dille söylersek müşahededen –deneyimden (deney değil)– doğan söylemler hakikattir. Bilginin ve duygunun iç
içe geçtiği, içinde hiç şüphe barındırmayan bilgece sözlerdir. Bu tarz söylemlerde karşıdaki insanı ikna etmek, onu bir
şeye inandırmak kaygısı, doğru olduğunu tanıtlama iddiası
bulunmaz. Birer mantıksal çıkarsama değil, zihinsel süreçlerin yürütülmesi ile varılan sonuçlanmış yargılar da değil…
Sadece “aynı deneyimi yaşarsanız bunlar sizin de başınıza
gelir” türünden bir uyarı, benliğimize yönelik sevecen bir
kışkırtmadır.

Düşünceler nesneler arasında yolculuk yapar, dışa dönüktür.
Ve elde ettiği her şey (bilgi) bilincin dışında var olan bir
niteliktir. Bunu sonsuzca çoğaltabiliriz ama böylece kendimizi büyütmüş olmuyoruz. Biriktirilen her ne ise, isterse
bilgi olsun eğer bir anlayış, şefkat, insanın kendini bulması
ve anlaması amacı dışında kullanılıyorsa, bir baskı aracına
dönüşüyor. İşin ilginç yanı bu birikime sahip olana ve onu
bir üstünlük aracı olarak kullanana da hayrı dokunmuyor,
sahipleneni yalnızlığın karanlığına ve sevgisizliğin kuru çukuruna yuvarlıyor. Sonuçta öfkeli, hoşgörüsüz ve saldırgan
haller insan benliğini ele geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde iki roman okudum; A. Ümit’in “Bab-ı
Esrar”ı ve Elif Şafak’ın “Aşk” adlı romanı. Bunların edebi nitelikleri konusunda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu toplumun tarihinde evrensel boyutta bir
zenginliğin edebiyata da konu olması kişisel olarak beni
sevindirdi. Her ikisi de Mevlana-Şems ilişkisi hakkında
farklı kurgularla farklı içerikler ortaya koymuşlar. Şu kadarını söylemekle yetinmek gerek; Bab-ı Esrar konuyu daha
çok zahiren ele alıyor. Mevlana-Şems ilişkisinden hareketle
bireysel ve toplumsal yaşantımızda insanın karanlık yanlarına, onun özünde barındırdığı diğer özellikleri yanında
yıkıcı, vahşi, bencil ve acımasız yanına yönelik derin sorgulamalar yapıyor.

Duygular daha doyurucu ve bütünsel, ama sonuçta o da
bir düşüncedir. Başka bir söylemle duygular düşüncenin
kapsamı içindedirler. Bununla iki şey anlatılmak isteniyor;
duygular da düşüncelerin önüne getirilip nitelikleri hakkında bilgi edinilebilir; ikincisi ise eğer düşünce yoksa duygu
da olmuyor. Düşünce ağaç ve onun meyvesi, duygu ise bu
meyvenin tadı; düşünce bir çiçek, duygu ise onun kokusu ve
görünüşü; düşünce bir sanat eserindeki imgelerin kullanılması ve simgesel gücü, duygu ise bunun uyandırdığı etki ve
anlam gibi... Ve son olarak, bilinen bir duygu her yaşandığında biriciktir, tazedir ve bir daha aynı hal asla yaşanmaz.
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***
“Ey kardeş! Sen ancak bir düşünceden ibaretsin. Ondan
başka neyin varsa kemiktir, kıldır.” Mevlana; Mesnevi, Cilt
2/275)

“Aşk” ise aynı ilişkiyi daha bâtıni (içsel) boyutta ele alıyor.
İnsanın kendi bireysel yaşamından hareketle içinin derinliklerine dalış ve kendini dönüştürmenin yolculuğu sergileniyor.
Dinsel metinler biraz öykü biraz mitolojik anlatımlardır.
