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“Dünya kaygısı,
özünde özgürlük kaygısıdır.

İnsan kendi hayatını yalnızca kendisinin yönlendirmek 
zorunda olduğunu anlaması onu kaygıya iter.

Kurtuluşun ve aydınlanmanın tek yolu ve tek aracısı 
olduğunu bilmek kaygı uyandırır.”

Søren Kierkegaard, Kaygı Kavramı. 
İş Bankası Kültür Yay., s.56.
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Yayınla ilgili not: 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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Farklı disiplinlerde ele alıp işlenen 
“Kaygı Kavramı” bir anksiyete bo-
zukluğu olarak geçiştirilemeyecek 
ve yalnızca buna indirgenemeyecek 

kadar derinliklidir. İnsanın kaygısı, gündeli-
ğin sıkıntılarından varoluş kaygısına kadar 
uzanan geniş bir hatta farklı renklerde ve 
farklı derinliklerde karşılıklarını bulur. Eğer 
bir psikoloğun dilinde karşılığını aramak 
zorunda kalmış olsaydık belki de onun için 
“Güçlü bir isteğin amacıyla buluşamayacak 
gibi gözüktüğü durumlarda ortaya çıkan bir 
duygu” olduğunu diyebilecektik; veyahut 
toplumbilimleri sözlüğünde bir karşılık ara-
saydık kaygının ilkine benzer şekilde “Birey-
lerin ya da toplumsal birlikteliklerin güçlü 
isteklerinin yaşamda karşılık bulamaması 
söz konusu olduğunda beliren bir duygu” ol-
duğunu söyleyecektik.

Yerini bulmamış, doyuma ermemiş bir iste-
menin yanı başında beliren bir duygu altında 
tasnif edilmiş bu tanımların kendi haklılıkları 
gibi yine kendi disiplinlerinin sınır dünyala-
rında haklılıkları olan başka tanımları da el-
bette burada sıralayabilir ve “Eğitimde sınav 
kaygısı”, “Piyasada kriz kaygısı” gibi mo-
dern insanın dilinde sıradanlaşmış ifade tarz-
larıyla da uzunca bir örnek listesi vererek bu 
tanımları destekleyebilirdik. Nominal düzey-
de her birine kaygı olarak aynı isim verilse de 
bu tanımlarda ele alınan kaygı fenomenleri-
nin her birinin kendi aralarında etkileri bakı-
mından göz ardı edilemeyecek hiyerarşik bir 
derinlik söz konusudur.

Farklı disiplinlerde ele alınıp açık kılınmaya 
çalışılan kaygı kavramının intihar, uyum (or-
yantasyon) bozukluğu, toplumsal anomi, eko-

nomik kriz, nevrotik ve psikotik bozukluklar 
gibi bilinen olumsuz durumlara sebep teşkil 
etmesine daha çok vurgu yapılıyor olması 
Kaygı’nın hiçbir savunusunun yapılamayaca-
ğı ve hiçbir olumlu bir işleve sahip olmadığı 
anlamına da gelmez. İnsanın şimdinin pekin 
dünyasına saplanmış kendilik konstrüksiyo-
nuna, kendi gölge fenomenine rağmen, onu, 
varlığın yeni bir formuna, yeni bir eyleme ve 
de yeni bir oluş sürecine davet eden de yine 
kaygının belirsiz doğasıdır. 

Hegel “İnsanın hakiki varlığı, onun eylemi-
dir” derken haklıdır. Edimsel bir varlık ola-
rak İnsan, kendi ideal ötekisi ya da başka 
bir kendilik tasavvuru ile şimdi ve buradaki 
kendisi arsındaki bir gerilim hattında yaşar. 
Belki de bu gerilim, bu sıkıntıdır ki onun 
tüm yapıp etmelerini bir şekilde besleyen bir 
etken olarak insanın olumladığı, arzuladığı 
pozitif duygu ve durumlar kadar zorunlu ve 
aslîdir. Bu sebeple insanın kaygısıyla insan 
kılgısı arasında var olan asli koşutluk bir kez 
gözetildiğinde, felsefenin ülkesine yol tutan 
herkes için, kapının eşiğinde durup bekleme-
de ısrar eden bir bilinç tipini sırtından itekle-
yen bir katalizör olarak kaygı, artık yalnızca 
bir duygu durum bozukluğuna indirgenen 
çocuksulukta ele alınıp mahkûm edilemez. 
Bu itibarla elinizde tuttuğunuz ve felsefeden 
edebiyata, teolojiden hermenötiğe, psikoloji-
den sanata kadar uzanan ve “Kaygı” başlığı 
altında tecessüm etmiş bu özverili emek de 
böyle bir kaygının ürünüdür. Bu insan olabil-
menin ve insan kalabilmenin kaygısıdır ve de 
kıymetlidir.

Sadık Acar
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Kaygı Kavramı
Søren Kierkegaard
Yayınevi: Hece Yayınları / Felsefe-Düşünce

Kaygı, Kierkegaard’ın bulguladığı bir kavramdır. Bu kavra-
mın ilk defa ve en ileri derecede ortaya çıktığı Kaygı Kav-
ramı ise Kierkegaard’ın en önemli yapıtlarından biridir. Bu 
çalışmanın özelliği, ilk günah bağlamında, insanı kendi kö-
keninde, en aza ve en yalına indirgeyerek tüm gizil güçleri 
içinde anlama denemesi olmasıdır. Ele aldığı günah, özgür-
lük, olanaklılık, kaygı zaman, tarih, benlik gibi kavramlar-
la insanın yeryüzündeki varoluş sorununa güçlü bir bakış 
getirir. Onu modası geçmiş bir düşüncenin köklerinden biri 
olarak değil, tüm zamanlar içinde insanın yeryüzündeki an-
lamını anlama ve arama gayretinin en ileri adımlarından biri 
olarak görmek gerekir.

Kaygı
Kütüphanesi

Hazırlayan: Gülsüm Eren

UMUT
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Kaygı Üzerine
Renata Salecl
Yayınevi: Metis Yayınları / Psikoloji-İnceleme

Sık sık çağımızın kaygı çağı olduğuna dair yorumlar 
duyuyor, kaygıdan kurtulmanın yollarını aramaya teş-
vik ediliyoruz. Peki, nedir kaygı? Bakış açımızı değiş-
tirerek kurtulabileceğimiz (ve kurtulmamız gereken) 
bir duygu mu, yoksa temel bir insanlık durumu mu? 
Kaygı Üzerine’de Renata Salecl, gerek bireyleri gerek-
se toplumları zaman zaman avucuna alan bu ruh halini 
mercek altına yatırıyor ve soruyor: Kaygının temelinde 
ne var? Bir şeylerin kontrolden çıktığı hissi mi, yok-
sa aksine her şeyin fazlaca kontrol altına alınması mı? 
Seçeneksizlik mi yoksa çok fazla seçenek mi? Medya 
kaygıyı işlemekle mi yetiniyor, yoksa bizzat yaratıyor 
ve körüklüyor mu? İlaçlar kaygıyı azaltıyor mu yoksa 
besliyor mu? Kaygı gerçekten de mutluluğun önünde-
ki en büyük engel mi, yoksa mutluluğun nihai hedef 
olarak yüceltilmesi ve mutluluk baskısı insanları kay-
gıya mı sevk ediyor? Bir başka deyişle, kaygıya neden 
olan şey tam da kaygıdan kurtulma çabası olabilir mi? 
Salecl bu soruları yanıtlarken, gündelik hayatta yaşadı-
ğımız kaygıları dört temel başlık altında inceliyor: sa-
vaş kaygıları, hiperkapitalizmin getirdiği (ve suiistimal 
ettiği) kaygılar, aşk ilişkilerinde yaşadığımız kaygılar ve 
ebeveynlik kaygıları. Psikanalizin temel kuramlarının 
yanı sıra edebiyat, sanat, sinema ve popüler kültürden 
de faydalanan Salecl, hayatımızın kaçınılmaz bir parça-
sı olan kaygı üzerine yalın ve derinlikli bir çözümleme 
sunuyor.

Søren Kierkegaard’da 
Kaygı Kavramı
Yasemin Akış
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları / Felsefe-Düşünce

Vigilius Haufniensis, bildiğimiz ismiyle Søren Kierke-
gaard, kaygıyı bir uçurumun sınırında durduğumuzda 
hissettiğimiz baş dönmesine benzetir. Adımını uçuru-
mun belirsizliğine doğru atmanın ya da atmamanın ka-
rarını verebilecek olmak ve tüm olasılıkların bir an için 
önümüzde serili olması hali insanda bu baş dönmesini 
meydana getirir. Benzer şekilde kaygı, olanaklar arasın-
da seçim yapmanın sorumluluğunun bireye ait olduğu 
her durumda ortaya çıkan baş dönmesidir. Uçurumun 
kenarından aşağıya bakıp başı dönen bir insan gibi, öz-
gürlük kendi olanaklarını seyreder. Kendi kendisiyle 
ilişki kurma olanağını ve bu ilişkiden sorumlu olmanın 
zorunluluğunu keşfeder. Bu nedenle kaygı hem ona doğ-
ru itildiğimiz hem de ondan kaçındığımız “Sempatik 
bir antipati, antipatik bir sempatidir. Søren Kierkega-
ard’da Kaygı Kavramı, varoluşçu Danimarkalı filozof 
Kierkegaard’ın izinde özgürlüğün insan varoluşundaki 
en temel belirtisi olan kaygıyı, kalıtsal günah, özgürlük, 
zaman ve umutsuzluk kavramlarıyla ilişkisi bağlamında 
açıklamaya yönelik bir çabadır.

Anksiyete
ve Kaygı
Andre Le Gall
Yayınevi: Dost Kitabevi /
Psikoloji- İnceleme

Anksiyete ve kaygı kavramlarının ruhbiliminde sahip 
olduğu ağırlıklı yer, bu kavramların temel olduğu bir 
çözümlemenin psikanalitik incelemelerde de merkezî 
bir role ve işleve sahip olmasından ileri geliyor. Freud 
ve Breuer’den Lacan’a dek birçok önemli biliminsanı 
ve kuramcı, özellikle çocukluk yıllarında yaşanan trav-
maların ve edinilen kimi deneyimlerin yaşamın ilerleyen 
yıllarında yol açtığı kaygı ve buhranlarda belirleyici ol-
duğunu gözlemlemiştir. Söz konusu kavramların süre-
ğen ve kalıcı etkilerinden semptomatik bulgularına dek 
genişletilmiş nitelikli ve bütünlüklü bir inceleme.
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Korku ve Kaygı
Hoimar von Ditfurth
Yayınevi: Kollektif-Metis Yayınları / Felsefe-Düşünce

Hoimar von Ditfurth’un yönettiği, konularında uzman 
bilim adamı ve düşünürleri bir araya getiren bir konfe-
ransın konuşma ve tartışmalarından oluşuyor. Konuya 
felsefe, psikoloji, antropoloji, psikanaliz ve edebiyat 
gibi farklı alanlardan bakan tartışmacılar, insan davranı-
şı olarak korku ve kaygının nedenlerini, tarih ve toplum 
içindeki değişimini inceliyorlar. Korku ve kaygıyı ayırt 
etmeye yardımcı olacak ortak bir tanımlama yapabilme-
yi amaçlayan kitap, bilimsel açıdan bilgilendirici ve tar-
tıştırıcı niteliğiyle, klasik korkularından hayli uzaklaş-
mış, ancak çağımıza özgü kaygılarla boğuşan günümüz 
insanının karşısındaki temel sorulara yanıt arıyor.

Yaratma Cesareti
Rollo May
Yayınevi: Metis Yayınları / Felsefe-Düşünce

Yaratma Cesareti, Amerikan psikolojisi ve varoluşçu 
psikoterapinin önde gelen ismi Rollo May’in en temel 
yapıtlarından biri. May, psikoloji, psikoterapi, felsefe 
ve sanatla yakın ilişkisinden ötürü, yaratıcılık konusu-
nu ilginç bir perspektiften inceliyor. Tüm varoluşçular 
gibi o da kaygı olgusuna büyük önem vererek, değişimin 
kaygının içine gömülerek varılacak bir yaratıcılık düze-
yinde gerçekleşeceğini vurguluyor. Geçiş dönemi psiko-
lojisinin tüm olumsuzluğunu, yaratıcılığın zorunluluğu 
adına kutlayan May, “Yeni olan”ın her yerde fışkırdığı 
bir dünyada, insanın bilinçdışı kaynaklara güvenmesi 
gerektiğini savunuyor.

Doğum Travması
Otto Rank
Yayınevi: Metis Yayınları / Psikoloji-İnceleme

Psikoloji tarihinin en kayda değer kitaplarından bi-
ridir Doğum Travması. Ne var ki, Sigmund Freud 
ile en sevdiği öğrencilerinden Otto Rank ara-
sındaki ilişkinin bozulmasına da yol açmıştır.  
Bu kitapla, ruhsal yapının ortaya çıkmasını ve her tür-
lü nevrotik rahatsızlığı insanın doğum sürecinde ya-
şadığı travmaya bağlayan Rank, Freud’un görüşleri-
ne sıkı sıkıya bağlı olduğunu öne sürmekle birlikte, 
dönemin nevroz kuramında babanın taşıdığı merkezi 
önemi, yani Oidipal dramda babanın tuttuğu yeri sar-
sıyor, annenin önemini öne çıkartıyordu. Başlangıç-
ta, Freud, psikanalizin kültürel alanlara açılmasında 
önemli rol oynadığını düşündüğü bu öğrencisinin ki-
tabını coşkuyla karşıladıysa da, sonunda Rant Orto-
doks psikiyatri çevresinin baskısıyla aforoz edildi.  
Çalışmalarına ABD’de devam eden ve yeni bir psikote-
rapi yöntemi geliştiren Rank’ın görüşleri, Carl Rogers, 
Eric Fromm, Karen Horney ve Roll May gibi isimlerin 
yapıtlarını etkilemiştir.
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Kaygı-Edebî ve 
Kültürel Tarihi
Francis Ogorman
Yayınevi: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

“Kaygı duyuyorum, öyleyse varım!”

Gece yarısı uykularınızı kaçıran bir kaygının pençe-
sine düştünüz mü hiç? Peki ya, herhangi bir karar anı 
öncesinde olası tüm seçenekleri en ince ayrıntılarına 
dek düşünmekten iyice kararsız kaldığınız oldu mu? 
Acaba düşünme becerisini bu kadar geliştirebilmiş ho-
mosapiens gibi bir türün üyesi olmasaydınız bu kadar 
kaygılanır mıydınız? Belki tanrıların zamanında yaşa-
mış olsaydınız her şey daha rahat olurdu. Kim bilir...   
İnsanlığın ve özelde bireyin kaygılı halinin altında akıl-
cılığın ve modernist dünyanın payı olabilir mi? Bize 
“Kendi tercih hakkı”mız olduğunu söyleyen ve önü-
müze sayısız seçenek sunan bir düzen içinde gerçek-
ten kaygısızca ve özgürce seçim yapabiliyor muyuz?  
İngiliz edebiyatı hakkında çalışmalarıyla bilinen, Leeds 
Üniversitesi profesörü Francis O’Gorman “Kaygı / Edebî 
ve Kültürel Tarihi” adlı kitapta yukarıdakine benzer pek 
çok sorunun peşine düşüyor. Kaygının nedenlerini ve 
onunla baş etmenin yollarını, kaygılı kişinin özelliklerini 
sorguluyor. Bunu yaparken de kaygının kökenini anlaya-
bilmek için kültürel ve edebi tarihin derinliklerinde bir 
gezintiye çıkıyor. Hatta bir an Descartes’ın ünlü önerme-
sini “Kaygı duyuyorum, öyleyse varım!”a dönüştürüyor.  
Kitapta kaygı konusunda çalışmalar yapan psikiyat-
ristlerin yanı sıra Antik Yunan filozoflarından Charles 
Darwin ve Sigmund Freud’a, Shakespeare’den T.S.Eli-
ot, Virginia Woolf ve James Joyce gibi modernistlere, 
Bellini’den Rodin’e, Samuel Beckett’tan Woody Allen’a 
kadar kültürel tarihin köşe taşlarını bulacaksınız.

Kaygıdan Korkuya
Prof. Dr. Özcan Köknel
Yayınevi: Remzi Kitabevi

Herkes mutlu olmak için çaba gösterir. Bireysel ya da 
toplumsal nedenlerle bu çaba yetersiz kalırsa ruh sağ-
lığı bozulur. Ruh sağlığını bozan nedenler de kaygı bo-
zukluklarına yol açar. Bu kitap, kaygı bozukluğuyla baş 
etmenin yolları ile ruh sağlığına, mutluluğa ulaşmak ko-
nusunda ipuçları veriyor... Prof. Köknel’in açıklamaları 
psikolojik birçok soruna ışık tutuyor.

Kaygılı Çocuğa 
Yardım
Susan H. Spence, Ronald M. 
Rapee, Ann Wignall, Vanessa Cobham
Yayınevi: Arkadaş Yayıncılık / Eğitim

Bu kitap çocuklarının endişe, korku ve kaygılarını yen-
melerine yardım etmek üzere anne babalar için hazırlan-
mış adım adım ilerleyen bir kılavuz niteliğindedir. Anla-
tılan yöntemler bilimsel desteğe sahiptir. Anne babalar bu 
kitabın ilginç, kolay okunur ve çocuğa en iyi yardım yol-
ları hakkında önemli fikirlerle dolu olduğunu görecektir. 
Anne babalar kaygılı çocuklarına yardım etmek ister, an-
cak genellikle bunu nasıl yapacaklarını bilmez. İşte tam 
da bu amaç için tasarlanmış bir kitap. Bu kitap, davranış 
ve düşünce araçlarını kullanarak, çocuğa kaygıyla başa 
çıkmayı öğretmek için geniş ve somut adımlar sunuyor. 
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“Bir keresinde Kaygı (Cura) bir 
nehirden geçiyordu, bir kireç 
parçası gördü ve ona şekil ver-

meye başladı. Oluşturduğu şeye ba-
kıp düşünürken Jüpiter geldi. Kaygı 
Jüpiter’den bu parçaya ruh vermesini 
istedi. Jüpiter memnuniyetle kabul 
edip kireç parçasına ruh verdi. Ar-
dından Jüpiter parçaya kendi isminin 
verilmesini istedi. Kaygı ile Jüpi-
ter arasında bu konuda bir tartışma 
başladı. Derken yeryüzü ayaklandı 
ve yaratığa kendi isminin verilmesi 
gerektiğini çünkü kendi parçasından 
yapılmış olduğunu söyledi. Üçü bir-
den Satürn’den hakemlik yapmasını 
istediler. Satürn şu karara vardı: Jü-
piter, sen ruhunu vermiş olduğun için 
yaratık öldüğünde ruhu senin olacak, 
sen yeryüzü, bedeni verdiğin için, bu 
şeyin bedenini sen alacaksın. Ama bu 
yaratığa ilk Kaygı biçim vermiş oldu-
ğundan, yaşadığı sürece bu yaratığa 
Kaygı sahip olacak. Ve aranızda isim 
konusunda bir anlaşmazlık olduğuna 
göre, gelin ona insan (homo) ismini 
verelim, çünkü topraktan (humus) 
yapılmıştır.” İlk haliyle Hyginus ta-
rafından kaleme alınmış Latince bir 
masal olan yukarıdaki metin daha 
sonra Herder ve Goethe tarafından 
alıntılanmış, Heidegger ise “Varlık 
ve Zaman” adlı eserinde kaygı-insan 
özdeşliğini zaman bağına geçişte kul-
lanmıştır 1.

Hegel’e göre, her kavram tarihte ken-
di bütünlüğünü, diyalektik bir süreçte 
döneminin tini ve özneler üzerinden 
olgusal bir zorunluluk olarak açım-
lar 2. Kaygı kavramı, bu bağlamda 
Heidegger’de insanî var oluşun kav-
ranıp tanınması için bir araçken, kav-
rama Batı Hıristiyan tini için bu an-
lamı kazandıran kişi Augustinus’tur. 

Augustinus, özellikle Mezmurlar ve 

1 Deveci C., İsmi İnsan, Kendisi Kaygı Olsun, 
Heidegger’de Kaygının Varlıkbilimsel Değeri, 
Doğu Batı, Sayı 6, 1999.
2 Hegel G.W.F., Seçme Parçaalar, Onur Yay. 
2011.

Pavlus’un Mektupları üzerine derin 
tefekkürleri. İtiraflar adlı eserinde 
kendi yaşam öyküsünü anlamlan-
dırırken mitik bir boyuta taşımıştır. 
Eserin diyalektik çatışkıları, kişinin 
kaygı içindeki ruh halinin sürekliliği 
bir paradokstur. Diyalektiğin bilinci 
olarak kaygı bu bağlamda bir traje-
didir. Trajedi, karşıt perspektiflerin 
zorunlu bir aradalığı ve gerçekliği 
içindeki çaresizliğin diyalektik, tü-
mel kaygısıdır. 

Hegel’e göre kendi tikelliği içinde 
kıvranmak bilincin gerçekliğidir. 
Ve öznenin diyalektiğini oluşturan 
da işte bu tikel-tümel diyalektiğidir. 
Tarih, efendilik ile köleliğin bir diya-
lektiği olarak yorumlanabildiği gibi, 
insan varoluşundaki tikelin ve tüme-
lin bir diyalektiği olarak da kavrana-
bilir. İnsan kendisine bir değer atfet-
mekle yetinmez. Kendisinin olan bu 
tikel değerin, herkes tarafından tümel 
(evrensel) olarak bilinip tanınmasını 
ister  3  4. Hegel’in tikel–tümel diya-
lektiğini. Sartre, sonlu-sonsuz kar-
şıtlığı olarak tanımlamıştır  5  6. Yitik 
bütünlüğün yarattığı eksik olma ger-
çekliğinde kıvranan insanı, annesi ile 
olan ilişkisinden başlayarak, zorunlu 
bir efendi-köle diyalektiği beklemek-
tedir  7. 

Hem Freud hem de Lacan insanları 
çalışmaya, üretmeye, sevmeye, aşka 
ve sahip olmaya yönelten gücün, bu 
yitik bütünlüğe ulaşma çabası ol-
duğunu belirtirler. Yitik bütünlüğün 
dünyası, sözle tanımlanamayan, dile 
getirilemeyen bir anı parçası olarak 
bilincimizin karanlık kısmını, yani 
Freud’un bilinçdışı, Lacan’ın Gerçek 

3 İzmir M., Öznenin Diyalektiği, İmge 
Kitabevi Yay. 2013.
4 Kojeve A., Hegel Felsefesine Giriş, 
Yapıkredi Yay. 1996.
5 Kojeve A., Hegel Felsefesine Giriş, 
Yapıkredi Yay. 1996.
6 Sartre J.P., Varlık ve Hiçlik, İthaki Yay. 
2009.
7 İzmir M., Öznenin Diyalektiği, İmge 
Kitabevi Yay. 2013.

döneminin bilinci olarak adlandırdık-
ları kısmını oluşturur  8. Bu bağlam-
da bilinçdışı, doğa ile insan arasında 
kendini kaygı olarak devindiren diya-
lektik bir bütünlüktür.

Augustinus’un “İtiraflar” adlı eserin-
deki duası şöyledir; Zavallılıklarımın 
ağırlığı ve günahlarım beni korku-
tuyor. Issız bir yere bile gitmeye ka-
rar vermiştim ama sen şu sözlerinle 
beni güçlendirerek buna engel oldun: 
“Mesih herkesin uğruna öldü. Öyle 
ki yaşayanlar artık kendileri için de-
ğil, kendileri uğruna ölmüş kişi için 
yaşasınlar”. 9 Görüyorsun Tanrım 
yaşamak için bütün dertlerimi sana 
devrediyorum; ve yasanın harika-
larını göz önüne alacağım. 10 Güç-
süzlüğümü ve cahilliğimi biliyorsun. 
Eğit beni, iyileştir beni. 11 Bilgeliğin 
ve bilginin tüm hazinelerinin saklı 
olduğu 12 biricik oğlun beni kanıyla 
kurtardı, kibirliler bana hakaret et-
meyi bıraksınlar. Kurtuluş bedelimin 
ne değerli olduğunun bilincindeyim, 
onu yiyorum, onu içiyorum, onu da-
ğıtıyorum; hala yoksul olduğumdan 
onu yiyip doymuş olanlar ve onu ara-
dıklarından Tanrı’ya şükredenlerle 
birlikte doymak istiyorum 13  14. 