Onların derdi bir nesne veya kişi hakkında bilgi vermek, bilimsel tezler ileri sürmek değildir. Hatta pek çok söylemleri
bilimin gerçekleri ile çelişir görünür. Bu metinler somut, be-
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lirli özneyle veya tarihsel insanla değil, Tanrı’nın bir sureti
varsayımından hareketle insanın zaman-üstü özüyle ilgilenirler. Onun için anlatımlar yoğun simgesellik içerirler.
Mistik yaşam, dinsel söylemler ve duygusal deneyimlerimiz
kendilerini ifade etmek konusunda bir noktada buluşurlar;
hepsi de simgesel anlatıma gereksinim duyarlar. Çünkü deneyimler bir plan-programa, netleşmiş hedeflere bağlı değildir. Bunlar geleneksel yoldan da yaşanmazlar. Çünkü gelenek bilinen bir yolun izlenmesidir, önceden kabul edilmiş
kuralların otoritesine bağlı kalmaktır. İçsel deneyimlerde
böylesi bir süreç yaşanmaz, eğer yaşanırsa içsel olmaz; içsel
olmadığı hiçbir dönüştürücü etkisinin olmamasında kendini
gösterir.
Her şey aslına uygun olarak yapılırsa daha sahici oluyor,
sahicilik ise inandırıcı, samimi, güven verici ve dönüştürücü oluyor. Simgesel anlatımların kendine özgü bir lezzeti
var. Fakat anlatım daha etkili olsun diye yapay olarak kullanılması onu iğreti kılar. Anlatılan yaşantı kendi doğasına
uygun düşen dili de çağırıyor zaten.
***
Son zamanlarda hem Türkiye’de hem de dünyada mistik
yaşam ve kadim bilgeliğe yönelik ilginin arttığı görülüyor.
İnsanlığın her alanda (ekonomik, bilimsel, akılsal, sanatsal) bir tarihi olduğu gibi, bir de bireyleşme tarihi var. Bu
durum kendi karşıtıyla birlikte gelişiyor. Bir yandan kadim
dünyaya ilgi artarken, bu yönde arayışlar yoğunlaşırken diğer yandan sonu belirsiz, ilkesiz ve değersiz bir bireyleşme
süreci de yaşanıyor. İstatistik verme şansım yok ama sadece
gözleme dayanarak şunu söylemek mümkün; İnsanlık hiçbir
zaman şimdi olduğu kadar terapist ve terapiste başvuran rahatsız insan görmedi.
Modernist yaşam pornografiktir; daha çok çeşit, daha çok
ayrıntı, daha çok görüntü, daha fazla hız, daha fazla dışsal
uyaran… Ama bunların hepsi de duyuların talebidir: Biyolojik kurgumuzun gereksinimlerinin karşılanmasına yarayan
araçlar. Arzuları kışkırtmak ve bunları giderecek araçları da
ortalığa salmak günümüz yaşamının en belirgin özelliklerinden biri haline geldi. Hedef çoğaltmak ya da hedef büyütmek, daha yükseğe tırmanmak, daha fazlasına sahip olmak,
kendini daha dokunulmaz kılmak bilinçlerde ego şişmesine
ve kibre yol açıyor. Bu durum kendine uygun ruhsal haller

de yaratıyor: Yalnızlaşan; doyumsuz, tedirgin, öfkeli, umutsuz ve depresif insan sayısı giderek çoğalıyor.
Modernizm bir anlayıştır; onun ürünü insan da kendine
özgü; her şeyi aynı değerde –daha doğrusu değersizleştirme– görme, her şeyiyle kendini dokunulmaz zannetme
(kibir), alaycılık, vefasızlık, kendini beğenmişlik günümüz
insanını sarıp sarmalayan sanal özelliklerdir. Bilerek veya
bilmeyerek kendimizi sıra dışı bir ölümlü olarak algılama,
ayrıksı ve çok özel olduğumuz zannı çoğumuzun içinde taşıdığı kendimize yönelik hayranlık duygusu…
“Sevgi insanı kurtaracak,” sözünü duyduğum zaman bana
çok pasif, edilgen ve hiçbir şey çözmeyen yumuşakça bir
çağrı olarak değerlendirirdim.