Mitin her öznesi kendi mitolojisinin 
trajedik zeminini o mitin yeniden in-
şası için zorunlu kılar. Bu bağlamda, 
Augustinus, “İtiraflar”da Tanah ve 
İncil üzerinden otobiyografik bir an-
lamlandırma ile miti yeniden kurmuş 
ve reforme ederken mitologos olarak 
da kavranabilir kılmıştır. Ortaçağ ki-
lise babaları, özellikle Aquinolu Tho-
mas, Calvin, Luther, Kierkegaard, 
Freud, Heidegger, Nietzsche, Sartre 
gibi kişiler ile kavram kendi diyalek-

8 İzmir M., Öznenin Diyalektiği, İmge 
Kitabevi Yay. 2013.
9 İncil, 2.Korintoslular 5:15
10 Tanah, Mezmurlar 54:23; 118:18
11 Tanah, Mezmurlar 6:3
12 İncil, Koloseliler 2:3
13 Tanah, Mezmurlar 21:27
14 Kierkegaard S., Kaygı Kavramı, Türkiye İş 
Bankası yay. 2015.
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tik sürecine açılmış felsefî, ontolojik, 
psikolojik, antropolojik disiplinlere 
katılmıştır. Bilinçdışının yaratıcı im-
gelemi üzerinden ise sanat ve ede-
biyat ile kültür kodlarına işlemiştir. 
Augustinus bu anlamda “kaygı” kav-
ramının tarihte açılımını belirleyen 
öznesi konumundadır.

Kierkegaard kaygıda diyalektiği, 
putperestliğin kader olarak korkuda 
bulduğunu söyler. Ona göre suç ve 
günah putperestlikte derin anlamında 
ortaya çıkmaz. Orada kader yüzünden 
suçluluk vardır. Bu trajedideki suçsuz 
suçludur. Oysa Yahudîlikte olan kor-
ku, yasa karşısında suçtan duyulan 
korkudur. Putperestlikteki kehanet, 
Yahudîlikteki kehanete karşılık gelir. 
Ama bundan dolayı kurbanı hiç kim-
se anlayamaz. Ve günahın gerçek ba-
ğıntısı konulmadığı sürece kurban yi-
nelenmek zorundadır. Bu yinelenme, 
Hıristiyanlıkta bireyselliklerde içe 
döner. Bu evrede özgürlüğün suçla 
bağıntısı diyalektik bir zorunluluktur. 
Özgürlüğün olanağında geçerli olan 
şudur: Suç ne denli derin keşfedilirse, 
deha o denli büyüktür. Çünkü insanın 
büyüklüğü, yalnız ve yalnız ondaki 
Tanrı tasarımının enerjisine bağlıdır 
 15  16.

Kaygı, bir dinamis olarak karşıtları-
nı, kendi varlığının bütünselliği için 
zorunlu kılar. Efendi-köle diyalektiği 
bu bağlamda Augustinus için; ya-
şam-ölüm, ruh-beden, iyi-kötü, ar-
zu-günah, yasa-özgürlük, sonlu-son-
suz, insan-Tanrı gibi karşıtlıkları ola-
rak vardır. 

Efendi, kendi özü için olmak olan 
bağımsız bilinç, köle ise özü öteki 
için yaşamak olan bağımlı bilinçtir 17. 
Kaygı, efendi ile kölenin arasındaki 
ilişkinin gerçekliği olarak trajediktir. 

15 Deveci C., İsmi İnsan, Kendisi Kaygı 
Olsun, Heidegger’de Kaygının Varlıkbilimsel 
Değeri, Doğu Batı, Sayı 6, 1999.
16 Kierkegaard S., Kaygı Kavramı, Türkiye İş 
Bankası Yay. 2015.
17 Hegel G.W.F., Tinin Görüngübilimi, İdea 
Yay. 1987.

Bu bağlamda Kierkegaard’da trajedi-
nin putperest, yani bedenle kayıtlı bi-
linci üzerindeki anlamı kader olarak 
ölümdür. Bu aşamada efendi mutlak 
olarak kölenin varlığını belirleyen 
taraftır. Kader, efendi olarak yaşam 
karşısında ölüm korkusunu kaygı 
olarak köle için mutlak kılar. Köle 
kendi dışından belirlenmişliğinin 
bilinci içindeki aciz bilinçtir. Ancak 
insan ölümlü olduğunun bilinci sa-
yesinde özgür olabilir. Verili varlı-
ğının olumsuzlanması olarak ölüm, 
doğaldan tinselliğe geçişin ayırt edici 
dönüşümüdür aynı zamanda. Yahudî-
likte ise yasa karşısındaki birey için 
diğer bireyler (öteki) ile olan tanın-
ma ve onanma diyalektiği sürekli bir 
gerilim olarak kaygıdır. Bu anlamda 
yaşamın soyut bir olumsuzluğu ol-
maktan çıkan ölüm, tinin sosyal ve 
siyasal bir uzam oluşturmasının ku-
rucu ögesine dönüşmüştür. Kaygı ise 
öteki karşısındaki arzuyu, eylemi, 

tanınma ve kabul edilme akdinin di-
namisi olarak diyalektiktir. Sürecin 
kararsız ve salınımlı doğası, karşılıklı 
olarak iki kendilik bilincinin hare-
keti olmasındandır. Yasa karşısında-
ki kurbanın gerçekliği, yani kölenin 
mutlak özgürlüğü bu bağlamda Hıris-
tiyanlığa geçiş ile mümkündür. Kar-
şıt kendilik bilinçlerinden birisinin 
ölüme meydan okumasıyla ve ancak 
yaşamsal varlığını yitirme korkusun-
dan yani bütün zanlarından mutlak 
olarak kurtulduğunda yaşamın üstü-
ne yükselebilir. Özdeş bir soyutlama 
konumundaki efendi değil, süreçte 
dolayımı gerçekleştirip somutlayan 
köledir. Kendi ölümü ile kendinden 
özgürleşen köle, kendi varlığını öz-
benliği olarak bulması ile kendisi için 
var olur ve onuruna kavuşur. 

Augustinus, bu bağlamda kaygıyı 
kendi özünde bulduğu ve duasında 
dile getirdiği bir kehanet olarak tarihe 
derç etmiş, kaygıyı var etmiştir.
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“Gaybî, kaygudan rehâ buldun,
şimdiden sonra Kaygusuz oldun...”  1

Kaygı, en genelde gelecek 
endişesinin şimdide yarattı-
ğı olumsuz, kimi zaman da 

olumlu sayılabilecek bir etkinin genel 
adı olarak değerlendirilir. Kaygının 
kapsamını mânevî bir güç veya ruhsal 
bir çöküntü olarak sınırlamak, olgu-
nun bütünlüğünü yansıtma konusun-
da yetersizdir. Örneğin bir vatansever 
için kaygılı olmak onu vatanını içinde 
bulunduğu olumsuzluklardan kurtar-
maya veya bunları düzeltmeye itecek-
tir. Kurtarma gücünü kendinde bulma 
konusunda sınırlarını zorlayacak, hat-
ta tinsel, fiziksel ve bedensel yetileri-

1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Kaygusuz 
Abdal. “Kaygusuz Abdal’ın bu mahlası alma-
dan önceki ismi Alaeddin Gaybî’dir. Kaygu-
suz mahlasını şeyhi Abdal Musa’dan almıştır: 
“Gaybî, kaygudan rehâ buldun, şimdiden son-
ra Kaygusuz oldun”.

ni artırma yoluna gidecektir. Bu gücü 
kendinde bulamadığında ise kaygıları 
onu psişik bir çıkmaza sürükler. Kay-
gı, her iki durumda da olumsuz (hatta 
olumlu) olan bir durumu kabullenme-
meyi veya olumsuzluğa gitmenin en-
dişesini taşır. Bu bağlamda kaygı salt 
olumsuz bir durum olarak değerlendi-
rilemez. Hatta Habermas kavramın bu 
ikili doğasıyla ilgili tespitlerde bulu-
nurken şu soruyu sorar: “Kaygıyı ne 
pahasına olursa olsun yok mu etmeli-
yiz?”  2 Bu anlamıyla kaygının vehmî 
bir güce sahip olduğunu söylemek zor 
değildir. 

Vehim, günlük dilde alışık olduğumuz 
kullanımının aksine yalnızca kurun-
tulu olma durumunu ifade etmez. 3 

2 Jürgen Habermas, Korku ve Kaygı. Metis 
Yay., 1991. s.126
3 Mustafa Çakmaklıoğlu, Muhiddin İbn’ül 
Arabi’ye Göre Dil-Hakikat İlişkisi Marifetin 
İfadesi Sorunu. Ankara, 2005. Dipnot 701.

Vehim, duyulardan maddî ve duyusal 
olmayan tikel anlamları çıkarsayan bir 
yetidir. Bunu yapabilmek için hafızayı 
kullanır. Bu anlamıyla hafıza vehmîn 
hazinesidir. Bu, insanın en kuvvetli 
yetisi olup, tüm mevcûdat üzerinde 
tasarrufu vardır. İbn’ül Arabî lojiğinde 
bu vehmî kudret için şu sonuca varı-
lır “eğer insan bu yetiye hâkim olur-
sa birçok tasarrufta bulunabilir; fakat 
bu yeti insana hâkim olursa onunla 
dilediği gibi oynar ve onu şaşırtır.”  4 
Özetle vehim, olmayanın olabilmesini 
veya var gibi algılanmasını sağlayan 
aklî bir yetidir. Sanat, edebiyat bu ye-
tiyle beslendiği gibi, her nevi keşif de 
vehme yaslanmak zorundadır. Böyle 
olunca da hayatı daha iyi bir yer haline 
getirebilmenin yolunun vehmî kudre-
ti olumlu ve yaratıcı yönüyle kullan-
maktan geçtiği söylenebilir.

4 A.g.e. Dipnot 435.

Dünya’nın Kaygısı...
İzzet Erş
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Vehim bu anlamıyla hafızada depo-
lanmış ipuçlarından hareket eder. 
İnsanı emsali görülmemiş harikaları 
yaratmaya götüren bir hediye (tahay-
yül), aklı sezgilerle buluşturarak id-
râkî anlayışa çeviren düşünme etkin-
liği (tefekkür) 5 veya tedirgin düşler 
görmeye iten bir kâbus senaristidir. 
Kavramın bu çok yönlülüğü kaygı ol-
gusu için de geçerlidir.

Kaygı en temelde şüphesiz ki var olma 
kaygısı olarak kendini ortaya koyar  6. 
Dünya’da olmak veya basitçe “yaşı-
yor” olmak kendi varlığını korumayı 
gerektirir. Bu korunma ise (şuursuzca 
da olsa) dünyaya tutunabilmek, onda 
var kalabilmek içindir. Hayatta kala-
bilmenin yolu, kendi sınırlarını be-
lirlemek ve orada varlığını sürdürme 
çabasında olmayı gerektirir. Bu an-
lamıyla dünyada olmak, hayvanî ya-
nıyla bedenin sürekliliğini sağlamak 
değildir. Hatta bedenin yitip gidece-
ğinin tanıklığı, devam edecek olanla 
ilgilenmeyi mecbûrî kılar. Hayatın bir 
devamının olmayacağına inanmak ve 
bu yeni inanç durumunu akılcı kabul 
edilen bir ümitsizliğin üzerine kurmak 
insan için olumsuzdur. İnsan yitip git-
menin kaçınılmazlığına inanarak dün-
yada da var olamaz. Eğer nihayetinde 
bir devamlılık veya yeni bir var oluşa 
geçiş yoksa bu, güdülerin başıboş kal-
masına neden olur  7. Ölüm karşısında 
çaresizliğini kabullenen insan ahlâkî 
tüm frenlerin yitimine kapılır. Bunun 
nihayetinde de hazza abanmak ve ölü-
mü istemek kaçınılmazdır  8.

Schelling bir adım daha ileri giderek 
salt dürtülerin insanı intihara sürük-
leyecek olması gibi, arı tinselliğin de 
hayattan heyecanı kaldıracağını sav-
lar  9. Zira arı tinsellik kişiliğin kendini 
Tanrı karşısında önemsizleştirmesine 

5 A.g.e. Dipnot 636.
6 Heidegger’in ifadesiyle dünya-içinde-olma 
kaygısı.
7 Walter Schulz, Çağdaş Felsefede Kaygı 
Sorunu. Metis Yay., 1991. s.7
8 Richard Alewyn, Edebi Kaygı. Metis Yay., 
1991.
9 Friedrich Schelling’in bu ifadesi için: Walter 
Schulz, Çağdaş Felsefede Kaygı Sorunu. s.11

neden olur. Güdülerin tek yanlı ege-
menliği Tanrı’nın, yani hayata dair 
bir anlamın ortadan kalkması oldu-
ğu gibi, arı tinsellik olarak Tanrı’nın 
mutlak hâkimiyeti de kişinin kendini 
(eksiksizlik karşısındaki eksik/eksik-
lik olduğundan) ortadan kaldırmasına 
neden olur. Oysa Tanrı doğa ve tinin 
birliğidir. 10

Bu tanımda öne çıkan tin, insan tinsel-
liğini; düşünme etkinliğini, aklı, ruhu, 
anlayışı vs. gösterdiği gibi, doğa da 
bedeni ve dünya içinde olmanın fizi-
ki şartlarına, gereklerine işaret eder. 
Ölüm kaygısı karşısında meydana ge-
len bu çaresizlik durumu, tanık olun-
mamış bir ihtimale duyulan inançla 
sonuçlanır: “Ölüm yoktur ve yaşam 
ebedîdir.” Ölümsüzlüğün, yani ebedî 
devamlılığın sadece bir kabul olduğu 
ve gerçekte deneyimlenmiş bir bilgi 
olarak içselleşmediği herkesten önce 
kişinin kendisine malumdur. Yine de 
ölümün gerçek olmayışı fikrinin bir 
bilgi değil ama (teolojik bir ifadey-
le) dua olduğu, aslında “ölümsüzlü-
ğe imanın” olanı değil ama olması-
na gerek duyulanı gösterdiği bilinir. 
Bu bilgi özgürlük kaygısını doğurur 
çünkü özgürlük en başından itibaren 
“ölümden özgürleşmek” olarak ken-
dini gösterir.

“Dünya kaygısı” der Kierkegaard, 
“özünde özgürlük kaygısıdır. İnsan 
kendi hayatını yalnızca kendisinin 
yönlendirmek zorunda olduğunu 
anlaması onu kaygıya iter. Kurtu-
luşun ve aydınlanmanın tek yolu ve 
tek aracısı olduğunu bilmek kaygı 
uyandırır.”  11

Ve çelişki büyür; dünyadan kurtulu-
şunu tinsellikte arayan insan, ulaştığı 
bu tinselliği korumak ve onu “büyüt-
mek” için dünyevî bir varlığa ihtiyaç-
lı olduğunu sezer. Zira dünyevî varlık 
olarak beden ve onun aracılığıyla ger-
çekleşen hayatın sürmesi, tinin ihti-
yaç duyduğu niteliksel dönüşüm için 

10 A.g.e. s.11
11 Søren Kierkegaard, Kaygı Kavramı. İş 
Bankası Kültür Yay., s.56.

sağlanmalıdır. Bu dönüşüm ile o, tinin 
özgürlüğe taşınmasını sağlayacaktır. 
Böylece baştaki önemsiz durumunu 
terk edip daha önemli bir duruma 
yükselmeye imtina eden tin, kendi 
varlığını tamlığına taşıyabilmek adı-
na baştakinden çok daha sadık olarak 
bedene yönelir. Bedeninin sağlığı ve 
güçlülüğü için daha çok çalışır. 12 Be-
denden bağımsızlaşmayı dilerken, 
tinin gelişimini tamamlaması adına 
bedenin ihtiyaçlarını daha tedirgin bir 
dürtüyle gidermeye uğraşır.

“Tin, bedeni apayrı, karşıt bir şey 
olarak görmektedir, ama ona ba-
ğımlı olduğunun ve onsuz yapama-
yacağının da farkındadır. Burada 
görülen şudur: Diyalektik sıçrayış-
tan sonra kaygı yok olmaz, tersine 
güçlenir. Diyalektik sıçrayıştan önce 
ise kaygı suçsuzlukta yaşamaktadır, 
bilinçsizdir.”  13

Bu bilinçsizlik durumunu ortadan 
kaldıran ve kişiyi vicdânî olarak kay-
gıya yönlendiren seçim yapması veya 
seçim yapmak zorunda kalmasıdır 
 14. Seçim, başlangıçtaki ayrımsızlığı, 
yani doğa ile bütünlüğü ortadan kaldı-
rır. Bu öyle bir bütünlüktür ki, ortadan 
kalkması insan olabilmenin yolunu 
hazırlar. Doğal olanla bütünleşik ya-
şayan topluluklar  15, kent hayatının 

12 Bu tespit bedenden kurtulmayı ve tine 
yükselmeyi arzulayan Hz. İsa’nın durumuna 
ışık tutmaz. Çünkü İncil’deki Mesih İsa tinsel 
tekâmülünü tamamlayan bir tipoloji sergiler. 
Ancak bu bütünlenme için geçirdiği otuz 
senelik yaşam öyküsü İncil’de içerilmez.
13 Walter Schulz, Çağdaş Felsefede Kaygı 
Sorunu. Metis Yay., 1991. s.14
14 Diğer bir Görüş Magill’den gelir. Seçim 
ve karar vermenin gerçek benliğin bütünlüğe 
kavuşmasının yolu olduğunu söyler: “Gerçek 
ben karar vermekle geleceğe yönelir. İnsan 
son imkânı olan ölümün ışığında kendini 
değerlendirdiği ve bütün varlığıyla an içinde 
seçimde bulunduğu zaman benliği bütünlüğe 
kavuşur. Böyle bir ben, tam ve gerçektir 
(Magill 1971). Bak. Kemal Sayar, Varoluşçu 
Psikoloji Açısından Anksiyete. 
15 Yazıda “doğal” olarak işaret edilen insan, 
doğasıyla bütünleşik yaşayan, doğa ile iç içe 
yaşayan, kentlileşmemiş, soyut düşünmeyen, 
soyutlarla düşünmeyen, kaygısızlığı da 
barındıran bir kayıtsızlık durumunu ifade 
etmek için kullanılmıştır. 
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her dakikasında bir seçimle karşı kar-
şıya gelen huzursuz insana kıyasla çok 
daha dingin bir hayat sürerler. Bu yö-
nüyle modern insan iki ayrı çelişkiyi 
iç içe yaşar: Her seçimde, seçilmemiş 
olanın yarattığı pişmanlık; ve diğer 
yanda her seçimde, seçilmiş olanın 
neye neden olacağını bilmemenin ya-
rattığı kaygı...

Bu çelişki İslâm terminolojisinde kaza 
ve kader bahsinde işlenir  16. Seçimle 
ilişkili olarak kaza (iktiza) başa geleni, 
kader ise başa gelen şey veya içine dü-
şülen durumdan çıkmaktır. Sıradan bir 
seçim yaptığımızda, örneğin belirli bir 
adrese varmak üzere yola çıktığımızda 
bizi hedefe taşıyacak olan yollardan 
birini seçmek zorundayızdır. Seçece-
ğimiz yol hangisi olursa olsun, onu 
diğerlerini olumsuzlayarak seçmiş olu-
ruz. Son hedefe hangi yoldan gideceği-
mize karar vermezsek yolculuk başla-
maz. Ancak hedefe varmak için bir yol 
seçtiğimizde, seçmediğimiz diğer yol-
lar seçilmemiş olasılıklar olarak bizde 
dururlar. En hafif anlamıyla bu yük 
seçimle gelen bir huzursuzluk yaratır. 
Ve diğer taraftan seçtiğim yolda başı-
ma neler geleceğini bilmiyor olmanın 
kaygısını da taşırım. Bunun karşısında 
genel olarak çelişik bir durumla kar-
şılaşmadığı için seçimlerle huzursuz 
olmayan doğal insan tinsel açıdan saf 
bir kaygısızlık taşır. Zira kaygı insanın 
kendini gerçekleştirme itkilerinden bi-
ridir. Ve bu öyle bir itkidir ki, nihaye-
tinde ölüm karşısında var olabilmenin 
sezgisini ve cesaretini taşır.

“Nietzsche: Kaygı, korkak ve ür-
kek olanda değil, cesur olanda ve 
kendini tehlikeye atanda ortaya 
çıkar. Burada asıl anlatılmak iste-
nen ölüm kaygısıdır. Dünyanın-İ-
çinde-Olmanın kaygısını duyumsa-
mak istemeyenler, Varoluşun temel 
güvensizliğine katlanamayanlardır. 
Bunlar ölümü göz ardı ederler. 
Kendilerini sürekli “daha uzun bir 
süre ölmem” diye avuturlar. Bu 

16 Muhiddin İbn’ül Arabî, Fusûs’ül Hîkem. 
Üzeyir Bahsi.

asılsız varoluş biçimine karşılık asıl 
Varoluş ise ölüme gidebilmek ya da 
“ölüm için var olmak” diye belir-
lenmiştir.”  17

Doğal insanın kaygısızlığı, inandığı-
na olan bağlılığı nedeniyle; evrensel 
ilkelere ve doğrularına sıkıca sarılmış 
insanda yeniden ortaya çıkar. Bu kay-
gısızlık durumu, doğal olan seçimsiz-
liğin verdiği kaygısızlıktan tamamıy-
la başkadır. Bu kaygısızlık, maruz 
kaldığı seçimlerin ardından insanın 
bilinçdışına miras kalan şüphelerin ve 
başta tanımlanan olumsuz vehimlerin 
ortadan kalkmasıyla belirir. Bu olum-
suz vehimleri (reyb) kaldırmak İslâm 
itikadına göre Kur’an’ın bir misyonu 
ve mucizesidir.

İslâm’ın öncelik sırası değişen birçok 
misyonu olsa da, Kur’an-ı Kerim’in 
öncelikli misyonu (en azından ayet 
sırasına göre) şüpheyi kaldırmaktır  18. 
Şüphe kaygının beslendiği kudrettir. 
Ancak şüpheyle beslenen kaygı bilinç 
için tanımlı değilse ortadan da kaldı-
rılamaz. Hastalığın teşhisi konulma-
dığında, doğru ilaç da verilemez. Bu 
nedenle Kur’an, okurundan başlangıç 
için bir özveride bulunmasını ister. 
Bu isteği, şuura dönük bir beklenti 
değildir. Kitap, şüphenin kalkması 
için okurundan talebini kendini ikmal 
ettiği sûrede bildirir; İhlâs  19. Yine de 
şüpheyi kaldıracak olan tek başına 
ihlâs değildir. İhlâs, şüpheyi kaldır-
ma konusundaki yatkınlık ve istektir. 
Bu nedenle Kur’an, en genel olarak 
‘samimi’ olanların okuyabileceği ve 
okudukça ihlâsın katmanlarına ula-
şacağı bir kitaptır. Bununla birlikte 
ihlâs, Kur’an’ın hem başı, hem de so-
nudur. Giriş (Fatiha) ve çıkış (İhlâs) 
onunladır.

Krishnamurti, Osho gibi sûfilerin yanı 
sıra Bergson  20, Heidegger gibi düşü-

17 Walter Schulz, Çağdaş Felsefede Kaygı 
Sorunu. Metis Yay., 1991. s.16
18 Kur’an-ı Kerîm, Bakara Sûresi 2/1 “Zâlikel 
kitâbu lâ reybe fîh, huden lil muttekîn”
19 Kur’an-ı Kerîm, İhlâs Sûresi 112/1-5
20 Bergson bu ifadeyi Durée kavramı ile açık-
lar: “Durée, her türlü mekan münasebetinden 

nürlerin de dediği gibi; insan şimdi-
de yaşar. Ancak bu şimdilik şuurun 
kemâliyle ilgili değildir. Her insan 
istese de, istemese de şimdide yaşar. 
Kemâlin ise ne olduğu, şimdide neyin 
yaşandığına göre tanımlanır. Ve kaygı 
kendini bu tanım içinde bulur ve yine 
onunla ortadan kaldırır.

Nihayetinde kaygıyı olumlu veya 
olumsuz bir şey olarak sınırlamak 
mümkün değildir. Kaygı, düşüncenin 
kendine nesne aldığı her kavram gibi 
katmanlardan oluşan bir olgusallık 
içerir. Psişik yönü olduğu gibi tinsel 
bağlamda da kendini ispat eder. Bu 
anlamıyla da kaygıyı yalnız ölüm 
kaygısı olarak sınırlamak da mümkün 
olamaz. Zira ölümlülüğün ve ölüm 
korkusunun üzerinde olan kaygılar da 
vardır. 21 Yoksa ne vatanseverlik, ne de 
evlat sevgisi gibi duygular açıklana-
bilirdi.

Sonuç itibariyle basitçe, kaygıyı dört 
ana noktada belirlemek mümkün 
olabilir: Kalıtımsal 22 veya dünyevî 
korkuların, endişelerin yarattığı psi-
şik kaygılar; kişinin kendini içinde 
bulduğu ve şuuruna dolaysızca ekle-
nen kültürel kaygılar; kendini inkâr 
ederek beliren (dinsel veya toplumsal 
olarak görülebilen) mânevî kaygılar; 
aydınlanma deneyiminin ardından ge-
len ilahi kaygısızlık. Mürşîd, talibini 
bu mertebeye davet için kulağına şöy-
le fısıldar: “Tedbiri terk eyle takdir 
Hûda’nın...”

azade, sırf ‘Ben’in kendi kendisini yaşamaya 
bıraktığı zamanlar, Ben’in geçmişle gelecek ara-
sında hiçbir ayrılık açmaksızın olduğu gibi Za-
man’ın bütünlüğü içinde parçalanmaz bir akışla 
aktığı anlardaki o Durée’dir.”
21 Konuyla ilgili Sigmund Freud: “Her kaygının 
ölüm kaygısı olduğu iddiası hiçbir anlam taşıma-
dığı gibi, doğrulanacak bir tarafı da yoktur. Bu, 
psikanalize büyük güçlük çıkarmaktadır, çünkü 
ölüm olumsuz içerikli soyut bir kavram oldu-
ğu için, buna bilinçsiz bir karşılık bulunamaz.” 
(Alm. aslında bütün eserleri c13. Londra, 1947)
22 Bu başlık psikoloji literatüründe farklı başlık-
lar altında incelenmektedir. Psişik kaygıları kendi 
içinde çok başlıklı incelemek mümkün. Yine de 
konu bağlamında bunu genel, tek bir başlık ola-
rak geçmekte sorun görülmemiştir.
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Kaygı, başlangıçta duygu düzeyinde idrak edildiği için, fark ettiğimiz-
de varlığına açık seçik bir anlam veremediğimiz bir duygu türüdür. 
Kaygı, sürekli farkındalıklı olarak duyumsadığımız ve bilinçli olarak 

içinde kaldığımız bir ruh hali de değildir. Hatta istesek de sadece kaygıda kal-
mayı sürdüremeyiz. Düşüncelerimizden arındırılmış saf duyguda duramayız. 
Bir bakıma kaygıdan kaçarız ve kurtulmak isteriz, ancak buna rağmen kaygı-
sız da olamayız. Diyebiliriz ki, mutlak kaygısızlık durumunda insanın, günlük 
yaşamını sürdürmesi bile, imkânsız hale gelebilirdi. 

Yine de kaygı her insanda aynı yoğunlukta duyumsanmaz. Kaygının ortaya 
çıkışı varoluşsal olmasına rağmen, bize olan etkisi, bizim yaşama nasıl bir an-
lam verdiğimize bağlı olarak evrilir. Bu sebeple standart ve her insan için aynı 
olan tek tip bir kaygı yerine, insanın ruhsal gelişim aşamalarına bağlı olarak 
ele alınan ve farklı aşamalarının ayırt edilerek tanımlandığı bir kaygı anlayışı 
bizi kaygının kavramsal kavranışına götürebilir.

Yok’luk ile Var’lık Arasında Kaygı
İbrahim Alagöz
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Geçim ve Gelecek Kaygısı

Maişet aklının kaygısıdır; aç kalırım, 
sağlığımı ve barınma için gerekli araç-
larımı kaybederim, vb. düşünce belir-
lenimlerimiz sonucu oluşturduğumuz 
kaygıdır. Bu tür kaygı belirgin olarak, 
yaşamda karşılaştığımız zor koşulla-
rın bizi etkisi altına almasıyla daha da 
şiddetlenir. Savaş ve doğal felaketle-
rin yarattığı çaresizliğe maruz kalmak 
bunların başında gelir. İnsanların, 
içinde şekillenip alışkanlıklar edindik-
leri kültürel ve coğrafi ortamları terke 
zorlanmaları, belirsizliklerin artma-
sıyla birlikte geçimin yanı sıra gelecek 
kaygısına da yol açar.

Bu kaygı tipinin ortaya çıkması için, 
yukarıdaki olağanüstü koşulların 
mevcudiyeti illa da zorunlu değildir; 
insan olağan koşullarda yaşamını 
sürdürürken ve hatta ortada geçim ve 
gelecek ile ilgili bir sorun yokken de 
bu kaygıyı üretir. Bunun belirtisini, 
insanın yaşamını devam ettirebilmesi 
için ihtiyacı olan mal, mülk, para ve 
maddi gereçlerin kat be kat fazlasını 
biriktirme gayretinde görürüz. Bazı 
durumlarda bu kaygının varolmasını 
gerektirecek maddi koşullar henüz 
oluşmamış ya da ortadan kalkmış olsa 
bile duygusu etkin olabilir. Bu tür kay-
gı, geçim ve maddi yaşam koşulların-
daki iniş çıkışları takip ederek kararsız 
bir kişilik oluşturur ve bireyin özgüve-
ninin oluşmasını ketler. 

Günah Kaygısı 

İnsan her zaman, önce düşünüp taşı-
nıp sonra davranmaz. Hayati bir teh-
like karşısında, içgüdü bizi ele geçir-
diğinde ve kültürel alışkanlıklarımızla 
ortaya çıkan davranışlarımıza, bilinçli 
düşüncelerimiz öncel değildir. Kültür, 
bu anlamda sınanmış ve güvenilir dav-
ranışlar bütünüdür. Kültürel yaşamın 
sıcaklığı ve rahatlığı buradan gelir.

“Başlangıçta fiil vardı.” - (Goethe, 
Faust)- 

Ancak, toplumsal yaşamın ortak ku-
ralları karşısında bazen, bazı fiilleri-
mizin kendileri günahtır ve bilinçli 
düşünceden önce gelirler.

“Fiiler icat edilmedi, yapıldı; oysa dü-
şünceler insanın oldukça geç bir keş-
fidir. İnsan önce bilinçsiz faktörlerde 
yapıp etmeye yönelmiş, bundan çok 
uzun zaman sonra onu harekete ge-
çiren nedenler üzerinde düşünmeye 
başlamıştı” 1 

Jung’un işaret ettiği bu “Düşünmeye 
başlama” eylemi, insanın sadece mitik 
döneminden kalma tarihsel değil, ha-
len her birimizin bebeklikten çıkışta, 
ancak konuşmaya başladıktan çok 
sonra kazandığı bir yetidir. Burada dü-
şünceye verilen ikincil olma özelliği 
ile kastedilen; bu “keşif” öncesi, in-
sanda genel olarak düşüncenin değil, 
özel olarak bilinçli düşüncenin henüz 
vücûd bulmamış olmasıdır. Bu durum, 
bilinçli düşünceden önceki “düşünce-
lerin” yani ortak (kollektif) ve bireysel 
bilinçdışının bilince etkisiyle oluşan 
kaygı duygusunun, neden içerik açı-
sından belirsiz ve muğlak oluşunu da 
açıklar. 

İslâm tasavvuf anlayışına göre, emir 
altındaki nefsin eğitilmesi, farklı dü-
zeylerdeki karşıtlıklar arasında cere-
yan eder. Kabz ve bast, korku ve ümit 
gibi karşıtlıklardan biri de günah ile 
sevap arasında meydana gelir. 

Günahın dolayımsız sonucu pişman-
lıktır, bir fiilin günah olup olmadığı-
nı akıl yürütme ile değil kalbimizde 
yarattığı sonuçlarla anlarız. Yasa, 
toplumsal ilişkilerimizi düzenler ve 
koyduğu sınırların ihlal edilmesi du-
rumunda vicdanımızın uyanmışlığına 
değil yasal olarak reşit olup olmadığı-
mıza bakar. Yasanın ihlali durumunda 
karşılık ve yaptırım dışardan gelir, 
günah işlenmesi durumunda ise; bu 
günah aynı zamanda, yasalar karşısın-
da bir suçla örtüşen bir fiilden türemiş 
olsa bile, günahın karşılığı dışsal ceza 

1 C.G.Jung, İnsan ve Sembolleri, s.77

değil, vicdan azabıdır ve telafisi suçun 
karşılığı olan ceza ile mümkün olmaz. 
Bu durumda aynı fiilin iki farklı yanı 
ortaya çıkar; bireysel olan ruhsal yan 
ve toplumsal olan hukukî yan.

Emir altındaki nefsin tabiatı gereği, 
itidalde kalamayışı ve günah işlemesi 
ve sonra da bu işlediği günahın ya-
rattığı sonuçlardan dolayı pişmanlık 
duyması, bir önceki aşamadaki geçim 
kaygısından farklı bir kaygı türünün 
evrilmesine yol açar ki, bu kaygıyı 
fark eden insan hatayı dışarda değil, 
kendinde aramaya başlar ve kendini 
kınar. S. Kierkegaard’ın kaygı anlayı-
şında da kaygı, günahtan ayrılmaz.

“Günah yeryüzüne zorunlulukla gel-
miş olsaydı (bu bir çelişkidir) kaygı-
nın da yeri olmayacaktı. Kaygı yeryü-
züne bir liberum arbitrium [özgür ira-
de] (akıl yürütmenin başına dert olan 
bu durum ne başlangıçta, ne de daha 
sonra yeryüzünde oldu) ile gelmiş ol-
saydı da ondan söz edemeyecektik.”.  2

İnsanın kendine yabancılaşması ve 
kaygı üretmesi zorunlu mudur?

Masumiyet bebekliğe özgüdür ve be-
beklik, masumiyeti sembolize eder, 
ancak çocukluk ile bozulmaya başla-
yan masumiyet, ergenlikle beraber ko-
runamaz olur ve masum kalmayı iste-
sek de sürdüremeyiz. İnsanın kendine 
yabancılaşması kaçınılmaz hale gelir. 
Bu durumda iken bizim için neyin ha-
yır, neyin şer olacağını önceden bile-
meyeceğimiz için risk alarak davran-
mak zorunda kalırız, yaşantılayarak 
bilmek tek seçenek olur. Kierkegaard 
da başlangıçtaki doğal masumiyetin 
tinsel olmadığını vurgular.

“Masumiyet, cehalettir. Masumiyet-
te insan, bir tin [Aand] olarak değil, 
doğal koşuluyla dolaysız birliği içinde 
bir ruh [Sjel] olarak nitelenir. Kişinin 
tini, düş görmektir. Bu görüş İncil ile 
tam bir uyum içindedir; insanın ma-

2 Søren Kierkegaard, Kaygı Kavramı. s.25
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sumken hayır ile şer arasındaki farkı 
bildiğini ileri süren görüşe karşı çıka-
rak, Katolik liyakat değerlerinin tüm 
hayalî biçimlerini açığa çıkarır.”  3

İnsan diğer canlılardan farklı olarak, 
bedensel varlığı ile geçici iken, tinsel-
liğiyle sadece insan, ölümsüzlüğe ola-
naklıdır. Bu çelişik konum onu çift ku-
tuplu yapar, ne yapsa edimlerinde ya-
rılma yaşar. Hiç bir fiili salt bedensel 
ya da salt ruhsal değildir. Bu sebeple 
insan tüm edimlerinde gerilim yaratır, 
kendi içindeki zıt eğilimlerin farklı 
yönlere çeken etkisine maruz kalır ve 
ortaya zorunlu olarak bir gerilim çıkar. 
İşte insanın geçici varoluşu ile kesin-
tisiz varlığı arasındaki bu gerilimin 
duygu düzeyinde bilince yansıması, 
ölümün değil, ölüm düşüncesinin ya-
rattığı temel kaygıdır. 

Ölüm karşısındaki kaygı. Bu kaygı, 
aklın ve nefsin farklı mertebelerinde 
büründüğü farklı biçimlerine rağmen, 
ölüme endeksli ve ölüm karşısındaki 
duruşumuza bağlı olarak evrilen ama 
hep varoluşsal temel bir sıkıntı olarak 
varlığını devam ettiren bir duygudur. 
İlk iki kaygı da aslında bu kaygının 
farklı tezahürleridir.

İnsan, kendiyle barışık doğmuş ve 
Tanrının sıfatları üzere halk edilmiş 
olduğu halde, en azından ergenlikten 
itibaren bu sıfatlara karşıt bir gömlek 
giyerek, bilinçdışı bir “öz hoşnutsuz-
luk” ya da şizoid bir kişilik yaratır. 
Bunun psişedeki duygusu da kaygı ile 
örtüşür. 

Bu tarzda varolmanın kendi sıkıntısı 
olan kaygı, psikolojide anxiety sözcü-
ğü ile kavramlaştırılmıştır. 

Doğal varlıklar yani insan dışındaki 
diğer canlılarda bu çatışkıyı görme-
yiz, çünkü onlar belirli ve hazır bir 
yazılımla gelip, ona harfiyen uyarak 
yaşarlar. Oysa insan bir anlamda yazı-
lımsızdır ama aynı zamanda tüm yazı-
lımları kabul edebilecek bir donanıma 

3 Søren Kierkegaard, Kaygı Kavramı. s.22

sahiptir. Doğayla olan dışsal ilişkisin-
de bile doğa karşısında bedeniyle aciz, 
aklı ve ilmiyle doğada etkindir. İnsa-
nın bu tür daimi bir iç sıkıntıya maruz 
kalması, onun sürekli bu şekilde ber-
zahta durmasının sonucudur.

İslâmî Tasavvufa göre ise bu kaygı, 
insanın varoluşsal huzursuzluğu ile 
ilgilidir. İnsan bedensel olarak de-
ğil, ama ruhsal olarak bu dünyada 
anavatanından ayrı düşmüş, gurbette 
yaşamaktadır. Gurbette yaşamanın 
yarattığı sılaya hasretin, psişedeki 
yansıması hüsran olduğundan, insan 
ne yapsa çaresiz kalır hasreti bitmez. 
Bundan kurtulmanın tek istinası salih 
amel ile gelen iman ve birbirimize ve 
hakka göstermemiz gereken sabırdır. 
(Kur’an-ı Kerim, Asr Sûresi, 1,2,3) 

Nesnesi belirli olan korku duyusal 
gerçekliğe aittir ve bir tehlike karşısın-
da korunma refleksi olarak ihtiyacımız 
olan zorunlu bir duygudur. Belirli bir 
nesnesi olmayan korkular ise, şimdiye 
değil geleceğe aittir ve aslında duyu-
sal gerçeklikleri olmadığı halde bizim 
varsaydığımız ve kendi icadımız olan 
vehimlerdir. Duyusal varlıkları olma-
dığı halde, psişemiz üzerindeki etkile-
ri bakımından gerçektirler ve ciddi so-
nuçların oluşmasına sebep olabilirler. 
Kaygı ise geçmiş ve geleceğe ait de-
ğildir, zamansızdır ve andadır. Kaygı 
nesnesiz değil, nesnesi meçhuldür ve 
kişinin “cehl”i ve zalimliği ile ilişki-
sinde sorgulanmalıdır.

Kaygının bilinçdışı ile ilişkisi

“İnsan kendi ruhunun efendisi oldu-
ğuna inanmak istemektedir. Bununla 
birlikte ruh hallerini ve duygularını 
kontrol etmeyi başaramadığı ve bi-
linçdışı faktörlerin sayısız gizli yolla 
onun kararlarına ve düzenlemelerine 
karıştığının bilincinde olmadığı süre-
ce, kendi kendinin efendisi olamaz. 
Bu bilinçdışı faktörler varlıklarını ar-
ketiplerin özerkliğine borçludurlar..”  4 

4 Carl Gustav Jung, İnsan ve Sembolleri. s.79

İçgüdüsel kuvvetlerin ve törel-kültü-
rel alışkanlıklar ile bunların da bağlı 
olduğu arketiplerin etkinlik alanı olan 
ortak-bilinçdışı, bilinçli zihin ile dola-
yımlı ilişki kurabildiğimiz bir alan de-
ğildir. Buna karşılık, kriz durumların-
da ortak bilinçdışının bazı kuvvetleri, 
zihne müdahil olup bizim davranışla-
rımıza ve kararlarımıza ortak ve hatta 
egemen olabilirler. 

Ayrıca doğuştan gelmediği halde, ço-
cukluktan itibaren daha çok bastırdı-
ğımız arzularımıza eşlik eden düşün-
celerimiz üzerinden oluşturduğumuz, 
bireysel bilinçdışımız da bu ketlenme 
sürecine katılır. İşte bu bağlam, üzeri-
ne düşündüğümüz kaygı fenomeninin 
ortaya çıkışını ortak ve bireysel bilinç-
dışı ile bağlantılı kılar. Jung, ortak-bi-
linçdışı ile iletişim için, bir tür iletişim 
aracı olan rüyayı önerir.

“... Çünkü bir şeyden haberi olmayan 
bilincimizdir; bilinçdışımız ise onu 
zaten bilmekte, rüyada kendini ifade 
eden bir sonuca ulaşmış görünmek-
tedir. Aslında bilinçdışı da bilinç gibi 
olguları araştırabilecek ve onlardan 
sonuç çıkarabilecek durumdadır. Rü-
yalar yoluyla anlayabildiğimiz kada-
rıyla bilinçdışı işini içgüdüsel yapar. 
Mantıksal analiz bilincin ayrıcalığıdır, 
akıl ve bilgiyi kullanarak seçim yapa-
rız”  5

İnsanın, kendi nefsinde olup bitenleri 
izleyebilmesi, bilinçdışının yukarıda 
söz konusu ettiğimiz iki farklı düze-
yi ile iletişim kurabilmesine bağlıdır. 
Jung’un işaret ettiği gibi ortak bi-
linçdışı ile iletişime geçebileceğimiz 
kanalların başında rüyalarımız gelir. 
Bu tür rüyalar bize bilinçdışımızdan 
gelen mesajlardır. Bu mesajları oku-
yabilmek, tabir edilmelerini gerektirir. 
Ortak-bilinçdışı, içgüdüsel eğilimlerin 
temsilcileri olan arketipler tarafından 
yönetildiği için, bir arketipin hangi 
imge ile temsil edildiği ve bu imgenin 
anlamı bilinmeden tabir isabetli olma-
yabilir. 

5 Carl Gustav Jung, İnsan ve Sembolleri. s.73
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Jung’un, ortak-bilinçdışı ile iletişim 
kurabilmek için önerdiği rüyalara 
karşılık, J.Lacan bu işlev için rüyala-
rın yanı sıra dilin önemini vurgular. 
Ancak Lacan iletişim aracı olarak dili 
ortak bilinçdışı için değil, bireysel 
bilinçdışı için önerir. Çünkü ortak-bi-
linçdışı faktörleri olan arketipler, 
evrenseldirler yani hepimiz için ay-
nıdırlar; kültüre, dile, coğrafi ortama 
ve zamana aşkındırlar. Oysa özellikle 
süper-ego karşısında bastırılmış arzu 
ve isteklerimize eşlik eden düşünce-
lerimiz dil üzerinden bireysel bilinçdı-
şımıza katılır, bu düşüncelerin bilince 
çıkması da ancak dil yoluyla gerçek-
leşebilir

İçgüdülerin ve arzuların kendileri ve 
bunların yarattığı duygulanımlar ve 
coşkular bilinçdışı değildir. Bilinçdı-
şı, bu duygulanım ve coşkulara eşlik 
eden içerikler yani düşüncelerdir. 6 
Sonuç olarak kaygının kendisi de bir 
duygu olarak bilinçdışı değil bilinçte-

6 Bak. Saffet Murat Tura, Freud’dan Lacan’a 
Psikanaliz. s. 52

dir; aksi takdirde varlığından haberi-
miz olmazdı. Ancak kaygının içeriği 
olan düşünsel yan bilinçdışıdır ki, bu 
sebeple kaygı, içerik su yüzeyine çı-
kıncaya kadar varlığını devam ettirir.

Kaygının çözünümü

Diyebiliriz ki, insanın, arasında şekil-
lendiği karşıtlıklardan biri de kaygı ve 
ferahlama karşıtlığıdır. Ferahlamak 
kaygıya karşıt bir duygu olarak, mad-
di yaşam koşullarının yükselmesi ve 
konforun sonucu gelmez, bunun sonu-
cu ortaya çıkan refah (gönenç) duygu-
sudur. Oysa ferahlamak ruhsaldır ve 
özgüven ile gelir. 

Kaygının ortadan kalkması, kanık-
sanmış ve öğretilmiş ölüm fikrinin ve 
dolayısıyla ölüm korkusunun ortadan 
kalkmasına bağlıdır. Kaygının çözül-
mesi hiçliğe yol açmadığı gibi, orta-
ya çıkmasının sebebi de hiçlik değil, 
varlığın yokluğudur. Buradaki varlık 
henüz yokluk iken semptomu temel 
kaygı olan varlıktır. Tohum halindeki 

bil-kuvve varlıktır. Büyüdüğünde ve 
kemâle erdiğinde sevinç olacak olan 
bu temel endişedir (anxiety).

Kaygının çözülmesinin ya da erimesi-
nin yarattığı duygu sıkıntısızlık ya da 
hiçlik de değildir; varolmanın, sadece 
varolmanın, nefes almanın tanıklığı-
nın yarattığı yaşam sevincidir. 

“Açın gözünüzü, Allah’ın dostları 
üzerine ne korku vardır, ne de onlar 
mahzun olurlar.”  7

Demek ki, insan önce kendi içinde 
kendisiyle dostluğunu engelleyen, 
suçluluk duygusuyla barışarak mah-
zunluktan ve ikinci olarak da çev-
resiyle ve diğer insanlarla barışarak 
korkusundan kurtulabilir. Geçmiş ve 
gelecekle ilgili vehimlerden azade 
olduğumuzda geriye an’ın yani va-
rolmanın kendi sıkıntısı kalır. İnsan-
dan beklenen ise, bedenin ölümünden 
sonraya ertelemeden bu sıkıntıyı da 
kaldırmasıdır.

7 Kur’an-ı Kerîm, Yunus Sûresi 10/62
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“Kaygı, özgürlüğün kendisiyle başının
belaya girmesidir...”

Kierkegaard

“Güneşin battığı yere gidiyorum kardeşim?”
“Neden?”
“Bilmem. Sanırım yeni bir şey bulmak istiyorum.”
“O halde onu bulmadan dönme.”

Dante’yi o meşhur ölümcül yolcuğuna çıkaran 
kaygı neydi? Değirmenlere kılıç çeken Don 
Kişot’unkiyle aynı mıydı? Aşkı uğruna ölümü 

göze alan Romeo hangi kaygıyla planladı her şeyi? Aile-
sini bırakıp Avrupa’ya Alexy’nin peşinden tutkuyla giden 

Anna Karenina’yı kaygılandıran büyük olay, mutlu ol-
mak isteyen güzel Madam Bovary’ninkiyle kıyaslanabilir 
miydi? 

Belki hepsinde var olan aynı kaygıydı, belki de gökteki 
yıldızlar kadar fazlaydı! Bilmiyorum. Fakat bildiğim şu 
ki, hangi edebiyat eserine el atarsanız atın, hepsinde giz-
li olan ortak kavramın ‘kaygı’ olduğunu görürsünüz. Bu 
değişmez! Çünkü kaygı, kahramanın (kahır-man) yaşam 
gücüdür. Fakat ondan da önce, ‘kaygı’ yazarın yazma ne-
denidir. Kaygı ne korkudur, ne endişe, ne üzüntü ne de 
keder! Her birinin bir nedeni, zemini ve ereği vardır. Oysa 
sadece kaygı, zeminsiz, nedensiz ve ereksizdir! Kahra-
man, aşk gibi onun içine düşer. Kederlerimiz edimlerimi-
zin sonucudur ama kaygı başımıza gelir. Neden, nereden, 
niçin, niye, ne kadar gibi sorular iflas eder!

Edebiyatta Kaygı
Kaan Demirdöven
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Bu anlamsız tehdit, üç kişi dışında 
herkesi mutsuz eder. Bu üç kişi, yazar, 
okur ve metindeki kahramandır. 

Kahraman, kaygısından ötürü mace-
raya atılır. Okur, kaygısından ötürü 
metni okur. Yazar, kaygısından ötü-
rü metni yazar. Metin, baştan sonra 
Kaygı’dır.

Kaygı, mutsuzluğun da mutluluğun 
da ortadan kalktığı, en saf haliyle arı 
tam algı noktasıdır. Aslında şimdinin 
yaşantılanmasıdır. Geçmişten ve ge-
lecekten kurtulmuş bir bilincin kendi 
üzerine dönmesidir. 

Bir edebiyat metni, okunma esnasın-
da, tam da bu hale olanak verir. Okur, 
metni okurken, kendi üzerine döner.

Kahramanı öykü içinde ayakta tutan 
ve daima ilerlemeye iten bu güç, Kay-
gı, yazarla metnin buluştuğu ilk sını-
rıdır aslında. Diğer yandan bu sınır, 
okura en uzak olan noktadır. Okur, 
okuduğu veya çalıştığı (ben, ede-
bî metinle ilişkimde bir okur olarak 
‘çalışma’ eylemi içindeyimdir) edebî 
metnin kök saplarına ulaşmadan ya-
zarla metnin buluştuğu bu ilk sınırı 
fark edemez. 

Bunun fark edilmesinin bir önemi var 
mıdır?

Örnek okur, her hangi bir edebiyat 
metnini okumaz, onu çalışır. Onu 
içindeki kök saplara ulaşır, bu kök 
saplar aracılığı ile başka kitaplara 
ulaşır. Kendisini bir bilgi labirentinde 
bulur. 