İnsanda en aktif iki güç var; bilgi ve sevgi: Bu ikisinin birliğinden bilgelik doğuyor, gerçek insan ve gerçek insani
değerler. Sorumluluk duygusu insan benliğinin biçim almasının merkezinde duruyor. Sorumluluk insanı ereğe yöneltiyor, emek sarf etmeye teşvik ediyor. Emek vefa doğuruyor
ve bir yerde vefa duygusu yoksa orada sevginin yeşermesi
mümkün olmuyor. İşte bunlar tinsel değerlerdir ki insan olmanın potansiyellerini açığa çıkarır. Günümüz insanı çok
ilahlı, iç dünyası parçalı. Kimi filozoflar buna “mutsuz
bilinç” diyorlar. Ama bu insanın kaderidir, iki karşıt varoluşsal kaynağı bir bedende toplayan tek varlıktır. Beden ve
bilinç (ten ve tin). Bu durum onun hem hidayetinin hem de
sefaletinin kaynağıdır.
İnsan varlığının bu parçalı halini dile getiren iki alıntı:
“Hiç kimse iki efendiye kulak edemez. Ya birinden nefret
edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem tanrıya hem de paraya kulluk edemezsiniz.”
(İncil, Matta;6/24)
“(Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.
Fakat aralarında bir Berzah vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.” (Kuran-ı Kerim; Rahman, 19-20)
Simge yüklü, varoluşumuza dair, üzerine çokça tefekkür
edebileceğimiz kelâmlar.

Düzeltme:
79. sayımızda yer alan Reyhan Gürtuna'nın “Modernite Sürecinde Medya ve Moda Aracılığı ile Kadının Tüketilişi”
başlıklı yazısının “Kadının horlanmışlığı, ezilmişliği ve bir eşya gibi kullanılmışlığı” diye başlayan paragrafının sonunda yer alması gereken referans dipnotu teknik bir hata dolayısıyla yayımlanamamıştır. Alıntının yapıldığı metne
şu adresten ulaşılabilir:
www.yazicimehmetali.blogspot.com/2010/01/kuresel-somurude-kadna-bicilen-rol.html
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landığı sırada ebeveynler, sporcular ve diğer antrenörler de
sıklıkla orada bulunurlar.(3) Crosset (1986), antrenör-sporcu
ilişkisini “efendi-köle” ilişkisine benzetmiştir. Onun bakış
açısına göre istismar ilişkisi, sporcunun yeterince bağımsız
olamamasından, antrenörün yüksek seviyedeki kontrol ve
baskısından kaynaklanır.(4)

Antrenör-Sporcu
İlişkisinde Şiddet
Elif Ersoy

Genç bir sporcunun antrenörü ile olan ilişkisi, hayatındaki en önemli ilişkilerden biridir. Antrenörsporcu ilişkisinde antrenörün otoritesinin varlığı
ve sporcunun, antrenörün davranış ve direktiflerini
sorgulamayışı akademik araştırmalarla da desteklenmiş bir bilgidir. (1,2)
Spor camiasında antrenöre itaat ve sadakat bir normdur ve
sporcular, ebeveynler ve spor kurumları, bu kısıtlamaları
rıza ile benimseyerek kabullenir. Sporcuların başarılı olabilmeleri için antrenörlerinin bilgi ve becerilerine ihtiyaçları