Bu labirentin çıkışını aramakla vakit 
kaybetmez, çünkü bir çıkışı yoktur. 
Eğer merkeze ulaşırsa, işte burası 
kaygılar dağının zirvesidir. Efsâneler-
deki Kaf Dağı...

“Ölümlerden ölüm beğen,” diye 
Keloğlan’ı son kez uyaran Korkunç 
Dev misali, buradaki Korkunç Dağ 
da şöyle bağırır: “Kaygılardan kaygı 
beğen!”

İdeal okur, ideal yazarın ta kendisidir, 
hatta yazarın yazdığı kahraman da 
ideal okurdur. 

Yazar, kişisel kaygısını, toplumda 
uyandırmak istediği kaygıyı, yazdığı 
öykünün, yazdığı metnin ontolojik 
alanına (yazarla metnin buluştuğu 
ilk sınıra) işlemiştir. Bu alan, metnin 
içinde, metne aşkın bir yerde durur. Ve 
yazarın bu temel üzerine inşa ettiği her 
şey, ayrıca bu ilk kavramın yani kay-
gının da izlerini taşır. Yazarın öykü 
için biçtiği imge bile bu temel kaygı-
nın içinden süzülerek oluşur. 

Kaygı, kitaplarda endişe ve tasa diye 
tanımlanan bu sözcük, daha kapsamlı 
olarak gelecek endişesi olarak anlam-
landırılmış. 

Kendime bakıyorum, ilk kez ne için 
kaygılandığımı, doğrusunu söylemek 
gerekirse hiç anımsamıyorum. Belki 
çocukken bir düş görmüştüm, bir uçu-
rumdan düşmüştüm, çok korkmuştum 
ve uyandığımda etkisinden uzun süre 
çıkamamıştım, belki çevremdeki her 
şey kocaman gelmişti bana ve üzeri-
me üzerime geliyordu her şey, belki 
karanlıktan ölesiye korkmuştum ve 
belki de annemin kokusundan uzak 
kalmıştım bir süreliğine ve kendimi 
dipsiz bir boşlukta salınırken bulu-
vermiştim. Bilmiyorum. Bilmemek, 
yeterince kaygı verici zaten! Pekiyi, 
bilmemek ne verir bana? Bilmek ne 
katar? Çocukluğuma dair endişe ve 
korkuları usulca bir kenara bırakacak 
olursam, aklım ermeye başladıktan 
sonra bir aşkın pençesinden sağ çıka-
bilir miyim diye mi, yoksa yapayal-
nız kaldığımda bununla baş edebilir 
miyim diye mi geceler boyu uykusuz 
kalıp kaygılandığımı da net olarak 
söyleyemem! Ancak Hegel’in ‘Arı 
kavramsal felsefe çalışırsanız bir süre 
sonra ayaklarınızın altındaki fiziksel 
zeminin kayıp gittiğini hissedersiniz’ 
dediği şeyin, Kierkegaard’ın kaygısı 
(Tanrının azameti karşısında insanın 
hissettiği acziyet ve evham) ile aynı 
olmadığından da emindim.

Kelimenin kökü kadgu, kendi üzerine 
katlanmak demek. Bu tanımlar çok 
yabancı değil bize. Tasavvufta, kişinin 
kendi içine yolculuğundan bahsedilir 
ya, bu bir anlamda kendi içine dön-

medir. Felsefede de düşüncenin kendi 
üzerine katlanmasından, kendine dön-
mesinden bahsedilir. Ne ilginç! 

Felsefede ve tasavvufta iyi bir şeymiş 
gibi bahsedilen bu kendi üzerine kat-
lanma veya kaygı durumu, toplumsal 
yaşamda kötü ve aşılması gereken bir 
olgu olarak karşımıza çıkar. Neden? 
Çünkü kaygın mı var? Hastasın ve te-
davi olmalısın... Kaygılıysan, sağlıklı 
değilsin...

Dediğim gibi edebiyatın kendisi baş-
tan sonra kaygıdır. Yazmak, öyküleş-
tirmek belirli bir kaygıdan doğar. Kay-
gı, adeta edebiyatın özbelirlenimidir 
diyebiliriz. Kaygıyı kaldırdığınız anda 
edebiyat da varlığını yitirir. Kaygı var-
sa, edebiyat vardır ve kaygının yeğin-
liği edebiyatın verimliliği anlamına da 
gelir.

Tezer Özlü’nün Yaşamın Ucuna Yol-
culuk’unu okuduğumda nasıl da kay-
gılandığımı anımsıyorum. Birkaç 
ay üzerimden atamamıştım bu hali. 
Kahramanın kaygısını üzerime giyin-
miştim sanki. Onun gözlerinden bakı-
yordum ya da hayır, o bende yaşıyor, 
benim gözlerimden bakıyordu. Adeta 
öykü, bir şuur olarak, benim şuuruma 
yerleşmişti. İki şuur yaşıyordu bün-
yemde. Yabancı bakterinin dışarı atıl-
ması için verilen hummalı mücadeleye 
benzer bir mücadele başlamıştı beyni-
min içinde. Bir katastrofi yaşıyordum 
adeta... Bu hal, yazarın kaleme aldığı 
eserdeki kök saplarına ulaşıncaya dek 
sürdü. Bir kök sap beni başka bir ma-
ceraya sürükledi. Artık başka bir kita-
bın içindeydim. Ve zamanla kendimi, 
büyük bir kütüphanenin içindeki labi-
rentte gezinirken, metinler arası köp-
rüler inşa ederken buldum. Her hangi 
bir öykü içinde bir roman kahramanı 
olarak doğuvermiştim. Hayatımdaki 
realite ve kurmaca içiçe girmiş ve ara-
larındaki sınır kaybolmuştu. 

İşte, durumum buydu. Yazdıklarım ve 
yaşadıklarım, kaynaşmıştı. Peki, beni 
bu noktaya getiren neydi?

Kaygı! Aşkın, nesnesiz hali!
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Neden olmasın? Salt kaygı 
denen duygu, insan hayatı-
nın değişmez bir parçasıdır. 

Ancak ne onsuz, ne de onunla olmak 
kolaydır. Kendisinden sonra stresi 
çağıran kaygı, insan hayatını olumlu 
ve olumsuz yönde etkileyebilir. İnsan 
farklı alan ve yaşayışlarında çok farklı 
şekilde cereyan etmektedir. Ancak bu 
etki, insanın yaşam tarzı, eğitimi, iliş-
kileri, mesleği ve hayat bakışı ile çok 
yakından ilgilidir.

Konu müzikte kaygı olunca geniş bir 
yelpaze önümüze çıkar ki birkaç farklı 

açıdan konuya bakmak gerekir. Mü-
zik konusunu genel olarak kategorize 
edersek, iki ana başlık altında ele ala-
biliriz: Eğlence müzikleri ve dinlence 
müzikleri

Bu başlıklar altında ana unsur insan-
dır ve onun üreteceği müziktir. Buna 
hem bestecilik, hem icracılık, hem de 
dinleyici açısından bakmak gerekir. 
Bu doğrultuda müzik dediğimiz olgu-
nun üç ana unsuru öne çıkar; Üretici, 
icrâcı, dinleyici. Bu gruplarda kendi 
içinde amatör ve profesyonel diye ay-
rılacaktır.

Müzikte Kaygı:

Nevcivan Özel ile Söyleşi

Nevcivan merhaba. Bültenimizin bu sayısında Kaygı temasını iş-
liyoruz. Konuyu senin uzmanlık alanın çerçevesinde incelemek 
istedik. Ne dersin, kaygının müzikle bir ilişkisi olabilir mi?
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Müzik türleri ise genel olarak üç sınıfa 
ayrılır:

1- Geleneksel müzik

A) Klâsik müzik: klâsik, dinî (tasav-
vufî), popüler
B) Halk müziği: yöresel, dinî (tasav-
vufî), popüler

2- Klâsik müzik

A) Dönemsel (barok vb.)
B) Çağdaş

3- Popüler müzik

Bu ayrımlardan yola çıkarak Tür-
kiye’de müzik yapımını ve dinleyi-
cilerini değerlendirmek ve geçmişle 
günümüz arasında bir karşılaştırma 
yapmak mümkün mü?

Tabii ki mümkün. Günümüzde mü-
zik yapımcıları müzik türlerine göre 
branşlaşmaya çalışmışlardır. Yani 
rock müzik yapımcısı ayrı, pop müzik 
yapımcısı ayrı, geleneksel müzik ya-
pımcısı ayrıdır.

Geçmişte böyle olmamakla beraber, 
günümüzde hem branşlaşma hem de 
az da olsa müzik eğitimi almış, ya 
amatör ya da profesyonel olarak mü-
zikle uğraşmış, yöresinden yetişmiş 
ya da en azından iyi müzikleri din-
leyen ve pazarlama yetenekleri olan 
kişiler yapımcılığa soyunmaktalar. 
Bu geçiş süreci ülkemizde çok uzun 
ve zor bir süreç olarak karşımıza çık-
maktadır. Otuz – kırk yıl öncesine ka-
dar yapımcılar öncelikle sadece para 
kazanmayı düşünürler ve bu düşün-
ceyle yatırım yaparlardı. Çünkü temel 
kaygıları yatırdıkları parayı kâr ederek 
geri almaktı. Teknoloji ve iletişim de 
günümüz kadar ileri olmadığından çı-
kan yapımlar çok önemli ve etkiliydi. 
Bunun yanı sıra o dönemdeki çoğu 
yapım içerik açısından günümüzden 
çok daha iyi sayılabilir. O dönemin 
bestecileri (arabesk müzik hariç) belli 
bir kalitenin üzerinde üretim yaptık-
larından ve halk tarafından da kabul 
gördüklerinden yapımcılar da yapım 
üretirken bu kaygıyla hareket eder, 

bilgi ve imkânları dâhilinde titiz dav-
ranmaya çalışırlardı. Yani yapımcıla-
rın hem müzik hem de yapım olarak 
iyi bir içeriğe sahip müzik yapımlarını 
çıkarma kaygıları vardı. 

1989-90 yıllarında eşimle birlikte 
“Müzik Yolcuları II. Albüm” isimli al-
bümümüzü çıkarmaya hazırlanırken, 
rahmetli yapımcımız Kâmil Göksoy 
(Göksoy Plak) müziklerin sözlerinden 
kapak tasarımına kadar en az bizim 
kadar titizlenerek, tüm kaygılarımızı 
giderecek şekilde günlerce bizimle 
birlikte çalışmıştı. Son aşamaya kadar 
beğenip beğenmediğimizi sorar, “Siz 
beğendiyseniz herkes beğenir” derdi. 
Böyle yapımcılarla çalışmak ayrıca-
lıktı. Her yapımcı için bunu söylemek 
zor.

Günümüzde özellikle pop müzik ya-
pımcılarının yalnızca maddi kaygıları 
var. Paranın gerekliliği elbette yadsı-
namaz ancak salt para düşünülerek 
yapılan işlerin sonucunda ortaya içe-
riği bomboş, günü kurtarmaya çalı-
şan, müzikal olarak ucuz yapımların 
olduğu bir manzara çıkıyor. Çünkü 
ülkemizdeki müzik algısı çoğunluk-
la eğlence kapsamında kalmaktadır. 
Hâlbuki icrâ eden sanatçının kalitesi, 
üretimin kalitesi, müziklerin içeriği 
vb. konular bütün müzik yapımcıları-
nın ortak kaygısı olmalıdır.

Organizatörler kendi branşlarına 
göre faaliyet göstermektedir. Ancak 
büyük resme baktığımızda organiza-
törlerin kaygıları da yine parasaldır. 
Sanatçı ve müzik kalitesinin önemi 
yine arka planda kalıyor. Çünkü amaç 
sadece eğlendirmek üzerine edinili-
yor. Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya 
baktığımızda organizatörlerin yüzde 
doksanının müzisyen olduğunu gö-
rüyoruz. Para kazanma kaygılarının 
yanında düzenledikleri festival, kon-
ser, vb etkinliklerde içeriğe çok önem 
verdiklerini, sanatçı ya da topluluk 
seçiminde oldukça titiz davrandıkla-
rını da görebiliriz. Bu da sadece para 
kazanma değil, kaliteli içeriğe sahip 
bir organizasyon kaygısından kaynak-
lanmaktadır. Zira gelen dinleyiciler de 

bu doğrultuda bilinçli ve seçicidir.

Bu noktada müzik eğitimcileri için 
ne söyleyebiliriz?

Ben bu grubu amatör eğitimciler ve 
profesyonel eğitimciler olarak ikiye 
ayırıyorum.

Amatör eğitimciler, müzik dernekleri 
ve benzeri kuruluşlardan oluşur. Bu 
dernek ve kuruluşlardaki eğitimler 
amatör olsa da kaygılar mevcuttur. 
Eğitim almak için gelen üyelerin nota 
vb. gibi müzikal bilgileri olmadığın-
dan eğitimcilerin herhangi bir müzik 
eserini öğretirken üslûbuna göre öğ-
retmek, eserin seslerini doğru öğre-
tebilmek, seslerin düzgün çıkmasını 
sağlamak, konser verecek salonu bul-
mak ve konser verecek seviyede toplu 
icrâyı sağlayabilmek gibi kaygıları 
olabilir.

Müzik türü ne olursa olsun yukarı-
da ki adımlar geçerlidir. Derneklerin 
dışındaki özel müzik kuruluşlarının 
çoğunda da popüler kültür algısı mev-
cuttur ve ekonomik açıdan belli sayıda 
öğrenci elde etme kaygıları vardır. Bu 
amaçla yola çıkan kuruluşların verdik-
leri eğitim öğretim seviyesi oldukça 
düşüktür. Ancak az da olsa kaliteli ve 
kültür içerikli eğitim verme kaygısıy-
la para kazanmayı ikinci sıraya koyan 
kuruluşlar da vardır ki bu da sevindi-
ricidir.

Profesyonel eğitimciler, eğitimini 
müzik okulundan almış olan veya 
müzik eğitimi veren yapılara mensup 
kişilerden oluşur ve en kaygılı olması 
gereken gruptur. Bu yapılar üniversi-
telerin Müzik Öğretmenliği bölüm-
leridir. Bu kurumlardan orta öğretim 
öğrencilerine eğitim verecek müzik 
öğretmenleri yetiştirilmektedir. Bu 
alanda verilen eğitimler bir müfreda-
ta bağlıdır. Ancak müfredat program-
ları milli değil, kendi kültürümüzden 
uzak ve yetersizdir. Fakat bu müfredat 
programlarını hazırlayan kişi veya ku-
rumlar hiçbir kaygı gütmeksizin aynı 
düzeni yürütmekteler ve ne yazık ki 
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bu kaygısızlığın sonuçları yıllar sonra 
ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. Bu eği-
time maruz kalan nesil kendi müzik 
kültüründen çok uzak bir tarzda yetiş-
mekte ve öğretmen olmaktalar.

Bizdeki müzik eğitiminin durumunu 
nasıl buluyorsun?

Ülkemizde maalesef müzik dersi ve 
öğretmenliğine hiç mi hiç önem ve-
rilmiyor. Müzik dersi derslerin önem 
sıralamasında adeta en sonda geliyor. 
Müzik dersine gereken önemin veril-
mesinin ruh sağlığını ve sosyalliği iyi 
gelişmiş bireylerin yetişmesi konu-
sunda ne denli önem taşıdığı göz önü-
ne alınmıyor. Toplumun çoğunluğun-
da çocuk, müziğe ilgi duyar veya bir 
enstrüman öğrenmek isterse doğru 
düzgün işlerle uğraşması gerektiği-
ne dair uyarılarla karşılaşıyor, ısrarcı 
olur ise cezalandırılıyor. Bu durumda 
da bir kaygı vardır ancak müziğin ta-
mamen aksi yönündedir. 

Bir dönem sanat ve kültür konusunda 
kaygıları olan aklı başında yönetici-

ler müzik liselerinin kurulmasında ön 
ayak oldular. İyi de yaptılar. Ancak 
devamını getirme konusunda maale-
sef çok geri kaldık. Müzik liselerinin 
hemen hemen hepsinde öğrenciler 
neredeyse düzgün olarak nota okuma-
yı ve bir enstrümanı lise seviyesinde 
çalmayı (Dünyada müzik kolejlerin-
de standarttır) öğrenmeden mezun 
ediliyorlar. Müfredatları hazırlayan 
eğitimcilerin hiçbir kaygıları olma-
dığı gibi, milli kültürümüzle ilgili ne 
eğitimleri, ne bilgileri ne de vizyonları 
bulunmuyor.

Tecrübelerime dayanarak paylaşma-
dan edemeyeceğim. Yurt dışı mer-
kezli katıldığım gerek konserler, ge-
rekse festivallerde hem amatör hem 
profesyonel gruplarla müzik yaptım. 
Festivallerin son gecesinde Jam Ses-
sion adı verilen eğlencelerde gruplar 
bir arada kendi ülke müziklerinden 
çalıp söyleyerek eğlenirler. Birçoğun-
da şahit olduğum en belirgin özellik, 
Avrupa ya da Asya ülkelerinden gelen 
grupların kendi folk şarkılarını hep bir 
ağızdan ve müzikal birlik içinde gayet 

güzel söylemelerine karşın, bizim ül-
kemizi temsil eden grupların ne yazık 
ki bir tek türküyü dahi toplu halde ve 
düzgün bir biçimde seslendiremiyor 
oluşlarıydı.

Konuyla ilgili dünya standartlarında 
ikinci bir örnek vermem gerekirse; İs-
veç, Norveç gibi İskandinav ülkelerin-
de millet vekili adayı olabilmek için 
gereken şartlara sahip olduğu belirle-
nen kişinin ilk ve orta okuldaki müzik 
derslerinden aldığı notlara bakılıyor, 
yeterli seviyede ise aday olarak kabul 
ediliyorlar. Sosyal devlet anlayışları 
bunu gerektiriyor, değerlendirmesi 
size kalmış. 

Müzik okulları ile ilgili son söze gelir-
sek, bu okullardan mezun öğrenci ve 
öğretmenlerimiz Avrupa ve Asya’daki 
müzik okullarının hazırlık sınıfı sevi-
yesinde bile sayılmazlar maalesef.

Konservatuvarların durumu nasıl?

Gelişmiş ülkelerde eğitim öncelikle 
kültür ve san’at kurumlarından başlar. 
Özellikle Almanya buna çok çarpıcı 
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bir örnektir. II. Dünya Savaşı’ndan 
harabe ve perişan bir şekilde çıkan 
Almanya ilk bina tamirine konser sa-
lonlarından başlamıştır, ne fırın, ne ki-
lise ne de ev. Nedeni ise kaygılarının 
olmasıydı.

Birkaç yıl önce İngiltere’de gerçek-
leşecek bir konser için İngiliz hava 
yollarının uçağına binmek üzere ka-
pıda sıra bekliyordum. Hostes bana 
yaklaşarak “Lütfen uçağa buyurun” 
dedi. Ben şaşkınlık ve tedirginlikle 
“Neden?” diye sordum ve karşılığında 
“Efendim enstrümanınız var, siz önce 
binmelisiniz” yanıtını aldım. Kültür 
anlayışının bu şekilde yansımasında 
toplum ve sistem olarak mevcut kay-
gıların giderildiği anlaşılmaktadır. Bu 
kaygılardan dolayıdır ki incelik, zarâ-
fet, nezâket ve sanatsal anlayış ortaya 
çıkmaktadır.

Tüm dünyada konservatuvarlar 
san’atçı yetiştiren kurumlar olarak ku-
rulmuşlardır. Eğitimleri kendine has 
ve özerktir. En önemli kaygıları ve 

olmazsa olmazı, yüzyıllar içinde oluş-
muş ve gelişmiş kültürel birikimleri, 
doğru ve çağdaş bir biçimde öğrenci-
lere aktarmak, dünya standartlarında 
yaratıcı, özgür düşünceye sahip, viz-
yonu olan san’atçılar yetiştirmektir.

Dünyadaki bütün konservatuvarlarda 
klâsik eğitim, geleneksel müzik ve on-
dan faydalanarak ortaya konacak çağ-
daş müzik eserlerinin nasıl yaratılaca-
ğı ve icrâ edileceği üzerinedir. Klâsik 
eğitim dediğimiz bu eğitimi almadan 
başka alanlara ve bir üst basamaklara 
çıkmak olanaksızdır. Buradaki kaygı, 
yüzlerce yıllık kültür birikiminin, ge-
leceğin san’atçılarının bilgi birikimi 
ve yaratıcılığı için olmazsa olmazıdır. 

Kültürel eğitim anlamında gelişmiş-
liklerini tamamlamış olan ülkeler bu 
düzene başarıyla ulaşmıştır. 2014 yı-
lında Gürcistan/Tiflis’te yapılan Kaf-
kas Caz Festivaline grubumla birlikte 
davet edildik. Orada bulunduğumuz 
süreçteki bir gün boş günümüzde bize 
şehri gezdirdiler. Şehrin en çok dikkat 

çeken özelliği, her biri en az 150-200 
yıllık olan opera, tiyatro ve konser sa-
lonlarının faal durumda olması ve her 
akşam mutlaka bir gösterinin sahnele-
niyor olmasıydı. Her biri tarih kokan 
bütün binalara (ki bunlara evler de 
dahil) kesinlikle restorasyon yapıl-
madığı gibi iç dekorasyonları da aynı 
şekilde korunmaktaydı. Henüz Tiflis’e 
“TOKİ” uğramamıştı. Nedeni ise hal-
kın böyle bir talebinin olmaması ve 
devlet başkanının bizzat böyle bir an-
layışa izin vermemesiymiş. Bize reh-
berlik eden arkadaşlarımız, aksi halde 
bütün tarihi dokunun bozulup kim-
liğini kaybedeceğini, sadece san’at 
merkezleri olan opera, bale, tiyatro 
ve konser salonlarının aslına uygun 
olarak bakımının yapıldığını söyledi-
ler. Dışarıdan bakıldığında Gürcistan, 
yüksek yüksek gökdelenleri, geniş 
geniş otobanları, dünyanın en büyük 
havaalanları, köprüleri olmayan, ta-
bir-i caizse kendi yağıyla kavrulan ve 
ülkemize göre fakir sayılan ancak aynı 
zamanda 200 yıllık konser salonları-
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nın açık ve faaliyette olduğu, müziğin 
her türüne destek verilen ve halk tara-
fından ilgi gören bir kültür ve san’at 
anlayışının mevcut olduğu bir ülke.

Batı ülkeleri bu sistemi belli bir di-
siplin ve uyum içinde, büyük emek-
lerle belirlemiştir. Tabii ki bu anlayış 
bir devlet politikasıdır. Dolayısıyla 
sistem, bireyi teşvik edicidir. Konser-
vatuvar öğrencisi de iyi yetişirse ve 
uzun çalışma yılları sonucunda emek 
vererek bir sazı(enstrüman) icrâ etme-
de en üst seviyeye çıkarabilirse kar-
şılığını bulacağını bilmektedir. Aynı 
şartlar öğretmenler için de geçerlidir. 
Ve buna göre de bir disiplin içinde ol-
mak, daha çok çalışmak ve araştırmak 
kaygıları mevcuttur. Dünya konserva-
tuvarlarında piyano temel saz olarak 
belirlenmiştir. Yani meslek enstrüma-
nınız keman dahi olsa piyano çalmak 
zorunludur. Armonik (sesli) sistemi 
en mükemmel şekilde icrâ edecek ve 
eğitimi verilecek enstrüman piyano-
dur. Sırf bu şart bile müzik san’atının 
temelindeki kaygılarını ortaya koy-
maktadır. Ancak sistem mevcut olan 
ya da olacak olan kaygıları tamamen 
ortadan kaldırmak üzeredir. Bu doğ-
rultuda önce kaygıların belirlenmesi, 
daha sonra ise bu kaygıların nasıl gi-
derileceği düşünülmelidir. Batıda mü-
zik eğitim, öğretim ve icrâ sistemine 
dayalı, eski ve köklü bir sistemdir ve 
bugün itibariyle kendi içindeki kaygı-
larının neredeyse hepsini gidermiştir. 
Hem eğitim hem de profesyonellik 
anlamında sistem düzgün bir şekilde 
işlemektedir.

Ülkemizde ise cumhuriyetin ilk yılla-
rında çağdaş Türk müziğini yaratma 
kaygısıyla devlet tarafından bazı gi-
rişimlerde bulunuldu. Ankara Devlet 
Konservatuvarı kurulmuş, Türk Beş-
leri diye anılan, Ahmet Adnan Say-
gun, Cemal Reşit Rey, Ulvî Cemal 
Erkin, Hasan Şerif Alnar ve Necil 
Kâzım Akses, Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından burslu olarak yurt dışında 
eğitim almaları için Fransa’ya gön-
derildiler. Her biri döndükten sonra 
çağdaş Türk müziğimize örnek teşkil 

edecek besteler yaptılar, bu yolla ilk 
hareketi başlatmışlardır. Ancak bes-
tecilerin o dönemdeki kaygılarının bir 
sebebi de geleneksel müziğimize ait 
Türkü ve diğer müzik ezgilerini çok 
seslendirmek ve benzeri konseptte 
çok sesli yeni eserler yazmaktı. Çün-
kü doğdukları dönem Osmanlı’da 
padişahlık dönemiydi. Cumhuriyetin 
ilânı ve tekkelerin kapatılmasıyla bir-
likte Türk müziğinin yeni bir anlayışta 
icrâ edilmesi isteği doğmuştu. Genç 
cumhuriyet müzik alanında çağdaş-
laşma kaygısını giderecek en önemli 
hareketi yapmıştı. Ancak daha sonraki 
dönemlerde devlet bu san’atçıları ve 
bundan sonra gelecek nesilleri doğru 
yönde etkileyecek kararlar alıp teşvik 
edici bir politika maalesef izlememiş-
tir. Gerçek anlamda milli kültür ve 
eğitimi politikasını oluşturmamıştır. 
Çünkü bu konuda hiçbir kaygıları 
yoktur. Bu yönden bakıldığında ülke-
nin en kaygısız bakanlığının Kültür 
Bakanlığı olduğunu söylemek yerinde 
bir söylemdir. Bu yüzdendir ki çağdaş 
Türk müziğimize kaynak olacak olan 
geleneksel müziğimizin eğitim ve öğ-
retimini verecek bir konservatuvar an-
cak 1975 yılında kurulabilmiştir. As-
lında bir ülkede bir tek konservatuvar 
olur. Aynı çatı altında hem geleneksel 
hem de çağdaş müzik eğitimleri ve-
rilir. Ki öğrenci kendi kültüründen 
bîhaber olarak yetişmesin ve aynı za-
manda dünya müziğiyle beslenebilsin. 
Bu bütün dünyada böyledir, Türkiye 
hariç.

1975 yılına gelindiğinde geleneksel 
mûsıkîmizin ileri gelenlerinin ortak 
kaygılarından doğan bir hareketle, 
milli mûsıkîmizi oluşturan Türk halk 
müziği ve klâsik Osmanlı mûsıkîsi-
nin eğitim ve öğretimini verecek olan 
Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatu-
varı, Ankara Devlet Konservatuva-
rından neredeyse tam elli yıl sonra ku-
ruldu. Yönetiminde ve müfredatında 
özerk olmak üzere kültür bakanlığına 
bağlandı. Okulun kurulmasına önayak 
olanların iki önemli kaygısı vardı. Bi-
rincisi, tekke ve dergâhlar kapatıldığı 
için usta çırak ilişkisi ile eğitim-öğre-

timi yürütülen geleneksel müziğimi-
zin zaman içinde kaybolması, ikincisi 
de geleneksel Türk müziğimizin Batı 
müziği etkisi altında ezilip yok olma-
sıydı. Dolayısıyla bu konservatuar da 
çağdaş anlayışa sahip olamadı ve baş-
langıçta üç saz dışındaki (Kontrbas, 
çello ve klârnet) hiçbir batı müziği 
sazının eğitimi okula ders olarak kon-
madı. Çünkü bu sazlar “San’at müzi-
ği” diye tabir edilen müziğin icrâsında 
kullanılmaktaydı. Bir sonraki kaygı 
TRT ve Kültür Bakanlığı toplulukları-
na san’atçı yetiştirmekti. Bir döneme 
ve bir seviyeye kadar başarılı olun-
du. Çünkü Türk müziği eğitiminin ve 
öğretiminin en önemli özelliği olan 
“usta-çırak” ilişkisi mevcuttu ve ders 
veren öğretmenlerin her biri branşının 
ustasıydı. Kısacası kaygılar genel ola-
rak salt var olma üstüneydi. İlerisi için 
bir planlama yoktu...

1982 yılında Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı çağdaşlaşma adına 
YÖK’e ve oradan da İTÜ’ye bağla-
nıp akademik statüye dâhil edilince, 
bütün özelliği ve özerkliği kayboldu. 
Bu kararı alan yöneticilerde, san’atçı 
yetiştiren kurumlar ile bilim eğitimi 
veren üniversiteler arasındaki farkı 
ve getireceği sonuçları anlayacak bir 
kaygı oluşmamıştır, hala da yoktur. 
Bu değişiklikten sonra gelen yeni ne-
sil öğretim elemanlarının da bir tek 
kaygıları vardı; titr sahibi olmak. 
Bu nesil eğitim-öğretim ve san’atçı 
yetiştirme konularında hiç kaygılan-
madılar. Hoş, san’atçı yetiştirebilmek 
için yılların birikimi, tecrübe ve viz-
yon gereklidir. 2000 yılından itibaren 
uluslararası anlaşmalar ve uyum prog-
ramları gereği, konservatuvarda sınav 
sistemi de dâhil olmak üzere birçok 
uygulama değişti. Konservatuvar gibi 
tamamen yetenekle ilgili ve buna bağ-
lı eğitim ve öğretime dayalı bir oku-
la zaman alıcı bir sürü ders eklendiği 
gibi sanatsal dersler de minimum 
seviyeye indirildi. Yılda bir kere bile 
konser veremeyen öğrencilerin yılla-
rı boş yere harcanmakta. Ancak buna 
rağmen yöneticiler herhangi bir kaygı 
gütmemekte. 
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Sonuç olarak konservatuarların yerine 
üniversiteler geldi. Bilim merkezle-
ri olan üniversitelerden ancak bilim 
ve bilim insanı çıkacakken, san’at ve 
sanatçı da oralara mahkûm edildi. Oy-
saki san’at özgürlük, sınırları aşmak 
demektir. 

Klâsik batı müziği eğitimi veren kon-
servatuvarlarda da 
durum bir başka türlü 
vahim.

Çünkü orada da biz 
ne yapıyoruz, nereye 
doğru gidiyoruz, hede-
fimiz nedir, neye veya 
kime hizmet ediyo-
ruz soruları sorulmu-
yor. Çağdaş anlamda 
tekâmülünü tamam-
lamış klâsik müziğe 
yaslanan bu anlayışla 
kendilerini adeta Kaf 
dağında gören ve hiç-
bir kaygıları olmayan 
eğitimciler bulunuyor. 
Hal bu ki durum hiç de 
öyle değildir.

Türk Beşleri çağdaş 
milli mûsıkî konusun-
da beste anlamında 
çalışmalar yaparak o 
dönem için ellerinden 
geleni yapmışlar yep-
yeni anlayışta örnek 
eserler vermişlerdir. Ancak asıl yapıl-
ması gereken konudan uzak kalınmış-
tır. Çünkü geleneksel müziğimizi ma-
alesef yeterli derecede araştırıp bize 
özgü armoni sisteminin oluşturulması 
konusunda bir kaygı duyulmamış ve 
çalışma yapılmamıştır. O dönem yazı-
lan eserlerden başka günümüzde kay-
da değer eserler yazılamamıştır. Oysa 
olması gereken öz müziğimizi en ince 
ayrıntısına kadar araştırıp, bize has ar-
moni sistemi ile besteleme metodunun 
ortaya konması gerekirdi ki bu bizim 
çağdaş Türk müziği yolunda çok bü-
yük bir adım atmamıza sebep olacaktı. 
Bu sistemi ve metodu ortaya çıkara-
cak bilgi ve beceriye sahiptiler. Ancak 
ne yazık ki olmadı. İleriki zamanlarda 

bazı başka müzik adamları (Örn: Ek-
rem Karadeniz-Kemal ilerici) çıkıp bu 
yolda adımlar attı ve Türk müziğinin 
geleneksel yapısını bozmadan bir sis-
tem yarattı. Ancak kaygısız ve vizyon-
suz yöneticiler yüzünden bu çalışma-
lar kitaplarda kaldı. Ayrıca “Ne gerek” 
vardı ki?

Bugün durum nasıl?

Bugün klâsik batı müziği eğitimi ve-
ren birçok konservatuvarda Türk mü-
ziğinin adı bile geçmez, geçemez. Öte 
yandan Türk müziği konservatuvarına 
5-10 yıldır piyano ve kompozisyon 
dersleri konmuştur. Ancak profesyo-
nellikten çok uzaktır. Belki 50-60 yıl 
sonra bir sonuç alınabilir. Oysaki bu-
rası Türkiye. Türk müziğini bilmeyen 
konservatuvar mezunu nasıl olabilir?

Yani batı müziği eğitimi alanlar Türk 
müziğini bilmemekte, Türk müziği 
eğitimi alanlar batı müziğini bilme-
mekte ve bu son kırık yıldır bu şe-
kilde devam etmektedir. Dolayısıyla 
bu kaygısızlıktan ortaya çağdaş Türk 

müziğinin çıkmasını beklemek hayal 
kurmaktır. Bu konuda da tek rehber 
Mustafa Kemal Atatürk’tür. O’nun 
felsefesini “Birçok defa bu musiki-
nin tam haysiyetini bulamıyoruz. 
İşte bu dinlediğimiz mûsıkî hakiki 
bir Türk mûsıkîsidir. Bu mûsıkîyi 
dünyanın anlaması lazımdır. Onu 

bütün dünyaya anlata-
bilmek için, bizim mil-
letçe bugünkü medeni 
dünyanın seviyesine 
yükselmemiz gerekir” 
sözlerinden anlayıp uy-
gulamak için var gücü-
müzle çalışmamız ge-
rekirdi. Ancak bu halâ 
gerçekleşmemiştir.

Çok uzağa gitmeden 
Asya’daki soydaş Türk 
devletlerine baktığımız-
da, ekonomi vb. konular-
da bize göre geride kal-
dıklarını düşünebiliriz. 
Ancak müzik konusunda 
bizden en az 50 yıl iler-
deler. En yakınımızda 
olan Azerbaycan’a bir 
bakalım. Herhangi bir 
şehrin her ilçesinde mut-
laka bir “Uşak Mûsıkî 
Mektebi”görürsünüz. 
Yani müzik ilkokulu 
ve bir üst seviyesi olan 
“Mûsıkî Koleji”, müzik 

lisesini. Büyük şehirlerinde ise kon-
servatuvar ve müzik akademileri var-
dır. Bakü konservatuvarındaki eğitim 
ve öğretim çok kadimdir. Şehrin bü-
tün konser salonlarında neredeyse her 
gün bir etkinlik vardır. Ayrıca halkı iyi 
seviyede mûsıkîşinasdır. Ne çalınıp 
söylenmekte ise neredeyse san’atçıyı 
eleştirecek seviyede gayet haberdar-
dır. Nedeni ise malumdur ki gele-
neksel müzik örnekleri daha ilkokul 
seviyesinde öğrencilere dinletilmekte, 
öğretilmekte haftanın belli günleri ise 
konserlere götürülmektedirler. Kendi 
milli ses ve armoni sistemlerini kur-
muşlar, bu sistemdeki eğitimlerinin 
sonucunda dünyaca ünlü besteciler, 
orkestra şefleri ses ve saz san’atçıları 
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yetiştirmişlerdir. Ayrıca milli sazları 
olan “tar” ve “tar çalmak” ile gelenek-
sel makâm mûsıkîleri UNESCO tara-
fından kültür mirası olarak kayıt altına 
alınmıştır. Yetiştirdikleri besteciler ta-
rafından geleneksel ezgilerin ön plan-
da olduğu hiçbir sesinden taviz ver-
meden yazılmış onlarca opera, operet, 
bale, senfoni gibi eserlerin yanında 
geleneksel halk çalgıları içinde yine 
onlarca konçerto yazmışlardır. Ayrıca 
bütün bu eserleri hem yurtiçinde hem 
de yurt dışındaki birçok ülkede seslen-
dirmektedirler. İşte bunları başarmak 
için çok uzun zaman büyük zahmet-
lerle büyük emekler vererek ezâ ve ce-
fasını çekerek bu günlere gelmişlerdir. 
Sebebi ise öncelikle varolma kaygısı-
dır. Çünkü anlayışları, bir milletin var 
olabilmesi ancak ve ancak milli kültür 
ve san’atla mümkün olduğudur.

Bu örnekleri diğer Türk devletlerin-
de de görmekteyiz. Bütün bu ülkeler 
milli opera ve balelerinden övünerek 
söz etmektedirler haklı olarak. Kendi-
mize baktığımızda milli bir opera ve 
baleden söz etmemiz mümkün değil-
dir. Öyle ki son elli yıldır ne opera, ne 
bale, ne konçerto vb. eser yazılmamış-
tır ve bu gidişle yazılamayacaktır. Se-
bebi yukarıda sözünü ettiğim sebepler 
ve gelecek kuşaklara katkımızın ol-
duğu “Biz de bunları ürettik” diyebi-
leceğimiz “Çağdaş ve milli bir müzik 
yaratma” kaygımızın olmaması. Bu 
sebepten Türk operası, Türk balesi di-
yecek bir durumumuz yoktur.

Yıllar önce Azerbaycan’ın ünlü opera 
san’atçısı rahmetli Lütfiyar İmanov ile 
Atatürk Kültür Merkezinde bir konser 
vermiştik. Kuliste kendisine devlet 
operasında hocalık teklif edildi. O da 
kabul etti. Sonra bir gün sohbet eder-
ken “Türk operacıları hakkında ne 
düşünüyorsunuz?” diye sorduğumda 
bana; Türkiyedeki opera icrâcılarının 
her eseri Alman ya da İtalyan ağzıy-
la(artiküle) seslendirdiklerini, hâl-
buki oynanan eserin Rus besteciye 
ait olduğunu söylemişti. “Eser hangi 
ülkenin dilinde yazılmışsa o ağızla 
söylenmesi gerekir ve ses tekniği de 

ona göredir. Böyle icrâ olmaz. Siz her 
eseri Almanca ya da İtalyanca gibi 
okuyorsunuz” diye sözlerine eklemiş-
ti. Görüldüğü gibi Türk operası diye 
övünen “San’atçılarımızın” kendile-
rinden haberleri yoktu. Yani balık baş-
tan kokmaktadır ve “biz yaptık, oldu” 
kafasıyla bu günlere gelinmiştir ancak 
bundan öte yol yok artık. Çok, çok, 
çok kaygılanmamız lâzımdır.

Yine bu çerçevede müzik dinleyicileri 
için ne söyleyebiliriz?

Benim tespitime göre müzik dinleyi-
cisi bilinçli ve bilinçsiz dinleyici ola-
rak iki gruptan oluşuyor.

Müzik okulları, konservatuvarlar ku-
rarak ancak müzisyen ve san’atçı ye-
tiştirilir. Pekiyi ya dinleyici? Bilinçli 
dinleyiciler yetiştirmedikten sonra 
yaptığınız san’at eserlerini kime su-
nacaksınız? Hâlbuki dinleyici yetiştir-
mek en az san’atçı yetiştirmek kadar 
önemlidir. Amatör dernek ve cemiyet-
ler az da olsa bu yolda hizmet etmek-
teler. Ülkemizde iyi kötü müzisyenler, 
san’atçılar yetişmekte. Fakat dinleyici 
yetişmiyor maalesef. Bu anlayış ilko-
kulda başlar. Tâ ki liseyi bitirene kadar 
da devam etmelidir. Kişi hem kendi 
kültüründen, hem dünya müziğinden 
nasibini aldıktan sonra ne istediğini 
bilir hale gelince “bilinçli” dinleyici 
olur. Tabii bunun için özverili, aklı 
başında, hedefi ve kaygıları olan bir 
eğitim- öğretim sistemiyle, aynı va-
sıfları haiz öğretmenler gerekir. Yok-
sa “Efendim halk anlamıyor” gibi bir 
yalanın arkasına sığınarak iş yapmak, 
yine “Halk bunu istiyor” yalanıyla 
yıllarca halkı aptal yerine koyan bir 
kısım insanların ceplerini doldurmak-
tan öte gidemez. Kültür ve san’atınız 
tüm dünyada boy göstermediği sürece 
sizi kimse ciddiye almaz, adam yeri-
ne de koymaz. Çünkü elinizde değer 
sahibi ciddi bir işiniz yoktur. Hele ki 
iletişimin dorukta olduğu herkesin her 
yerden ve her şeyden haberi olduğu bu 
zamanki dünyada hiç şansınız olmaz. 
İdeal politik olarak öncelikle san’at ve 

müzik konusunda özgün, profesyonel 
ve enternasyonal değerlerde işler yap-
manız gerekiyor saygı görmeniz için. 
Yine ulu önder Atatürk’ün o dehâsı ile 
ileriyi görerek başlattığı köy enstitüle-
ri, vizyonsuz ve basiretsiz yöneticiler 
tarafından kapatılmamış olsaydı, bu-
gün hem müthiş san’atçılar, hem de 
müthiş bilgili ve görgülü dinleyiciler 
ülkeyi tamamen kaplamış olacaktı. 
Bakın o zaman Türkiye Cumhuriyeti 
devletinden dünya çapında ne başarılı 
sanatçılar çıkıyor olurdu. 

Bilinçli dinleyici olmazsa san’atçı 
motive olmaz, dolayısıyla san’at da 
olmaz.

Besteciler ve icrâcılar?

Geleneksel müziğin de klâsiği ve po-
püleri vardır. Klâsik olan eserler hiç-
bir ekonomik kaygı olmadan işlene-
rek ortaya çıkarılan san’at eserleridir. 
Buradaki tek kaygı müzik üretenin 
dünya görüşünü ve dolayısıyla ken-
disini san’atında doğru olarak ifade 
etme kaygısıdır. Gerek söz gerekse 
ezgi açısından da bir hesaplama söz 
konusu değildir. Bütün halk ozanları 
ve dini mûsıkî eserleri buna örnek-
tir. Geleneksel müziğin popüler olma 
çabasında olanlarında ise kaygı yine 
ekonomik olduğundan, geleneksel 
müziğin kendine has karakterini oluş-
turan unsurlar kaldırıldığı zaman, çok 
kötü, kimliksiz, ifadeleri son derece 
zayıf ve yüzeysel sözlere sahip, derin-
liği olmayan, düşük müzikler ortaya 
çıkar ki bu tür müzikler sadece bedene 
hitap eder ve etkiler.

Klâsik eser üretenler kişilerde bazı 
karakteristik kaygılar vardır. Bunlar; 
eserlerde müzikal ifadeyi sağlaya-
bilmek, makamların nazarî ve pratik 
icrâ bilgi ve tecrübesine sahip olabil-
mek, makamsal müziğin gerektirdiği 
karakteristikleri yerli yerinde kulla-
nabilmek, söz ile melodinin prozodik 
uyumunu sağlayabilmek, eseri notaya 
doğru olarak dökebilmek, geleneksel 
üslûbun dışında kültüre ters düşen ses 
yapılarından uzak durmak, müzikal 
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ifadelerin başka müzik tarzlarına ben-
zemesinden kaçınmak vb...

21.yy.’da yaşayan bir insanın yüz-
lerce yıl öncesinden gelen büyük bir 
kültürün oluşturduğu geleneksel mü-
zik yapısını öğrenmesi, hazmetmesi, 
anlaması, icrâ etmesi ve eser beste-
leyebilmesinin hiç de kolay bir olay 
olmadığını takdir edersiniz. Buradaki 
esas kaygı konuyu anlama meselesi-
dir. Çağımızdaki teknoloji ve iletişim 
imkânlarının ezici baskısı altında bu 
tür müziklerle ilgilenmek ve üretimde 
bulunmak hiç kolay değildir.

İcrâcıların yukarıdakilerden farklı ola-
rak kendilerine iyi bakma ve sağlıklı 
olma, seslerini koruma kaygılarının 
yanında saz icrâcılarının ise yine ken-
di sağlık ve ellerini koruma dışında bir 
de sazlarının bakımını yapma, kötü 
ortamlardan koruma, aynı zamanda 
da devamlı antrenmanlı ve hazır olma 
kaygısı vardır. Geleneksel müzikte 
icrâ toplu halde yapılır ve tek sesli(ü-
nison)dir. Geleneksel müziğin kendi-
ne has sesleri mevcuttur ve sadece o 
müziğe hastır. Tek sesli yapılan toplu 
icrâlardaki en büyük kaygı en küçük 
bir ses hatasının olmamasıdır. Çünkü 
derhal belli olur ve eser bozulur. Ay-
rıca özellikle geleneksel Türk müziği-
nin her türünde doğaçlamalar karak-
teristiktir. Bunun için sazendenin çok 
antrenmanlı olması gerekir. Bu onları 
hep tetikte olma kaygısıyla devamlı 
zorlar ki bu pozitif bir strestir.

Klâsik batı müziğinde de kaygılar 
geleneksel müzikle çok benzerlik-
ler gösterir ve ortak yönleri çoktur. 
Ancak klâsik müziği gelenekselden 
ayıran en temel özellik çok sesli diye 
tabir ettiğimiz armonik sistemdir. Bu 
alanda müzik üretenlerin temel kay-
gılarından biri eseri güzel bir şekilde 
armonilendirebilmek, ayrıca doğru 
olarak orkestralaştırabilmektir. Mü-
zik üretenin kaygılı olmasının nedeni, 
bu büyük ve geniş imkânların olduğu 
sistem içinde duygu ve hissiyatını ma-
tematiksel bir sistemle birleştirmek ve 
müzikal ifadeyi ortaya koyabilmek-
tir. Dolayısıyla klâsik müzikte kaygı 

türleri ve stres çok yüksektir. Eser 
yazıldıktan sonra orkestra tarafından 
icrâ edilirken kaygıların yeri ve türü 
değişir. Orkestradaki en büyük kaygı 
ve stres şeftedir. Çünkü eserin yoru-
munun gerektiği gibi olması olmazsa 
olmazlardandır. Şefin kaygılarından 
biri de orkestra elemanlarının şefin 
idaresine uyabilme yetenekleridir. Bu 
eserin yorumunun aslına uygun olarak 
ifâde edilmesine olanak sağlayacaktır. 
Solo icrâcıların kaygıları ise gelenek-
sel müziktekilerle çok benzeşir.

Bence güzel bir söyleşi oldu. Fikir 
ve deneyimlerini paylaştığın için çok 
teşekkür ederim. Son olarak paylaş-
mak isteyeceğin, müzikle ilgili, ya da 
daha genel olarak kaygın var mı?

Kesinlikle var. Kaygılıyım çünkü iyi 
bir müzik san’atının olmadığı yerde, 
hak, hukuk, özgürlük ve insanlar için 
çağdaş bir gelecek gerçekleşmeyece-
ğini düşünüyorum.

Kaygılıyım; 2016 yılında hâlâ bunun 
farkında değiliz.

Kaygılıyım; Ülkemizde müzik sadece 
eğlence anlayışımızda var.

Kaygılıyım; Müzik eğitimi anlayışı-
mızda bile bölünmüşlük var. Klâsik 
ve geleneksel müzik eğitim ve öğre-
timi 2106 yılında halâ maalesef aynı 
çatı altında değildir. Geleneksel müzik 
eğitim ve öğretimi bütün konservatu-
varlarda olmadığından kimliksiz mü-
zisyenler yetişiyor. Bu ülkede doğup 
büyüyen ve klâsik müzik eğitimi alan 
bir öğrenci yurt dışına gittiğinde “Ne-
reden geliyorsun?”diye sorduklarında 
“Türkiye” der. Kendi müziğinden bir 
örnek istediklerinde ise bilmediğini, 
kendisine Bach, Beethoven, Mozart 
öğretildiğini söyler. Konu bazılarımızı 
ilgilendirmeyebilir ancak dünya mü-
zisyeni olabilmek için önce kendini 
bilmek gerekir. Yoksa oradakiler her-
halde Bach’ı veya Mozart’ı bizden iyi 
biliyorlardır şüphesiz.

Kaygılıyım; Bilinçli ve ne istediğini 
bilen, kaliteden anlayan dinleyici kit-

lemiz maalesef yok. Çünkü yetiştirmi-
yoruz. Bu da eğitim meselesidir. İlk ve 
ortaokullardaki müzik dersi müfredat-
ları sil baştan ve amaca yönelik yeni-
den yazılmalıdır. İlköğretimde eğitim 
başlamalıdır ki lisede müzik kültürü 
oluşmaya başlasın.

Kaygılıyım; Bizim gibi büyük ve 
güçlü bir devletin her mahallemizde 
olmasa da şehirlerimizin ilçelerin-
de ilkokul ve lise seviyesinde müzik 
okulları yok.

Kaygılıyım; Genel olarak pop müzik 
adı altında piyasaya sürülen yapımlar 
gençlerimize kimliksiz, kalitesiz, ne 
olduğu belli olmayan bir aşağı müzik 
türü olarak dayatılmaktadır. Alternati-
fi olacak diğer müziklere de fazla fır-
sat verilmemektedir. Özellikle görsel 
medyanın yayın organlarında hep aynı 
tür müzik yayını olması, neredeyse 
görsel müzik medyasında tekelleşme, 
emperyalist, kapitalist anlayışın da-
yatması, toplumları itaatçi ve bireysel-
leşmekten uzak tutan en önemli taktik 
ve uygulamasıdır.