olduğu şüphesizdir; ama bu durum aynı zamanda sporcuların antrenörlerine belli düzeyde bir bağımlılık geliştirmelerine neden olur. Antrenöre olan bu bağımlılık, ilk aşamalarda sporcunun üzerinden türlü sorumlulukları alarak onun
yalnızca sonuca odaklanmasını sağlayan, onu rahatlatan,
masum bir bağımlılıktır. Fakat Roberts ve Hemphill’e göre
sporcu elit düzeye ulaştığında bu bağımlılık ironik olur,
çünkü elit sporcular olarak onlar zaten her şeyi bildikleri bir
düzeydedirler. Antrenörün sporcuyu kısıtlayıcı yaklaşımları ve sporcunun sorgusuzca antrenörün kontrolüne girmesi
bağımlı bir ilişki meydana getirir ve bu bağımlı ilişki bazen
ekonomik sömürü, fiziksel istismar ve/veya cinsel istismara yol açabilir. Netice itibariyle, antrenör-sporcu arasındaki
ilişki, manipülasyonun pek çok biçiminin yaşanabilmesine
elverişli bir ilişkidir ve antrenörün sporcu üzerindeki aşırı
kontrol ve otoritesi istenmeyen birtakım sonuçlara yol açabilir.(1,2)
Günümüzde sporcular “mükemmel” olabilmeleri için psikolojik ve fizyolojik olarak son sınırlarına kadar zorlanmaktadırlar; bu durumda eğitim ile istismar arasındaki sınır silikleşebilmektedir. Psikolojik eziyet, hem duygusal istismarı
hem de duygusal ihmali kapsar biçimde APSAC (American
Professional Society on the Abuse of Children) tarafından
şöyle tanımlanmıştır: “Çocuğa bakım veren kişinin, çocuğu
değersiz, kusurlu, sevilmeyen, istenmeyen, tehlikede
hissettiren tekrarlayıcı davranış örüntüleri.” APSAC aynı
zamanda psikolojik eziyetin 6 biçimini tanımlamıştır: Hakaretle geri çevirmek, dehşete düşürmek, yalıtmak, duygusal yanıt vermeyi reddetmek, sömürmek ve zihinsel, tıbbi ve
eğitimsel olarak ihmal etmek. Duygusal istismar, aslında
sıkça yaşanan fakat farkına varılamayan bir kötü muamele türüdür ve düşük öz-saygı, depresyon, anksiyete, yeme
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bozuklukları ve insanlar arası ilişkilerde zorluklar gibi türlü
uzun süreli negatif etkisi vardır.(3,4)
Bir antrenör ve sporcu arasındaki ilişkinin duygusal istismar
içerikli bir ilişki olduğunu söyleyebilmemiz için şu sıralanan kriterlerin var olması gereklidir:
a) Antrenör-sporcu ilişkisindeki davranışların sporcunun
duygusal iyilik haline zarar verme olasılığını taşıması (örneğin, terörize edici, aşağılayıcı, tehdit edici, sömürücü ya
da duygusal olarak yanıtsız bırakıcı davranışlar gibi).
b) Antrenör-sporcu ilişkisinde zararlı davranış örüntülerinin bulunması ve bu davranışların belli bir zaman aralığında
çoklu kereler meydana gelmesi.
c) İstismar edici davranışların, güven ve ihtiyaçların karşılandığı bir ilişki içerisinde görülmesi.
d) Davranışların sömürücü olması ve zarar verme amacı taşımasa da iradi olarak sporcuya yönelik olarak gerçekleştirilmesi.
e) Zarar verici davranışların temas içermemesi.