Kaygılıyım; Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Birçok defa bu mûsıkînin 
tam haysiyetini bulamıyoruz. İşte 
bu dinlediğimiz mûsıkî hakiki bir 
Türk mûsıkîsidir. Bu mûsıkîyi dün-
yanın anlaması lazımdır. Onu bütün 
dünyaya anlatabilmek için, bizim 
milletçe bugünkü medeni dünyanın 
seviyesine yükselmemiz gerekir” 
veciz sözleri ne yazık ki doğru anla-
şılarak gereken yapılmamış, yapıla-
mamıştır. Sebeplerinden biri de yine 
M. K. Atatürk’ün “Özgürlük benim 
karakterimdir” veciz sözünü özgür, 
bir kalıba sokulmaya çalışılmayan do-
layısıyla vizyon sahibi san’atçılar ve 
çağdaş besteciler yetiştirme yolunda 
da anlayıp, müzik eğitim ve öğretim 
sisteminde uygulanmamış olmasıdır.

Kaygılıyım; Müzik sanatında yük-
sek ve çağdaş bir eğitim-öğretim se-
viyesi hedefimiz yoktur. Türk müziği 
konservatuvarı mezunları türkü bar 
ve mûsıkî derneklerinde, batı mü-
ziği konservatuarı mezunları da caz 
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barlarda ya da bir orkestrada çok, 
çok şansları varsa her iki grubun da 
mezunları TRT veya özel korolarda, 
Devlet Senfoni Orkestrasında icrâcı 
olabilmekteler. Kısacası güç belâ ye-
tişen elin parmağı kadar iyi sayılabile-
cek san’atçı adayı müzisyenlerin bile 
istihdam edilmeleri neredeyse imkân-
sız durumdadır. Çünkü devletin bu ko-
nuda hiçbir çabası olmadığı gibi tam 
tersine mevcut istihdam kadrolarını da 
kapatıp san’atsal faaliyet gösteren tüm 
kurumları, para kazandıran birer ticari 
kuruluş haline getirme düşüncesi var-
dır. Hâlbuki san’at ve san’atçılar tüm 
dünyada bir şekilde devlet tarafından 
koruma altındadırlar. Ayrıca san’at-
tan kâr beklenmez. Özellikle müzik 
san’atı istismara çok açıktır. Devlet 
buna engel olup istihdam ya da istik-
rarlı bir piyasa yaratacağı yerde, ken-
disi istismarlara göz yummaktadır. 

Kaygılıyım; Seksen milyonluk ülke-
mizde belediyelerin tekelinde bulunan 
kültür merkezlerinin dışında ortalama 
sekiz yüz kişilik seyirci kapasitesi 
olan on bin konser salonu bile yoktur. 

Kaygılıyım; Profesyonel düşünce ve 
san’atsal anlayışa sahip müzik yapım-
cılarımız (prodüktör) maalesef yok. 
Çünkü yetiştirmiyoruz, yetiştirme gibi 

bir kaygı ve düşüncemiz de yok. Aynı 
dinleyici yetiştirmek gibi, san’atçı ye-
tiştirmek gibi müzik yapımcılarını da 
yetiştirmemiz lâzım, acilen. 

Kaygılıyım;

Ben, bizim ülkemizde tar ve piyano 
düet konserini verebilmek için tam 
iki sene kapı kapı dolaşıp piyanist di-
lenmiş biri olarak, ülkemizin birçok 
kendini beğenmiş, kibirli ama maale-
sef dünyadan habersiz müzisyenleri-
ne acıyorum. Günler, aylar, yıllar boş 
yere geçmekte ve biz hala uykudayız 
çünkü hiçbir kaygımız yok. Arada 
fark edenler bir takım güzel çalışmalar 
yapıyorlar, onları da inkâr etmeyelim 
ancak genel olarak uykudayız. Bu top-
raklarda var olan müzik kültürü öyle 
bir kültürdür ki, dünyada bir eşi ya da 
benzerini duyamaz ve göremezsiniz. 

Ben hayatını müzik san’atına adamış 
ve kırk yılını vermiş bir san’atçı ola-
rak sahip olduğum bütün bilgi, belge 
ve tecrübeye tamamen kendi imkânla-
rımla, kendi gayretimle ve olağanüstü 
mesailerimle sahip oldum. İmkânla-
rım dâhilinde hep yeni, hep daha iyi 
diyerek eserler üretmeye ve san’at de-
ğeri olan, dinleyicilerin ufkunu açacak 
albümler, belgesel müzikleri, halk çal-

gı aletlerinden oda orkestraları kurup 
hem konser hem de televizyon prog-
ramları yaptım. Hem yurtiçinde hem 
yurt dışında birçok konser verdim. Bu 
çalışmalarımı azim ve kararlılıkla sür-
dürmekteyim. Konservatuvarda öğre-
tim görevlisi olarak görev yaptığım 
sürelerde de hep öğrencilerimin ufku-
nu açacak, yeni fikir ve düşüncelere 
yönlendirecek tarzda dersler yapma-
ya gayret gösterdim. Otuz altı yıldır 
TRT İstanbul radyosunda Tar san’at-
çısı olarak mücadele vermekteyim. 
Kısacası ben ve benim gibi düşünen 
san’atçılar olarak elimizden geleni 
yapmaya gayret ettik. Bundan sonra 
ise, Anadolumuzun müzik kültürünü 
gerçek anlamda anlayıp, yaşayarak 
içselleştirip ve bundan faydalana-
rak özüne mahsus yepyeni bir dünya 
müziği oluşturmayı, kısıtlanmayan, 
kalıplara sokulmayan, özgür ve öz-
gün, doğru sistem, doğru bilgi, doğru 
eğitim ve öğretim vereceğimiz, Türk 
müzik kültürünün yüksek bir kültür 
olduğunun bilincinde ve müzik san’a-
tımızın çağdaşlığı üzerine kaygıları 
olan gençlerimizin yapacağına inan-
mak istiyorum ve bunun için üzerime 
düşeni yapmaya hazırım.
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Şu garibim madde ve şu şıkırdım enerji nere-
ye gitsin? Ama hakikat hep orada hep içimiz-
de yaşarken takla atıp durmuyor mu? Keşke 
‘fenâ’ halde olsam ve hep öyle kalsam? En 
azından ‘yokluk’ makamının kapısının eşiğin-
de durur, hiçlikle terbiye edebilirim kendimi 
desem de nâfile! ‘Kesret’ denilen bu yabancı-
lıktan, ‘vahdet’ denilen o hiçliğe, o birliğe yol-
culuk kolay mıdır? Yüzlerce perdeyi kaldır-
sam da önümden, önüme düşen yine bir perde! 
Kesif bir kalabalığın kabalığı yüzüme çarpı-
yor. Latif olanın o saf merdivenine tırmanmak 
istiyorum. Şu boş bakanlar, şu çılgınca yürü-
yen faşizm bana cinnet ne ki, şirret gibi geliyor 
artık! Mânâ âleminde sükûnet istiyorum. 

Kül olmakla kul olmak arasında belki de derin 
bir aşk makamı vardır. Ben güruh takımında 
top koşturmak istemiyorum. Cehaletin aklını 
yiyeyim. Gönlümü zenginleştiren, o güzelim 
gönlünden üzüm salkımları sarkan belki de 
az bulunan azlarla gönül sarhoşu olmak ne 
güzeldir. ‘Ben’ demeyen insanlarım olsun is-
tiyorum. İyiliğin ve efendiliğin canına karış-
mak istiyorum. Hakikat duygusunun içinde bir 
damla olup denizlere akmaktır derdim! Zerre 
ve katre arasında sıkıştım kaldım. ‘Engin ol 
gönül engin ol” deryasında yüzmek, bir kar 
tanesi içinde yıkanmak ve hayata bir serçenin 
gözleriyle de bakmak istiyorum. İçimde birile-
ri ‘sürekli meşgul’ çalsa da sessizdeyim. İnzi-
vada ve kendimden bile çok uzaklardayım. Ne 
demişti sevgili Enis Batur: “Yazdım ve kurtul-
dum bir sonrakine kıskıvrak.” Çelik bilek bir 
şair vardır. Adı “William Blake! “Irmağa atın 
suyu seveni” demiştir. Cemal Süreya da bu 
dizesini pek sever. Beni de aşkın okyanusuna 
atın ve çıkarmayın beni oradan! “Sevinç döl-
ler, acı dünyaya getirir” demesi boşuna mıdır? 

Şimdi ne alaka diyeceksiniz, olsun, söyleme-
liyim: Yeryüzünün, şiirimizin o asil ve vakur 
annesi olan Gülten Akın’ın Nobel almasını is-
terdim ve çok istemiştim. 

Yokluktan başka hiçbir şeyim yoktur desem de 
canım eşimin varlığı bana hayat veriyor. Eşim 
Tütü’ye bugün insülin iğnesini yaptıktan sonra 
enfes bir kaşarlı köfte yaptım. Birazdan da az 
kıymalı tarhana çorbası yapacağım. Öyle hazır 
falan değil. İçine hakikat kaçmış bir çorba bu! 
Ne demişti canım ciğerim Edip Cansever: “Ne 
gelir elimizden insan olmaktan başka.” Elim-
den gelir, baharatı, lezzetli, nefaseti ince ruhlu 
güzel yemekler yaparım. Şairlerin elinden her 
şey gelir, gelmeli. Elleri çalışkan ve üretkendir 
şairlerin. Eşim evimde, soluğu yanı başımda. 
Evimize bugün, yüzü solgun gelmişti ama iyi-
lik meleği kalpli kardeşim Murat’ın tatlı oğlu 
Batu’yu görünce canlandı. Boşuna mıdır şai-
rimin şu dizesi: “Solgun bir gül oluyor doku-
nunca...” Sahici ve sevgiyle yapılan bir çorba 
insan yüzünde nar şerbeti bırakır mı? bıraksın! 
Ne güzel, ne güzel, kuytularda, sevinçlerde, 
dem halinde bir hayli derinlerdeyim. Kısaca-
sı Şifaspor: 10, Karanlıkspor: 0 diyesim geldi 
birden ve dedim bile! 

Neden bunları yazdım bilmiyorum ama sanı-
rım Cemal Süreya’nın üçüncü kez okuduğum 
“Günceleri” geldi aklıma. Ve 759. gün yazdı-
ğı şu satırlar: “Yaz bugün başladı. Bahar da. 
Böyle günlerde İstanbul çok iri ve yumuşak 
bir hayvan gibidir. Çöp bile bir güzellik edinir. 
Yürüyerek kitap okumak istersin...” 

Ey hayat, gözümün önündeki şu perdeyi kal-
dır!

Perdeyi Kaldır!
Engin Turgut 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

Kaygı Özel Sayısı, Kış 2016 33



Her işte tanrıların dediğini yap ki, bir daha bölünmeyesin ve sevgi yolu ile ilk bütün-
lüğünü yeniden bulasın. Kimse sevgiye karşı koymasın. Ona karşı koyan, tanrıları 
düşman eder kendine. Sevgi ile barışıp uzlaştık mı bizi bütünleyecek sevgilileri de 
bulur, mutluluğa erişiriz; bu da az kişiye nasip olan bir şeydir”.

Platon, “Şölen- Dostluk”

İnsanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey, gerilimsiz bir durum değil daha çok uğruna 
çaba göstermeye değer bir hedef, daha çok uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, 
özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir. İhtiyaç duyduğu şey 
her ne pahasına olursa olsun gerilimi boşaltmak değil onun tarafından yerine geti-
rilmeyi bekleyen potansiyel bir anlamın çığlığıdır.

Victor Frankl, “İnsanın Anlam Arayışı”

Diri Diri Gömülüş
Evren Gül
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Sadık Acar’a

“Diri diri gömülüş”, isimli öykü 
19. yüzyılın sonu Amerikan ede-
biyatının klişelerinden Edgar 

Allan Poe’nun ilk defa 1842’de The 
Philadelphia Dollar Newspaper’da 
yayımlanan bir öyküsüdür. O sıralar 
halk arasında -basının da desteğiyle 
devam eden- ölmeden evvel gömülme 
konusu oldukça yaygındı. Bütün bu 
furyaya Poe’nun öykülerinde sık rast-
lanan ve özel ilgi alanlarından olan 
“Ölüm eşiği” ya da “Çizginin ötesi” 
merakları da eklenince “Diri diri gö-
mülüş”ün yaratımı için koşulların ol-
dukça elverişli olduğu görülmektedir. 
Biçim itibarıyla -parodi- niteliğinde 
değerlendirilen öyküde, “anlatıcı” 
aynı zamanda Poe’nun geliştirdiği 
yeni bir anlatıcı tiplemesinin de ha-
bercisidir. O zamana kadar ironik ve 
şehirli olan 18. yüzyıl kahramanı, 19. 
yüzyılın takıntılı anlatıcı - kahramanı-
na dönüşmüştür. Bu noktada dönemin 
sosyolojik yapısına değinmekte fayda 
var. 

Edgar Allan Poe bir romantiktir. Do-
layısıyla sürekli egzotik olana tutkun-
du; demokrasiye karşı ise mesafe-
liydi. Onun, Amerika karşıtı olduğu 
söylenememektedir ancak Amerikan 
ruhunu derinden yansıtacak eserler 
verme konusunda da öncü olduğu 
kesindir. Çünkü derin endişeler ve 
ruhsal güvensizlik Amerika’da Av-

rupa’dakinden çok daha önce ortaya 
çıkmıştı. Çünkü Avrupa’da sağlam 
ve karmaşık olan sosyal yapı daha 
oturmuş ve güvenliydi. Amerika’da 
ise bunun yerine geçecek bir güven 
duygusu yoktu; herkes kendi için ya-
şamaktaydı. Poe, kendini geliştirmiş 
insanı anlatan Amerikan rüyasının 
görünmeyen kısmını doğru biçimde 
aktarmış ve maddeciliğin, aşırı reka-
betin nelere yalnızlık, yabancılaşma 
ve yaşam içinde ölüm şekillerine mâl 
olacağını göstermişti. 

Sanatçı bu dönemde toplumun nab-
zını da çok iyi tutuyordu. Amerika o 
yıllarda hızla gelişiyordu. Bilimsel 
buluşlar, spritüalizme duyulan ilgi, 
eğitimle beraber batıl inançların yıkı-
mı, melodrama ve olağanüstü olaylara 
susamış bir toplum, kitap okuyanların 
artışı ve bilinmeyenin çekiciliğini içi-
ne alan toplumsal tutku... Gökçen Ez-
ber, konuyu şu şekilde saptamaktadır:

“1900’lü yılların ortaları Ameri-
ka’nın kendi gerçeğini aradığı bir 
dönemdi ve bu gerçek yalnızca do-
ğada değil doğaüstünde de aranıyor-
du. Geniş halk kitleleri, bilinmeyene, 
doğanın ötesi olarak tanımlanarak, 
insan düşüncesi tarafından işlenmeye 
kapatılmış doğaüstü olaylara karşı 
büyük bir ilgi ve merak beslemeye 
başlamıştı. 

Tüm bu yargılara günümüzde var-
mak çok kolaydır, fakat o dönemde, 
tüm bu sürecin içinde yaşayan, çev-

resinde olup bitenlere tanıklık eden 
birinin, yaşadığı dönemi böylesine 
bir yalınlıkla betimleyebilmesi ken-
disinin, içinde yaşadığı toplumun, 
kendi toplumunun dünya üzerindeki 
konumunun ve işlevinin ayırdında 
olması, sık rastlanılan bir durum de-
ğildir. Poe, işte tam da bu nitelikle-
riyle, yani yaşadığı toplumun nabzını 
tutmayı başarmış olması sayesinde 
adını ölümsüzleştirebilmiştir. “Bay 
Valdemar Olayındaki Gerçekler” adlı 
öyküde işlenen ölüm teması, okurla-
ra yalnızca ölüm temasını ele alışını 
farklı kılan, Poe’nun tüm bu sıra dışı, 
doğaüstü ya da gotik unsurları, geniş 
kitlelerin dikkatini çekebilen popüler 
bir çerçeve içine yerleştirebilmesidir. 
Öykülerindeki insanların çoğu, ge-
nelde yazıldıkları dönemde yaşayan 
orta sınıfın insanlarıdır.” 

“Bay Valdemar Olayındaki Gerçek-
ler”adlı öyküde,ölüm anında hipnoz 
edilen yaşlı ve hasta adam ile onu 
hipnoz eden doktor, okurların gözle-
rinde canlandırmakta zorluk çekme-
yecekleri tiplemelerdir. İşte bu gerçek 
yaşamın içindelik ve dışındalık, yani 
gerçek ve kurmaca okurlara aynı 
anda sunulduğunda, ortaya kısa öykü 
türünün tanımına da çok uyan bir di-
namizm çıkmaktadır. Bu dinamizm, 
Poe’nun başka öykülerinde de görül-
mektedir.” 1 

1 http://www.karakutu.com/karanln-kysndaki-
deha-edgar-allan-poe/
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Poe, öykünün başında toplumca ma-
ruz kalınan felaketlere gönderme 
yapar ve örnekler verir. Daha sonra 
kuramsal olarak kullandığı edebi tek-
niklerinden birinin safına geçerek, 
bunların bir kurmaca olarak ele alın-
dığında okuyucuya irite edici gelece-
ğinden ve üstelik acının kalabalıklarla 
duyumsanan değil, bireysel bir dene-
yim oluşundan dem vurarak bireye 
yönelir. Böylelikle bireyden yola çı-
karak evrensel bir korkuyu gündeme 
taşımayı hedefler. 

Başlarken, öncelikle yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi öykünün başında anla-
tıcı, gerçek olay ve deneyimleri aktar-
mıştır. Bunlar ölümden sonra gerçek-
leşen yaşam belirtileri ve kayda geçen 
trajik vakalarla ilgilidir. Poe öyküde, 
hem konuya ilgisini ve konu ile ilgili 
meraklarını hem de okuyucunun ar-
zusunu şöyle dile getirir:

“İnsanın yaşayabileceği en korkunç 
durum ise hiç şüphesiz diri diri gö-
mülmektir. Bunun sık sık yaşandığını 
ise aklı başında hiç kimsenin inkâr 
edeceğini sanmıyorum. Yaşam ile 
Ölüm’ü ayıran sınır belirsizdir. Bi-
rinin nerede bitip diğerinin nerede 
başladığını kim bilebilir? Bazı has-
talıklarda bütün yaşam belirtilerinin 
kaybolduğunu, ama sonra canlılık 
belirtilerinin tekrar ortaya çıktığını 
biliyoruz. Bunlar o akıl sır ermez me-
kanizmadaki duraklamalardan başka 
bir şey değildir. Bir süre sonra gö-
rünmez gizemli bir ilke, o büyülü, irili 
ufaklı dişli çarkları tekrar harekete 
geçirir. Gümüş sicim sonsuza dek bı-
rakılmamış, altın kâse onarılmaz şek-
lide kırılmamıştır. Ama bu duraklama 
esnasında ruh nereye gitmiştir?”  2 

Bu girişten sonra Poe konuyu bireyler 
nezdinde gündeme getirerek arka ar-
kaya olmuş vakalardan örnekler sıra-
lar ve bunları genel hatlarıyla anlatır. 
Burada ölümden sonra devam eden 
kas hareketlerinden, kataleptik nö-
betlerin ya da laterji vakalarının yol 
açtığı kazalara ve otopsilerde yaşanan 
2 Edgar Allan Poe, Bütün Hikâyeleri, s: 555-
556

sıra dışı olaylara kadar örneklerde bu-
lunur. Fakat vaka örnekleri ilerledik-
çe alttan alta bunların anlatıcının da 
takıntıları ve ilgileri arasında olduğu 
gibi bir şüphe de okuyucuda uyanma-
ya başlar. Derken anlatıcı kendinden 
bahsetmeye başlar:

“Yıllarca tuhaf hastalık nöbetleri 
geçirdim. Doktorlar hastalığımın ne 
olduğunu anlayamadıklarından ka-
talepsi deyip işin içinden çıktılar. Bu 
hastalığın sebeplerini ve ne olduğu-
nu değilse de, belirtilerini artık iyice 
biliyoruz. Nöbetlerin şiddeti değişir. 
Hasta en ağır letarji türünde bazen 
sadece bir gün hatta daha da kısa 
bir süre kendinden geçer ve dıştan 
hareketsiz görünür. Ama nabzı hala 
hafifçe artmaktadır; vücudu tamamen 
soğumaz; yanaklarının ortasında ha-
fif bir kırmızılık kalır; ve dudaklarına 
ayna yaklaştırınca, hafifçe soluk al-
dığı görülür. Genellikle diri diri gö-
mülmekten sadece arkadaşlarının bu 
katalepsi nöbetlerinden haberdar ol-
ması, bunun yarattığı şüphe ve en çok 
da çürümenin belirmemesi sayesinde 
kurtulur. Hastalığın ilerleyişi neyse ki 
yavaştır. İlk belirtiler belirgin de olsa 
düzensizdir. Nöbetler giderek şiddet-
lenir ve süreleri uzar. İşte diri diri 
gömülmenin önüne geçen temelde bu-
dur. İlk nöbetini çok şiddetli geçiren 
talihsizler genellikle mezara konur. 

Benim hastalığım da tıp kitaplarında 
bahsedilenlerden pek farklı değildi. 
Bazen, görünürde hiç sebep yokken 
yavaşça kendimden geçmeye başlı-
yor, bir yarı- baygınlık haline giriyor-
dum. Acı hissetmiyor, kımıldayamıyor, 
daha doğrusu düşünemiyor, ama ya-
şadığımın ve çevremdekilerin uyuş-
tukça farkında oluyordum.”  3 

Anlatıcı böylece gittikçe daha fazla 
saplantılı hale gelir. Korkularıyla il-
gili gördüğü rüyaların etkisinde uzun 
süre kalır, sinirleri giderek daha da 
bozulur, evinden uzaklaşmamaya ça-
lışır, eğer bir nöbet geçirirse yakın-
larının kendisini bırakmayacaklarına 

3 Edgar Allan Poe, a.g.k, s:560-561

dair yeminler alır ama yine de ikna 
olamaz. 

Sonunda kendince önlemler almaya 
başlar. Yeraltı aile mezarlığının ka-
pılarının içeriden de açılabilmesi için 
düzenekler kurar, tabutunu yumuşak 
kumaşlarla kaplatır ve bol hava delik-
leri açtırtır, mezarlığın tavanına bü-
yük bir çan kurdurtur; çanın ipini de 
tabutun içerisine bağlar, tabutun ya-
nına yiyecek içecek kapları koymayı 
da ihmal etmez derken benzeri birçok 
önlemi geliştirir.

Anlatıcı bir gün yine bir katalepsi nö-
beti geçirir. Gözlerini açtığında orta-
lık karanlıktır. Bileğinde çan ipini bu-
lamaz. Sert bir zeminde yatmaktadır. 
Yüzünün on beş santim üzerinde sert 
bir yüzey durmaktadır. Haykırmak 
için bağırmaya kalktığında çenesinin 
bağlı olduğunu fark eder ve sonunda 
var gücüyle yapabildiği kadar çığlık-
lar atmaya başlar. Derken etrafından 
sesler gelir: Hey! Kim var orada! Bu 
da nesi?! Çık şuradan! Kedi gibi ne 
bağırıyorsun?.. gibi.

Olay şöyle aydınlanır: Virginia Rich-
mond civarında arkadaşıyla beraber 
tekne gezisine çıkarlar. James Neh-
ri’nin birkaç mil ötesinde avlanırlar. 
Akşam vakti ise fırtına çıkar. Yakın-
lardaki balıkçı barınağına sığınıp, 
demirli olan bir yelkenlinin içinde 
geceyi geçirmeye karar verirler. Kah-
ramanımız teknenin bir insanın gire-
ceği kadar olan kuşetinde uykuya da-
lar. Yatmadan öncede alışkanlık ola-
rak başına mendil bağlamıştır. Derin 
uykudan aniden uyanınca dar kuşette 
olduğunu anlayamaz ve yaşadığı şok-
la hafızasının geri gelmesi biraz uzun 
sürer. Kokladığı yoğun küflü toprak 
kokusu da nemli yüklerden gelmekte-
dir. Çığlıklarını ise oradaki hamallar 
duyar ve onu kuşetten çekerler.

Sonrasında anlatıcıda önemli değişik-
likler olur. Yaşadığı bu deneyim, en 
korktuğu şeyin başına gelmesi duy-
gusu onda köklü bir dönüşüme sebep 
olur. Bundan sonrasını şöyle aktarır:

“Ama çektiğim acılar gerçekten diri 
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diri gömülsem çekeceklerimin ay-
nısıydı. Korkunç- anlatılamayacak 
kadar iğrenç acılardı. Ama bana 
bir faydası oldu bu acıların. Bu aşı-
rı uçları yaşayan ruhum acılardan 
tiksindi. İçimi bir sakinlik, bir huzur 
kapladı. Sık sık dışarı çıkmaya başla-
dım. Canla başla spor yaptım. İçime 
doyasıya temiz hava çektim. Ölümden 
başka şeyler üstüne düşünmeye baş-
ladım. Tıp kitaplarını açmaz oldum. 
“Buchan”ı yaktım. “Gece düşüncele-
rini” okumaz -küf kokulu mezarlıkları 
düşünmez- bunun gibi korkunç öykü-
leri dinlemez oldum. Kısacası yeni 
bir insan olarak insanca yaşamaya 
başladım. O önemli geceden sonra 
mezardan hiç korkmaz oldum ve bu 
korkumla birlikte katalepsim de geçti. 
Belki de bu hastalık korkumun sebebi 
değil sonucuydu. 