Antrenör-sporcu ilişkisindeki duygusal istismar; fiziksel
davranışlar (örn. eşya fırlatma, duvarlara vurma vb.), sözel
davranışlar (örn. alay etme, lakap takma) ile dikkat ve desteğini çekme (örn. iradi olarak sporcuyu görmezden gelme)
olarak görülebilir.(3)
Antrenörün sporcuyu hor gören ve değersizleştiren yorumları sporcu tarafından içselleştirilebilir ve sporcunun öz-saygısını ve sporcu kimliğini yıkıcı bir etki yaratabilir. Sporcuyu görmezden gelme de aynı şekilde sporcu kimliğinde
olumsuz bir etki yaratabilir; hatta bu etki fiziksel olarak
hasar vermekten daha etkilidir.(4) Spor alanında çocuk istismarına dair araştırmalar 1985 yılında Birleşik Krallık’ta
başlar. 1990’ların ortalarında spor alanında görülen çocuk
istismarı vakaları bu alana olan akademik ilginin artmasına
sebep olur. (4,5)
Günümüzde spor alanında antrenör-sporcu arasında yaşanan cinsel istismar tartışılagelen bir konudur.(1) Antrenör-sporcu arasındaki duygusal istismarın incelendiği çalışmalar bize, spor camiası içinde bu türde duygusal istismarın
normalize edildiğini göstermektedir. Duygusal istismarı
normalize etmek, yasal olarak şikâyetçi olmayı da engellemektedir. Duygusal istismar türünde davranışların yaşantı-
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Antrenör-sporcu arasındaki ilişkinin ve özelde sporcuların,
antrenörün sahip olduğu gücü algılayışın ve bunun istismar
deneyimine olan etkisinin 9 sporcu üzerinden incelendiği bir
araştırmada katılımcıların hepsi duygusal istismara (bağırma,
çığlık atma, aşağılama, hor görme, tehdit, görmezden gelinme) uğradıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada sporcuların,
antrenörün güç kullanımına iki şekilde yanıt verdikleri tespit
edilmiştir: korku duyarak ve antrenörün istismar edici koçluk
uygulamalarını normalize ederek. Çalışma sonuçlarına göre
antrenörün sahip olduğu güç, özellikle, ilişkinin yakınlığına,
antrenörün yasal olarak otorite oluşuna, antrenörün uzman
oluşuna ve önceki başarılarına ve antrenörün sporcu kontrol
edebilme becerisine bağlıdır. Yine çalışma sonuçlarına göre
sporcular koçlarına hayranlık ve saygı duydukları için onların istismar edici davranışlarını sorgulamamışlardır.(2)
Sporcular, duygusal istismar deneyiminden “üzgün” olduklarını ifade etseler de antrenörlerinin bu davranışlarının bir
açıdan gerekli olduğuna dair de bir inanç taşımaktalar. Bu
inançları sebebiyle de antrenörlerinin duygusal istismar içerikli davranışlarını iyi niyetli olduğunu hissetmektedirler.
Bir katılımcı şöyle der: “Antrenörüm bana bağırıyordu ama
onun aslında beni umursadığını biliyordum. Bana kendimi
değersiz hissetmem için bağırmadığını biliyordum. Bunun
başka bir motivi vardı ve o da beni olabileceğim en iyi jimnastikçi haline dönüştürme isteği idi.” Benzer şekilde bazı
sporcular antrenörlerinin incitici yorum ve eleştirilerinin
yanı sıra büyük övgü aldıklarını da söylemişlerdir. Katılımcı
sporcular, duygusal istismarın yaşandığı ortamlarda bulunan
ebeveynlerin, kardeşlerin, koçların, spor danışmanlarının
duruma seyirci kalarak hiçbir müdahalede bulunmadıklarını
da ifade etmişlerdir. Geçmişte maruz kalınan bu duygusal
istismarın sporcularda güç duygular uyandırmadığını bir
sporcu şöyle ifade etmiştir: “Onlara (koçlarına) karşı içimde tuttuğum herhangi bir şey yok. Kin duymuyorum. Onlara
göre bu yalnızca işleriydi.”(3)
Bir çalışmada duygusal istismar yaşayan katılımcılara antrenörün bu türde davranışlarının kendilerini nasıl hissettirdiği
soruldu. Bu soruya verilen cevaplarda üç farklı duygusal istismar tipine maruz kalanların birbirlerinden farklı hissettikleri görüldü. Sporcular, kendilerinde en kötü etkiyi yaratan
birincil etmenin antrenörün dikkat ve desteğinin kesilmesi,
ikincil etmenin sözel davranışlar olduğunu söylediler. İlginç
bir şekilde, “fiziksel davranışlar yoluyla” yapılan duygusal
istismarın en az olumsuz etkiye sahip olduğu görüldü.(4)
Spor alanında bireysel ve kültürel düzeylerde değişimler gerekli olduğu öne sürülmüş ve genç sporcuları istismardan
korumanın en etkili yolunun da spor kültürünü değiştirmek
olduğu söylenmiştir. Sporcu merkezli spor modeli, bütüncül
gelişimsel yaklaşımlar, sporcunun hem fiziksel hem de
sosyal ve psikolojik olarak bütüncül gelişimine odaklanır.