Bu acılarla dolu dünya bazen en man-
tıklı bakışla bile cehennem gibi görü-
nür. Ama insanın hayal gücü Carathis 

değildir ki bu cehennemin tünellerin-
de cezalandırılmadan gezinebilsin. 
Mezara ilişkin sayısız iç karartıcı 
korkuların hepsine de hayali olarak 
bakamayız ne yazık ki. Ama tıpkı Af-
rasiab’a Oxus’a yaptığı yolculukta 
eşlik eden iblisler gibi, uyumaları ge-
rekir- yoksa bizi yerler, Onlar uyuma-
lıdır, yoksa biz ölürüz.” 4 

Anlatıcı öncelikle korkularını bes-
leyen unsurları birer birer yok eder. 
Bunlar arasında edebi ve entelektüel 
ilgilerini dahi korkularının yönlendir-
diğini görürüz. Daha sonra bedeni ve 
doğa ile daha yakın ve aktif bir ilişki 
kurarak kendi bütünlüğünü bulmaya 
başlar. Bununla kalmaz, sık sık dışa-
rı çıkarak hayatla da ilişki kurmaya 
başlar. Poe aynı zamanda toplumsal 
bilinçdışının dehşetine de gönderme-
de bulunmuştur. Bu yüzden öykünün 
sağaltıcı ve sosyal yaşama yön verici 
bir özelliğinin de olduğunu söyleye-

4 Edgar Allan Poe, a.g.k, s: 565

biliriz. 

Anlatıcıyı bu noktaya getiren neden-
lere değinilmemiştir. Kimliği, ne iş 
yaptığı konusunda bir bilgimiz yok-
tur. Ancak kendi merkezindedir ve 
yukarıda da değinildiği gibi kendi 
için yaşayan Amerikalılardan birisi-
dir. Ve kurtuluşunu da kendi kendine, 
bireysel çabasıyla sonuçlandırmıştır. 
Böylece kendinin bir başka boyutuy-
la yeni bir tanışma sürecine girmiştir. 
Engin Gençtan kaygının nedenleri ile 
ilgili şunları söylemektedir:

“Hangi biçimde yaşanırsa yaşansın 
kaygı ve buna eşlik eden çaresizlik 
duyguları, günlük yaşamın sorumlu-
luklarını üstlenebilmek için gerekli 
beceriyi geliştirememiş ve gerçek 
benliğine yabancılaşmış olmanın be-
lirtileridir. Bu becerilerden yoksun bir 
insan hazırlıklı olmadığı yarışmalı 
bir dünya içinde kendini güvensiz ve 
yetersiz hisseder. Esasen çocukluk yıl-
larından bu yana var olan hafif ve sü-

çalışmanın adı: “DİRİ DİRİ GÖMÜLÜŞ”, görsel kurgu: Evren Gül, fotoğraf: Eraydın Erdoğan
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rekli kaygılar, günlük yaşamda ortaya 
çıkan yeni durumların yarattığı ek 
zorlanmalar karşısında yoğunlaşabi-
lir. Kaygılı insan genellikle çevresin-
dekileri de bıktırdığı için aradığı sev-
gi ve destekten de yoksun kalır. Bu ise 
çaresizliğinin ve esasen denetiminde 
güçlük çektiği olumsuz duygularının 
daha da pekiştirilmesine neden olur. 
Zaman zaman yaşadığı bazı olaylar-
da insanları gereğince sevemediğini 
fark edebilirse de bunu görmüş ol-
manın yarattığı suçluluk ve insanları 
yitirme paniği bu gerçeği hızla bilin-
cinden uzaklaştırmasına neden olur 
ya da insanları sevememesini haklı 
gösterecek gerekçeler bulur.

Bir insanın kaygılarından kurtula-
bilmesi için tek yol, kendi varoluş 
sorumluluğunu üstlenebilmesidir. Bu 
sorumluluk gerektiğinde başka insan-
ların desteği ve yardımını alabilmeyi 
de içerir. Ne var ki, çaresizlik duygu-
larından kaynaklanan aşırı bağımlılık 
eğilimleri ve bunun sonucunda oluşan 

kızgınlık, kaygılı insanın kendisine 
verilen desteği değerlendirebilmesini 
güçleştirir. Bir başka deyişle, kaygılı 
insan vermeyi de almayı da becere-
mez. Verilenle yetinmeyip tüm sorum-
luluğun çevresindeki insanlar tarafın-
dan üstlenilmesini bekleyebilir. Bir in-
sana yaklaşabileceğini fark ettiğinde, 
çocuksu bir bağımlılığı ve çaresizliği 
yaşamaya başlayabilir. Bazen ise tam 
karşıtı bir tepki oluşur. Artan çaresiz-
liği ve bağımlılığı, diğer insanların 
benliğine mal olarak yok olma kay-
gılarının yaşanmasına neden olabilir. 
Bu kez seçilen yol, diğer insanlar ta-
rafından yutulmamak için bağımlılık 
eğilimlerinin ve çaresizlik duyguları-
nın tümden yadsınması olur. “ 5 

Anlatıcının yaşadığı şok sonrası attığı 
ilk adım, Gençtan’ın değindiği gibi 
kendi varoluş sorumluluğunu üstlen-
mek olur: “Çektiğim acılar gerçekten 
diri diri gömülsem çekeceklerimin 
aynısıydı” diye bir cümle kurar. Bir 

5 Engin Gençtan, İnsan Olmak, s:93- 94

yerde aslında yaşarken de ölüydü; diri 
diri gömülmüştü. Hayatla ve kendiyle 
olan ilişkisi kısıtlıydı. Yaşadığı dene-
yim, içinde bir armağan gizli olarak, 
ona her şeyi yeniden değerlendirme 
ve keşfetme imkânını sunmuştu. Yani 
tecrübe, hayatına bir potansiyel ile 
beraber gelmişti. Dinnur Karabulut, 
Heidegger felsefesinde “kaygı”nın 
yerini incelerken -deneyimin- taşıdığı 
bu potansiyel hakkında şunları söyler: 

“Heidegger kaygı deneyimini potan-
siyel bir aydınlanma hadisesi olarak 
kabul eder. Heidegger’e göre bir kişi 
kaygıyla bütün varlığını tekrar değer-
lendirebilir ve ulaşabileceği bütün 
imkânları yeni baştan görebilir. Kaygı 
halindeyken her şey önemini kaybet-
miş gibi görünür. Kaygıdaki garip his, 
diğer ruh durumlarının tecrübeleriyle 
karşılaştırılamayacak derecede in-
san egzistansının şuurunu tamamıyla 
ve kalıcı olarak bozacak olmasıdır. 
Diğer tüm tecrübeler dünya içinde 
olmakla ve zamanın sürekliliğinde 
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mevcuttur. Heidegger kaygı tecrübe-
sini iki şekilde tasvir eder. Bunlardan 
birisi her zamanki tecrübelerimiz 
olan bir huzursuzluk ve belirsizlik 
hissi ve bunu engellemek için alışık 
olduğumuz günlük işlere kaçış şek-
linde beliren normal tepkidir. Daha 
az sıklıkla görülen diğeri ise bizim 
normal varlık duygumuzu bozan yo-
ğun, yıkıcı ve besbelli bir hisle tanım-
lanan kaygı şeklidir. Bu ruh durumu 
dünya ve kendimiz hakkındaki çıplak 
gerçeği açığa sererek bizim bütün alı-
şıldık dünyadaki varolanları algılama 
tarzlarımızı söker atar. “Heidegger 
dünyevi endişeler ve önyargılardan 
arınarak felsefî düşünceye yaklaşma 
olarak gördüğü bu tecrübeyi filozof 
olmak için kesinlikle gerekli görür.” 6 

Anlatıcı yaşadığı deneyimden sonraki 
halini hem yeni hem de insanca bu-
lur. Yani önceki durumunu insanlıkla 
ve onunla ilişkili eylem ve değerlerle 
bağdaştıramamaktadır. Gerçekten de 
aşırı uçları yaşayan ruh dengeye ka-
vuşur. Mezarlıklardan korkmaz olur, 
bilinçaltı dönüşür ve korkularına bağ-
lı sağlık sıkıntıları da son bulur. Her-
kesin başına gelebilecek ölümle ilgili 
bazı istisnai korkular ise normal dü-
zeye geriler. Sorumluluğu tamamen 
alışı çok dikkat çekicidir. Bu süreçte 
kendinden başka hiç kimseden bah-
settiğini görmemekteyiz. Çözüm ise 
eylemde ve harekette bulunmuştur. 
Bir başka deyişle anlatıcı yaşamı ye-
niden yaratır. Bir diğer varoluşçu dü-
şünür Jean-Paul Sartre konuyla ilgili 
şunları söyler: 

“İnsan kendi tasarısından başka bir 
şey değildir; kendi yaptığı, gerçek-
leştirdiği ölçüde vardır; yani hayatın-
dan, edimlerinin (fiilerinin) toplamın-
dan ibarettir.” 7

Başta değindiğimiz Poe’nun bireyci-
liğinin bir benzerini Sartre’da bulu-
ruz. Sartre’a göre insan kendi kendini 

6 http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/
file_download.php?file_id=2875
7 Jean- Paul Sartre, Varoluşçuluk, s: 56

seçtiğinde bütün insanları da seçmiş 
olur. Olmak istediği kimseyi yaratır-
ken herkesin nasıl olması gerektiğini 
de tasarlar. İnsan hep iyi olanı ya da 
iyi olduğunu sandığını seçer. Herkes 
için iyi olmayan şey kişi için de iyi 
olamaz. Yani kişi kendini seçtiğinde 
“insan”ı seçer. Bu yüzden anlatıcı 
hem kendiyle hem de hayatla tema-
sını özellikle arttırır. Onun için “Sık 
sık dışarı çıkmaya başladım” derken 
hayatla kopardığı teması yeniden kur-
duğunu belirtmesi oldukça yerinedir. 
Canla başla spor yaparak ciğerlerine 
doyasıya oksijeni yani hayatı çeker. 

Belki de sorun başından beri uzlaşa-
madığı “gerçeklikle” ilgiliydi. Çünkü 
bir yerde “Bu acılarla dolu dünya ba-
zen en mantıklı bakış açısıyla bile bir 
cehennem gibi görünür” diyerek ha-
yatı nasıl algıladığını ortaya koyar. En 
mantıklı bakış açısıyla yaşamı yadsı-
dığını belirterek manen aslında bir ölü 
olduğunu açıklamış olur. Yazar, öykü-
de hem fiziksel hem de ruhsal olarak 
diri diri gömülüşü ortaya koymuştur. 
Sonucunda da kendi ruhu ve hayat 
tarafından nasıl cezalandırıldığını da 
söylemenin bir aşırı yorum olacağını 
düşünmüyorum. Ve yaşadığı sıkın-
tıların hepsi bir çeşit tepkiydi, ruhu-
nun ve hayatın tepkisi. Çünkü sürecin 
sonunda bir barış ve uzlaşma göze 
çarpar. Ve bunun tek belirleyicisi ey-
lem - sorumluluk, hayata katılımdır. 
“İnsanın hayal gücü Crathis değildir 
ki, bu cehennemin tünellerinde ceza-
landırılmadan gezinebilsin” diyerek 
kendi ölçüsüzlükleriyle de yüzleşir ve 
bunlarında sorumluluğunu alır. Son 
noktada ise İran destanı Şahnâmedeki 
kötülük karakterlerinden olan Afra-
siyab’a gönderme yaparak vesvese-
lerini ona yolculuğunda eşlik eden 
iblislere benzetir: “Uyumaları gerekir 
yoksa bizi yerler. Onlar uyumalıdır, 
yoksa biz ölürüz.” Anlatıcı, onlar 
uyumazsa tükeneceğimizden, onlar 
uyumazsa yaşam gücümüzü yeniden 
yitireceğimizden haber verir. 
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“Ben bir gün giderim ki neyim kalır
Eksik bıraktığım her şeyim kalır.”

Turgut Uyar (Uyar, 2011)

Gündelik uğraşlar ve yapıp et-
melerimiz ya da Heidegger’in 
diliyle ilgilenim (besorgen), 

‘Dünyaya doğru olmaktır’. Gündelik 
uğraşlar hiç bitmez; vapura yetişiriz, 
yarınki toplantı için bir sunum hazırla-
rız, yeni bir ayakkabı alırız, hafta sonu 
hangi filmi izleyeceğimizi, yazın ta-
tile nereye gideceğimizi planlarız, ne 
zaman ütü yapacağımızı düşünürüz, 
derken bir çay daha koyarız. Farkın-
da olsak da olmasak da, her zaman ya 
bir eylemin içindeyizdir ya da bir ey-
lemin planlayıcısı. Boşluğa ve küçük 
eslere hiç tahammül edemeyiz. Bütün 
bir sene tatil için çalışıp, tatilde vakit 
geçsin diye okey oynarız. Yunus’un, 
“Koya dünyayı kovma yetemezsin / 
Ecel bağladı yolu ütemezsin 1” (Göl-
pınarlı, 2006) öğüdü her birimiz için 
apaçık olsa da, bu buz gibi gerçeğe 
katlanmak hiç de kolay olmadığından 
hem ölüme hem de bu öğüde ardımı-
zı döner, ilgilenim dünyasında yaşar 
gideriz. Ama ölüm ve soluğu hep ar-
dımızdadır, endişe ya da kaygı da bu 
gerilimden doğar. Endişenin kökeni 
sorusuna Varlık ve Zaman’da verilen 
cevap: “Dünyada olmaktır” (Heideg-
ger, 2008). Ne kadar koştursak da bi-
liriz ki ütemeyiz ve başlarız daha da 
hızlı koşmaya.

“İlgilenim durulduğunda, herhangi 
bir şeyle uğraşmazken, dinlenirken, 
kaytarırken, oyalanırken ya da iş ta-
mamlandığında, geçici de olsa ilgi-
lenimin söndüğü durumlarda, geçici 
de olsa kaygı kendini gösterir. Kaygı 
hep vardır ama ilgilenimde aksaklık 

1 Ütmek: Oyunda, kumarda kazanmak. (Türk 
Dil Kurumu)

olduğunda ya da ilgilenim duraksa-
dığında yoğunlaşır, hatta doğrudan 
devreye girer. Kaygı bu bütünleştirici 
özelliğiyle, olağan durumlarda ilgile-
nimi sürekli kılandır. ‘Dünyaya doğru 
olma’ olarak ilgilenim alttan sürekli 
kaygı ile beslenir” (Deveci, 1999). Ne 
zaman ilgilenim sönse farkında olma-
sak da Yunus’un öğüdüyle içimiz üşür 
ve peşinden koşacak bir uğraş ararız. 

“Âşinâlığımız, uğraşlarımız ve dün-
yaya doğru olmaklığımız, bir anlam 
zemini üzerindedir ve bu zemin eko-
nomik, toplumsal, kültürel, ruhsal, 
hukukî ahlâkî, siyasal boyutlarıyla al-
tımıza konmuştur. Gelenekten, eğitim 
düzenimizden yaşam biçimimizden 
destek alır. Zeminler altımıza çatılmış 
biz de üstüne konulmuşuzdur” (İnam, 
1999). Bıraksalar bu zeminde ölene 
kadar koşarız. Ama bazen bu zemin al-
tımızdan kayar, istesek de koşamayız 
ya da koşmayı istemeyiz. “İşler yolun-
da giderken ilgilenimler kendi kendi-
lerine yeterler, verilmişlikleri içinde 
anlamları sorgulama gerektirmeyen, 
belki olsa olsa özen isteyen dünyevî 
uğraşlardır. Ama öte yandan işlerin 
ters gittiği durumlarda gördüğümüz 
gibi ilgilenimler, amaçları, aletleri ve 
normları sabit, kendi içlerine gömük, 
anlamları kendilerinden çıkarsana-
cak edimler değildir” (Deveci, 1999). 
Örneğin 29 yaşındaki Siddharta dört 
gerçekle yani yaşlılık, hastalık, ölüm 
ve acıyla ilk kez karşılaştığında, her 
şeye sahip olduğu sarayı artık onun 
için kaygıya karşı yeterince güçlü bir 
kalkan değildir. Ya da kendini toplama 
kamplarında bulan Viktor Frankl “Du-
yulmayan anlam çığlığı”nı duyuverir. 
Dücane Cündioğlu’na göre “‘endişe’ 
ve ‘tereddüd’ anlamındaki ‘kaygı’, 
‘kaymak’tan türemiştir ve kayma sı-
rasındaki sallantıyı, anlatmaktadır” 

(Cündioğlu, 2006). Altımıza çatılmış 
zeminler kaydığında kaygı yüzünü 
gösteriverir. Necip Fazıl’ın tabiriyle 
“Bütün bir kâinat muşamba bir de-
kor”a dönüşüverir (Kısakürek, 2012). 

“Kaygı korkudan farklıdır, çünkü kor-
kuya neden olan korkunun yöneldiği 
bir nesne vardır. Oysa kaygının nesne-
si hiçliktir ve hiçlik bir nesne değildir” 
(Deren, 1999). “Dünyanın tümüyle 
bizden alınacağı, koparılabileceği du-
rumlarda endişe kendini gösterir; tikel 
hiçbir şeyin tehdidi değildir, topyekün 
dünyasızlaşmanın tehdididir. Endişe 
zaten bir dünya-içinde-olmaksızın 
varlığımızı tasarlamak zorunda kaldı-
ğımız anın baskısıdır. Âşinâlığın, uğ-
raşların, tanışların, alet-edevat, görev, 
amaç ve kuralların bizden sıyrıldığı 
yerde –ki öyle bir yer yoktur- biz ar-
tık biz olmayız. Dünyanın topyekün 
yitme olasılığı da ancak ve ancak ol-
madığımız durumda, ölümde olasıdır” 
(Deveci, 1999). 

“Dasein ölümlüdür, ölümlü değilmiş 
gibi yapmasında ölümlülük iyiden iyi-
ye belirgindir” (Deveci, 1999). Varo-
luşçu filozoflar ve Kur’an-ı Kerim bu 
noktada örtüşür. “Ölüm sarhoşluğu bir 
hakikat olarak insana gelir de ona ‘İşte 
bu, senin öteden beri kaçıp durduğun 
şeydir’ denir” (Kaf: 19). “Zaman ne 
dışımızda akıp giden, yalnızca dünya-
ya ait bir elde bulunandır, ne de algı-
mızda ayrıştırdığımız, sonra da dün-
yada nesnelere uyguladığımız bir içsel 
anlıksal boyuttur. Zaman hepimizden 
akıp gidendir” (Deveci, 1999). “Dase-
in ölümlüdür; o kendisini ölüme çağı-
ran ve götüren bir şey olarak zamanı 
yaşar; o zamanı bu sebeple tarihsellik 
kipi içerisinde tanır. Onun durağan 
değişmez, zaman ve tarihten bağımsız 
bir özü yoktur veya onun özü, para-

Nereye Dönsem Ardımda Ölüm
Bertan Başak

40 Kaygı Özel Sayısı, Kış 2016



doksal olarak, oluş değişme ve tarihsellik olabi-
lir. Fakat öbür yandan aynı Dasein, tüm bu oluş 
değişme ve tarihselliğin, kendisini bir imkânlar 
varlığı olarak görmesini sağladığının da farkına 
ve bilincine varır. Bunu anlamak Dasein’in ken-
disi hakkındaki bilincini yapar. Kaygı teriminin 
kendisi, durağan bir seyire temaşaya gönderme 
yapan teoriye değil, duyguya, heyecana, iradeye, 
yönelime iştiyaka ve bunların hepsini içerecek 
şekilde praksise gönderme yapar” (Özlem, 1999).

Kendi özünü oluş, değişme ve imkânlar varlığı 
olarak gören insan, hem özgürlüğe yazgılı oldu-
ğunu anlar hem de bu anlayış karşısında ürperir. 
Zira özgürlüğe olduğu kadar ölüme de yazgılı 
olduğunu bilir ve her seçiminin, yöneliminin ve 
eyleminin sonsuza dek kendisinin bir parçası 
olacağının farkındadır. Kendi seçimlerinin ve ey-
lemlerinin sorumluluğunu almak zorunlu olarak 
anlam arayışını getirir. Hepimizden akıp giden 
zaman, Asr Sûresi’nde insanın hüsranda/hasrette 
olmasının tanığı olarak gösterilir. İnsan dünyaya 
ister indirilmiş, isterse kovulmuş, isterse de fırla-
tılmış olsun, kendi aslını ister. Hasreti de budur 
zaten. Metin Bobaroğlu’nun ifadesiyle “İnsanın 
aslını istemesi, başka türlü doyurulamayacak ol-
duğunu tüm deneyimlerinde görmesiyle ilgilidir” 
(AAV Toplantıları, 05.01.2009). 

Yine Metin Bobaroğlu’na göre “Tasavvuf do-
ğurma ilmidir” ve “Doğurma nitel dönüşümlerle 
olur” (AAV Toplantıları, 1.12.2008). Burada kas-
tedilen doğurma en nihayetinde kendinden ken-
dini doğurma işidir. Kendindeki malzemeyi yani 
kendi geçmişini alıp bundan daha önce hiç tanış-
madığı bir kendi doğurma eylemidir. İnsan dönü-
şebiliyorsa özgürdür, kendisi hakkındaki bilincini 
de ancak dönüşerek yapar. Metin Bobaroğlu’nun 
ifadesiyle “Rıza dönüşmeye rızadır” (AAV Top-
lantıları, 24.11.2008). “Ölmeden evvel ölünüz” 
hadîsi, taşıdığı başka pek çok anlamın yanı sıra, 
bir yönüyle bu dönüşüme de işaret eder. Kökeni 
dünyada olmak olan kaygı, bizdeki potansiyeli 
açığa çıkarak olan heyecanı, istenci, yönelimi ve 
dönüşümleri ortaya çıkaracak olan bir kıvılcımdır 
da. Kişi dikkatini “Dünyaya doğru olmak” olarak 
tanımlanan ilgilenimden, ilgilenimin ardındaki 
özneye çevirebildiği ölçüde, kendini inşa etme ve 
tanıma olanağına kavuşur. Ve umulur ki “Yolla-
rı çatallanan bahçe”deki misafirlik “istikamet” 
üzere olur. 