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Bu yaklaşımın altında yatan varsayım, sporcunun ulaşabileceği en üst düzeye ulaşabilmesinin sağlıklı bir kişilik gelişimi ile mümkün olabileceği varsayımıdır. Sporcu merkezli
bir modelde güç, sporcu ile antrenör arasında paylaşılmalıdır; eğer yaşlar uygunsa ebeveyn-antrenör ve sporcu üçgeni
arasında da paylaşılabilir. Sporcu merkezli bir modelin oluşturulabilmesinde kilit nokta, sporcunun ihtiyaçlarını karşılayan ve sporcunun öğrenebilme yetisini anlayıp ona kontrol
gücü sunan bir liderlik modeli oluşturmaktır. Bu yaklaşımla
antrenör-sporcu ilişkisi ya da antrenör-sporcu-ebeveyn üçlü
ilişkisi, planlamanın, karar vermenin ve değerlendirme süreçlerinde sorumluluğun paylaşıldığı bir ekip arkadaşlığına
dönüşür. Karar verme noktasındaki en temel kriter, “Sporcu için şu anda ve gelecekte en iyisi nedir?” olur. Böylece
bu modelde antrenörler sağlıklı çocuk gelişimine katkıda
bulunmuş olur. Böylece, sporcunun iyiliğine odaklanmak
ve güç düzenlemelerini paylaşmak sporcuları istismar edilmekten koruyucu etmenler olurlar.(2) Ayrıca, antrenörlerin
eğitimlerinde saygıyla rehberlik etme ve gücün olumlu kullanımı gibi konulara da değinilmelidir. Antrenöre bağımlılıkla ilgili olarak, ebeveynlerin, sporcuların ve spor danışmanlarının erken eğitimi antrenör ve sporcu arasındaki güç
dinamiklerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Antrenörün otoritesinin aşırı kullanımını engellemede rol sınırlarını
net belirlemek etkili olur.(2)
Antrenörlerin duygusal istismarının, etik antrenörlük davranışları ve sporcu gelişimi için alternatif, istismar edici olmayan düşünce sistemleri ve stratejiler üzerine eğitim almaları
ile engellenebileceği ifade edilmiştir. Antrenör ile sporcu
arasındaki ilişkide, antrenörün otoritesini azaltmak önemlidir. Antrenörün otoritesini azaltacak en etkili yollardan biri
sporcunun gücünü arttırmak olabilir; bu da sporcuyu genel
koçluk teorileri ve teknik konularda eğiterek mümkün olabilir. Ayrıca antrenör-sporcu ilişkisinde saygıyı arttırmak ve
karar verme sürecine sporcunun da dâhil edildiği açık iletişim için cesaretlendirilmelidir. Ayrıca spor kültüründe şiddet karşıtı kampanyaların da yapılması önemlidir ve sporcu
gelişiminin bütüncül olarak ele alınması performans temelli
başarı ölçümlerinin önüne geçer.(3)
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Düş
Zahide Üzümçeker

Göklerde uçan en lekesiz kuştu barış
Dünyayı dolaştı karış karış
ne elmas ne de altındandı aradığı ışık
Beyaz kanatlarında taşıdığı ağırlık
Emeğinin sonucunda ağzına aldığı
bir buğday tanesi azık
Az gitti, uz gitti
azıktan geçti uçmaktan vazgeçmedi.
Yarısı kana boyanmış kara kıtalara konuk oldu
Yüreğinden bir damla kan canlar sofrasına sundu
gece oldu... ve son buldu
Sonra sabah sefasını sürdü
Kırmızı güller salınırken ağır ağır
kum çölleri kan gölleri gülistan oldu
Göklerdeki kuşun dilinde dinmeyen sevinçli türkü
Dünyayı kuşattı barış
BARIŞ.

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