Kaynakça 
Cündioğlu, D. (2006). Korkunun Ecle Faydası Vardır! 
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Kaygının Sanatta
Dışavurumu Üzerine:

Munch
Kaygı Serisi

Behiye Bobaroğlu

Kaygı (Angst), 1894, tuval üstüne yağlı boya, 
94 x 74 cm, Munch Müzesi Koleksiyonu



Dünyaca ünlü Çığlık tablosuyla tanınan Norveçli 
sembolist ve dışavurumcu (ekspresyonist) res-
sam Edvard Munch, melankoli, korku, kaygı ve 

ölüm konularını resimlerinde sıkça işlemiştir. İfade biçimi 
olarak doğayı çarpıtma, duyguların karikatürize edilerek 
dışavurulması ve biçim bozarak anlık ifadeyi yakalama-
yı tercih eden Munch, resimlerinde parlak ve çiğ renkler 
kullanmıştır. Diğer dışavurumcular gibi Munch da eser-
lerinde güzellik ve güzelin yansıtılma biçimini sorgula-
mıştır: “Ekspresyonist sanatta halkı rahatsız eden şey, do-
ğanın çarpıtılmasından çok, güzellikten uzaklaşmasıydı. 
Karikatürcü, insanın çirkinliğini gösterebilirdi, ne de olsa 
bu onun göreviydi. Oysa kendini ciddi sayan bir sanatçı-
nın, bir şeyin görüntüsünü değiştirirken, onu daha da ide-
alleştireceği yerde çirkinleştirmesi, hoş karşılanmıyordu. 
Fakat Munch, bir acı çığlığının güzel olmayacağını, ya-
şamın yalnızca güzel yönlerini görmenin ikiyüzlülük ola-
cağını söylemekle yanıt verebilirdi. Çünkü Ekspresyonist-
ler, insanların çektiği acıyı, sefaleti, vahşeti ve tutkuları 
öyle derinden hissediyorlardı ki, sanatta uyum ve güzellik 
üzerine diretmenin dürüst olmayı reddetmekten başka bir 
şey olmadığına inanıyorlardı.”  1

Dışavurumculukta, sanatsal gerçeklik yerine yaşanmış 
gerçeklik aranmıştır. Doğanın görünümü yerine onun an-
lamı üzerine düşünülmüştür: “Belirleyici öğe anlatımsal 
öğedir, biçimler anlatımsal içeriklerinden dolayı seçil-
mişlerdir, bu durumu da hiçbir anatomi ve perspektif ku-

1 Gombrich, E.H. Sanatın Öyküsü, s. 564

ralına uymayan deformasyonlar yaratır ve bu deformas-
yonlar giderek kimi kez topyekûn soyutlamalara ulaşır. 
Biçimler artık heyecan uyandırmaya yönelik hiyeroglif-
lerden başka bir şey değildir.” 2

Biçem olarak dışavurumcu kabul edilirken, anlayış olarak 
sembolist sanatçılardan sayılan Munch, görünenin ideal-
leştirilerek ifade edilmesini reddederek gerçekliğin ken-
dindeki yansımasını, içindekinin dışavurumunu sembolik 
bir anlatımla resmetmiştir: “Ben gördüğüm şeyin resmini 
yapmıyorum ama görmüş olduğum şeyin resmini yapıyo-
rum.” 3 Gözle görünenin ötesindekini, düşsel, gerçekdı-
şı ve fantastik olanı kendine konu edinen sembolistleri 
Nietzsche’nin şu sözüyle de anlatabiliriz: “Sanat yapıtları 
aracılığıyla, zavallı hasta ve can çekişen insanları kısa-
cık bir zevk anı için uzun mezarlık yolundan kurtarmak 
istiyoruz: Onlara birazcık esriklik, birazcık da delilik ve-
riyoruz.”  4 

Eserlerinde sıkça konu ettiği hastalık, ölüm ve melankoli-
nin kaynağını Munch’un yaşamında bulmak olasıdır. Sa-
natçının çocukluk ve ergenlik yıllarına ölüm ve hastalık 
hâkimdir. Annesini veremden kaybettiğinde beş, ablasını 
yine aynı hastalıktan kaybettiğinde ise on dört yaşında-
dır. Sanrılı bakışlı, solgun ve kaygılı yüzler, ölüm korku-

2 Bayl, Friedrich. ‘Resimde Dışavurumculuk’, Modernizmin Serüveni, 
s. 269
3 Pillement, Georges. ‘Resim, Gravür ve Heykel’, Sembolizm Sanat 
Ansiklopedisi, s. 117
4 a.g.e. s.32

Karl Johan’da Akşam (Aften på Karl Johan), 1892, tuval üstüne yağlı boya, 
84.5 x 121 cm, Bergen Sanat Müzesi Koleksiyonu
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su taşıyan figürler resimlerinde ana 
karakterler olarak karşımıza çıkar: 
“Soluk alıp veren, hisseden, acı çe-
ken ve seven canlı varlıklar olmala-
rı gerekir. Bir dizi böyle resim ya-
pacağım; insanlar bunların kutsal 
niteliğini kavrayacaklar ve sanki 
kilisedelermişcesine bunların kar-
şısında şapkalarını çıkartacaklar.”  5 

Munch’un kaygı içerikli resimleri-
ne en iyi örneklerinden biri Karl Jo-
han’da Akşam (Aften på Karl Johan, 
1892) olabilir: Bu tabloda, Oslo’nun 
ana caddesindeki kaldırımda yürüyen 
kalabalık resmedilmiştir. Dönemin 
burjuva sınıfına özgü kıyafetlerle 
gösterilen ve yüzlerinde tedirgin ve 
kaygılı bakışlarla ilerlemeye çalışan 
bu kalabalık sanki izleyicinin üstüne 

5 a.g.e. s.116

doğru gelmektedir. Kimi kaynaklar-
da, yolun ortasında, tek başına, kala-
balığın ilerlediği yönün tersine doğru 
yürüyen figürün sanatçının parçası 
olduğu burjuva yaşamına karşı du-
ruşunu temsil ettiği şeklinde yorum-
lanmaktadır. Karanlık ve kasvetin 
hâkim olduğu kaldırıma karşıt olarak 
gökyüzü ve binalar, parlak ve canlı 
renklerle betimlenmiştir.

Melankoli (Melankoli, 1894-1896), 
Munch’un birkaç farklı versiyonunu 
yaptığı (Jappe on the Beach, Jea-
lousy, Evening) bir diğer tablosudur. 
Bu resimde Munch, yakın arkadaşı 
yazar ve tarihçi Jappe Nilssen’i deniz 
kenarında oturmuş ve düşüncelere 
dalmış olarak betimlemiştir. Nils-
sen’in yaşadığı mutsuz bir aşk mace-
rasını konu edinen tabloda, oturan fi-
gürün durağanlığı, melankolik havası 
ve karamsarlığına karşıt olarak deniz 
ve gökyüzü yine parlak ve canlı renk-
lerle, hareketli olarak resmedilmiştir. 

Kaygı (Angst, 1894) tablosu, Mun-
ch’un ünlü tablosu Çığlık ve Karl 
Johan’da Akşam resimleriyle ilişki-
lendirilebilir. Çığlık tablosuna konu 

olan Oslo Köprüsü’nde 
geçen sahnede bu kez 
Karl Johan’da Akşam 
tablosundaki tedirgin ve 
çaresiz yüzlü figürler kar-
şımıza çıkmaktadır. Fi-
gürlere diğer tablolarında 
olduğu gibi yine karanlık 
ve koyu renkler hâkim-
ken çevre ve gökyüzü 
canlı, hareketli ve parlak 
renklerle betimlenmiştir. 
Özellikle arka planda-
ki göl, gemiler, kilise ve 
gökyüzünü betimlerken 
kullandığı hareket Çığlık 
tablosuna çok benzer bir 
yapıdadır. Fakat bu kez, 
korku dolu ve yalnız bir 
karakter değil, çaresiz-
liğin hâkim olduğu bir 
topluluk söz konusudur. 
Munch, Kaygı tablosunu 
tamamladıktan iki sene 
sonra, yine aynı konu-

ya dönmüş ve bu kez tahta baskı ve 
taşbaskı versiyonlarını yapmıştır. Bu 
versiyonların yağlı boya tablodan 
farkı, kaygılı bakışlı, solgun yüzlerin 
artık iyice yalınlaştırılmış olmasıdır. 

Munch’un kaygı temalı diğer eserleri 
arasında, Çaresizlik (Fortvilelse) adı 
altında iki sene arayla resmettiği tab-
loları da sayabiliriz. Yine Oslo Köp-

Melankoli (Melankoli), 1894, tuval üstüne 
yağlı boya, 72 x 98 cm, Özel Koleksiyon 

Kaygı (Angst), 1896, tahta baskı,
55.7 x 44.8 cm, MoMA Koleksiyonu
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rüsü’nü sahne alan bu resimlerde yalnız ve çaresiz figüre eşlik eden 
hareketli ve canlı renklerle betimlenmiş arka plan göze çarpar.

Munch, 1908’de bir sinir kliniğinde bir süre tedavi olduktan sonra 
farklı konulara yönelmişse de ressamı günümüzdeki ününe kavuş-
turan, çoğunu 1800’lerin sonu ile 1900’lerin başında resmettiği 
kaygı, çaresizlik, umutsuzluk, melankoli, dehşet ve ölüm korkusu 
konulu eserleridir. 

Kaynakça:
• Gombrich, E.H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 1997
• Cassou, Jean. Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi, 1987
• Batur, Enis (haz.). Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları, 2002
• http://kodebergen.no (Erişim tarihi: 13.11.2016)
• https://en.wikipedia.org (Erişim tarihi: 13.11.2016)
• http://www.edvardmunch.org (Erişim tarihi: 13.11.2016)
• http://www.edvard-munch.com (Erişim tarihi: 13.11.2016)
• https://www.moma.org (Erişim tarihi: 13.11.2016)
• http://munchmuseet.no (Erişim tarihi: 13.11.2016)

Kaygı (Angst), 1896, taşbaskı,
57.1 x 43.1 cm, MoMA Koleksiyonu

Çaresizlik (Fortvilelse), 1894, tuval üstüne yağlı boya,
92 x 72.5 cm, Thielska Galleriet Koleksiyonu 

Çaresizlik (Fortvilelse), 1892, tuval üstüne yağlı boya, 92 
x 72.5 cm, Munch Müzesi Koleksiyonu
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Kaygı, giderilmeyen istek-
lerden doğan sıkıntı olarak 
tanımlanmaktadır. İstekle-

rin giderilmemesi, özgürlükler te-
melinde ele alındığında Kierkega-
ard, insanın kendini var eden özgür 
bir varlık olmasına göndermede 
bulunur ve “Özgürlük, doğanın bir 
parçası olan insanın önüne sonsuz 
olanaklar sunar” der. İnsanın bu 
olanaklar karşısındaki tutumu, se-
çimi ve kararları onu sadece doğa-
nın bir parçası olmaktan uzakta bir 
birey haline getirir. Kierkegaard’a 
göre birey, seçimleri yoluyla varo-
luşu(nu) ortaya çıkarmak zorunda 
olan tek varlıktır. (Manav F. 2005).

Kaygı ve korku birbirine yakın sonuç-
lara neden olsa da aralarında önemli 
bir fark vardır: Kaygının nesnesi yok-
tur. Nesnesi olmayan bir duygusal 
durumun etki süresi doğal olarak çok 
daha uzun sürecektir. Kaygının insa-
na özgü bir kavram olduğunun anla-
şılması için hayvan ile aradaki farkı 
anlamaya çalışabiliriz. Hayvan, çev-
resinin farkındadır; insan ise farkında 
olduğunun farkındadır. Doğmuş oldu-
ğumuzu ve yaşamımızın bir gün sona 
ereceğini biliriz. Ölümün kaçınılmaz-
lığı ise hiçlik duygusu yaratır ve işte 
bu bunalım, insanı anlamlı bir biçim-
de yaşayıp yaşamadığı konusunda 
kaygılandırır (Geçtan E. 2005). Va-
roluşunu tamamlamak isteyen birey 
yeni bir oluşumla karşılaşınca içinde 
bulunduğu durumu terk ederek yeni 
bir varoluş imkânı ortaya koymaya 
çalışır. Bu süreçte yaşama arzusu ile 
ölüm isteği arasındaki çatışma insanı 
kaygıya iter. 

Kaygı, içinde yaşanılan dünyanın 
anlamsızlığının, tamamlanmamışlığı-
nın, düzen ve amaçtan yoksunluğu-
nun farkına varıldığında hissedilen 
duygudur. (Cevizci, 05)

Felsefede kaygıyı temel alan varo-
luşçuluktur. Kierkagaard, kaygının 
insana özgü olduğunu çünkü insanın 

ruhsal bir varlık olmasına bağlı oldu-
ğunu söyler. Kaygı, geleceğe yönelik 
bir hiçlik durumudur ve insanın gele-
cekteki olanakları karşısında  duyulur. 
İnsan, olanaklarını özgürlüğü ile ger-
çekleştirir ve özgürlüğün içinde kaygı 
potansiyeli bulunur. Kişi ne kadar öz-
gür ise kaygısı o kadar fazla olacaktır. 
Kierkagaard, kaygı geleceğe yönelik 
olarak “AN” da ortaya çıkar demiştir 
(Manav F. 2005).

Kaygı ve korku arasındaki bir diğer 
fark şiddettir: Korku, kaygıdan daha 
şiddetlidir. Kaygı, korkuyla kıyaslan-
dığında daha düşük şiddette olmasına 
rağmen çok daha uzun sürelere yayıl-
mış bir süreklilik hali içerir (Cüce-
loğlu D. 2009). Etki süresi biyolojik 
materyal üzerinde sürekli ve uzun 
olması durumunda daha şiddetli etki 
yaratacaktır. 

Kaygı bozuklukları, Amerikan Psi-
kiyatri Birliği’nin yayınladığı sınıf-
lama sistemine (DSM-5, 2013) göre 
panik bozukluk, sosyal kaygı gibi 
on bir farklı alt başlıkta incelenmek-
tedir. Kaygı/stres ve kaygıya yanıtta 
nöroendokrin sistem önemlidir. Bu 
sistemde hipotalamus, hipofiz ve ad-
renal korteks süreci yönetir. (Nieto 
SJ, 2016)

Birey, kendi iradesine istinaden ka-
rarlarında özgür olmasına rağmen 
hücresel temelde düşünülecek olursa 
hücrelerin özgürlüğünden bahsede-
meyiz. Kuralları belirlenmiş bir dü-
zen içinde hücreler canlılığını sür-
dürmektedir. Hücrenin kaderi genetik 
olarak belirlenmiştir. Her hücrede, 
hücrenin bölünerek yeni hücreler ya-
ratmasını sağlayan genetik materyal 
kromozomlar üzerinde paketlenmiş 
olarak bulunmaktadır. Bu krozomla-
rın ucunda bulunan telomer1 denilen 
yapılar kromozomları korumaya alır 
ve hücre işlevinin devamlılığını sağ-
lar. Fakat bu telomer denilen bölgede 
tekrarlardan oluşan genomik materyal 
her bölünmede kısalmaktadır. Bu kı-

salık belli bir eşik değere geldiğinde 
hücre, yeni bölünme sürecini durdu-
rur ve planlanmış ölüm olarak adlan-
dırılan apoptozise girer. Apoptozise 
giren hücre ölüm sürecinde kendini 
oluşturan bileşenlerine ayrılır ve bu 
bileşenler ile yeni hücrelerin oluşum 
sürecine katılır. Süreklilik ve değişim 
bir hücre için de geçerlidir ve bu süre 
içinde çevresel faktörler hücrenin 
olumlu ya da olumsuz yönde etki-
lenmesine neden olmaktadır. Kaygı 
temelinde düşünülecek olursan insa-
nın kaygıyı hissetmesi yani farkında 
olduğunun farkına varması mümkün-
dür. Bunun sonucunda birey, hücre-
lerinin de içinde bulunduğu çevresel 
faktörlerini değiştirebilme iradesine 
sahiptir. Bu değişiklik mutlaka olum-
lu yönde olacak değil aksine kaygının 
artması-arttırılması ile olumsuz yön-
de bile olabilecektir. 

Kaygı bozukluğuna sahip bireylerin 
yaklaşık % 30-50 sinde nedenin ge-
netik bozukluk olduğu öne sürülmüş-
tür (Hettema JM. 2001; Smoller JW. 
2009). Bu durumda genetik geçişli 
kaygı bozuklukları bireyin genetik 
şifreleri üzerine yazılmış kaderi gibi 
düşünülebilir. İradenin gücü, aşılma-
sı gereken sorunun doğası ile birlikte 
hareket etmekte eksik irade durumun-
da kaygı şiddetlenerek ortaya çık-
maktadır.   

Yapılmış çalışmalar, genetik yapı 
üzerindeki değişikliklerin takibi için 
epigenetik2 denilen kavramı oluştur-
muştur. Bu epigenetik mekanizmalar 
genlerin ifade şeklini metilasyon, fos-
forilasyon ve asetilasyon fonksiyon-
ları ile düzenler. DNA metilasyonu 
düzenlemeleri hızla ortaya çıktığı gibi 
yirmi dört saatte yeniden eski haline 
dönebilir veya sabit kalır ve yaşamın 
geri kalanında başka bir uyaran ol-
madığı sürece genetik profilde yerini 
sağlamlaştırır (Miller A, 2007). Hüc-
resel düzeyde her hücrenin aynı gene-
tik materyale sahip olmasına rağmen 
bu genetik dizinin ifade şekli hücre-
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ler, dokular arası farklılıklar göster-
mektedir ve bu farklılık çevresel fak-
törlerden etkilenmekte daha önemlisi 
sonraki kuşaklara da aktarılabilmek-
tedir. Bu şekilde ortaya çıkan kalıtıma 
kuşaklar arası kalıtım (transgenerati-
onal inheritance) denmektedir (Ma-
ze-Nestler, 2011). 

Glükokortikoidler (Nöradrenalin, ad-
renalin vb), strese yanıtta en önemli 
nörotransmitterlerdir. Serotonin ise 
kaygı bozuklukları ile en sık ilişkilen-
dirilmiştir. İnsanda, bu nörotransmit-
terler ile ilişkili reseptörlerin annenin 
kaygı durumu ile daha embriyo-fetüs 
halinde iken etkilendiği gösterilmiş-
tir (Hompes T. 2013; Non A. 2014). 
Bunun dışında fetüsün babanın için-
de bulunduğu durumdan etkilenerek 
yaşamında kaygı ilişkili davranışlar 
gösterdiği tespit edilmiştir. Örneğin 
erkek farelerde yapılan kokain kul-
lanımının sonraki erkek kuşaklarda, 
alkol kullanımının ise sonraki dişi 
kuşaklarda kaygıyı arttırıcı faktör ol-
duğu görülmüştür (White SL. 2015). 
Annenin hamileliği sırasında içinde 
bulunduğu durumların gelecek ku-
şakları etkilediği daha iyi bilinmekle 
beraber babanın içinde bulunduğu 
çevrenin onu etkileyen faktörlerinin 
sonraki kuşaklara microRNAlar ile 
sperm aracılığı ile aktarıldığı da son 
yıllardaki çalışmalar ile gösterilebil-
miştir (Murashov AK, 2016). 

Psikoloji ve nöronal gelişimde beynin 
fonksiyonel olgunlaşmasının çevresel 
faktörler ile şekillendirildiği ve/veya 
nöronlar arası bağlantıların yeniden 
programlanması ile sağlandığı hipo-
tezi geliştirilmiştir. Nöronal ve dav-
ranışsal fonksiyonların tecrübe kont-
rollü olgunlaşması fonksiyonel beyin 
gelişiminde genel prensiptir. Önceden 
genetik olarak programlanmış beyin 
gelişimi, çevresel ve psikolojik epige-
netik faktörler ile etkileşime girmekte 
ve nöronlar arası bağların gelişimde 
ince ayar yapmaktadır (Gröger N, 
2016). 

Çevresel faktörlerin ve kişinin psiko-
lojik durumunun DNA üzerine etkisi 
olduğu ve bunun kuşaklar boyu akta-
rılabildiği yapılan hem hayvan deney-
leri hem de klinik araştırmalarla gös-
terilmiştir. Peki, bu etki insanın hayatı 
boyunca sürecek, kişinin yaşamında 
hiçbir değişiklik yapmadan ölümüne 
kadar aynı şekilde etkilemeye devam 
mı edecektir? Yani bir bakıma kişinin 
kaderi, genetik yapı üzerine yazılacak 
ve hiç değiştirilemeyecek midir? Bu 
konu ile ilişkilendirilebilecek Hindis-
tan Bağımsızlık Hareketi’nin rûhânî 
lideri olan Gandi’nin bir sözü dikkat 
çekiyor: 

“Söylediklerinize dikkat 
edin; düşüncelere dönüşür,

Düşüncelerinize dikkat 
edin; duygularınıza dönüşür,

Duygularınıza dikkat edin; 
davranışlarınıza dönüşür,

Davranışlarınıza dikkat 
edin; alışkanlıklarınıza dönüşür,

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; 
değerlerinize dönüşür,

Değerlerinize dikkat 
edin; karakterinize dönüşür,

Karakterinize dikkat 
edin; kaderinize dönüşür.” 

Çevresel faktörler ve kişinin psikolo-
jik durumunun, kişinin bilakis kendi-
sini etkileyeceği ve kaderi olabileceği 
konusunda uyarı yapan Gandi’ye bu 
sözünün doğruluğu hakkında bilim-
sel olarak destek, son yıllarda artarak 
gelmektedir. Bunlardan ilki belki de 
en önemlisi telomer konusunda yap-
tığı çalışmalar ile Nobel ödülü almış 
Elizabeth Blackburn ve içinde bulun-
duğu ekibinin “acaba bu hücre yaş-
lanması kişinin psikososyal durumun-
dan etkileniyor mu?” sorusuna yanıt 
ararken ortaya çıkmıştır. Ekip, derin 
meditasyonun hücre yaşlanmasının 
en önemli belirteçlerinden olan telo-
mer kısalmasını yavaşlattığına dair 
biyolojik belirteçleri göstermişler-

dir (Jacobs TL, 2011, Epel E, 2009). 
Başka bir çalışmada ise negatif duy-
gu ve düşüncelerden uzak durmanın 
ve meditasyonun telomer fonksiyonu 
ile bağlantılı olduğuna işaret etmiştir 
(Alda M, 2016). Gene Blackburn’ün 
içinde bulunduğu ekip üç haftalık te-
fekkür, davranış ve çevre değişiminin 
ve sessiz meditasyonunun beyaz kan 
hücrelerindeki telomerleri uzattığını 
göstermişlerdir (Conklin Q, 2015). 

İnsanın bilinmeyene karşı içinde his-
settiği kaygı, zihni sürekli meşgul 
etmektedir. Bu şekilde kişi, geliş-
tirdiği-büyüttüğü kaygı duygusu ile 
beden denilen organizmada biyolojik 
olarak tespit edilebilir olumsuz deği-
şiklikler yaratabilmektedir. Bu olum-
suz değişikliklerin sessiz meditasyon, 
farkındalık terapileri ve tefekkür gibi 
davranış değişiklikleri ile olumlu hale 
çevrilebileceği gösterilmiştir. O hal-
de kaygıyı, insanı içinde bulunduğu 
durumu sorgulamaya, hayatının an-
lamının aramaya itmesi durumunda 
farkındalık yolunda atılması gereken 
adımın gerekli hareket başlatıcısı ola-
rak düşünmek yerinde olacaktır.  
1Telomer: Bir telomer, kromozomların ucunda 
bulunan tekrarlayıcı nükleotid dizilerinden olu-
şan ve kromozomların bozunmasını engelleyen 
ve/veya kromozomların birbirine yapışarak ka-
rarsız hale gelmelerini önleyen bölgelerdir. Ka-
rarsız veya bozunmuş kromozomlar öncelikle 
hücre içinde genetik olarak değişikliğe uğrar ve 
hücrelerin ölmesine yol açar. Ölümden kaçan 
hücreler genetik olarak ta bozukluğa sahip ise 
kontrolsüz çoğalarak kanser dokusunun oluş-
masına yardımcı olabilir. 
2Epigenetik: Hücrede bulunan genler, kromo-
zomlar üzerinde paketlenmiş ve sıkıştırılmış 
halde bulunurlar. Bu genler, protein üretimi 
için korudukları genetik şifreyi çözümleyerek 
gerekli proteinin sentezini sağlar. Protein kod-
layan genler toplamın % 5 ini oluşturur. Bunun 
dışında bulunan genetik yapı kodlanmayan 
DNA olarak adlandırılır ve görevi daha çok 
genin ifade edilmesinin düzenlenmesini sağla-
maktır. 
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“Cennetin mutluluğu daima tehdit altındadır,
işte cennet böyle bir yerdir.”  1

Bir kararda kalamayan, bir türlü halinden hoşnut 
olamayan, geçmişin pişmanlıkları ve gelecek bek-
lentisi arasında gidip gelen, duyguların güdümün-
de aklın içine düştüğü kaygı hissi, insana ait bir 
özelliktir. Hayvanlarda ve çocuklarda kaygı olmaz. 
Kaygı, temelinde güvensizlikten beslenir ve insan 
zihninin bir ürünüdür. Dolayısıyla insan öğrendik-
çe, bilip akıllandıkça kaygısı da beraberinde artar. 
Nasıl ki insan aklı zihin ve us olarak farklı işleyişlerde 
kendini ortaya koyuyorsa bunlarla ilintili olarak kaygı da 
farklı içeriklerde görülür. Yaşamını zihin faaliyetleri ile 
yürüten beşer daha çok duygu ve hırslarının kontrolü al-
tındadır. Geleceğini güven altına alma çabası içinde olan 
ve bu nedenle sahip olduklarını kaybetme korkusu ile 
henüz sahip olamadıklarının özlemi arasında gidip gelen 
zihin bir türlü huzura eremez. Kaygan bir zeminde yani 
arzuların zemininde oradan oraya savrulur durur.

Kaygı, tensel, tinsel, toplumsal, evrensel diye dört farklı 
tipte incelenebilir. Tensel kaygı beşerin kendi benliğine, 
1 İbn-i Arabî ve Derrida-Tasavvuf ve Yapısöküm, Ian Almond, s. 9, 
İbn-i Arabî’den alıntı. 

arzu ve isteklerine odaklandığında yaşadığı hüzün, sıkın-
tı, üzüntü, kin, kibir, hiddet ve hatta şiddet gibi duygula-
rı doğurur. Beşer, içgüdü ve duyguların denetimi altına 
geçer. Geçmişine hayıflanma yanında geleceği ile ilgili 
endişeleri de tüm yaşamını etkiler. Kendi geleceğini plan-
lama, yönlendirme çabası ile bunların gerçekleşmemesi 
olasılığını zihninde sürekli taşıması onu mutsuz kılar. 

Beşeri kaygı, temelinde güvensizlikten beslenir. Bu gü-
vensizlik alt yapıda çocukluktan gelen sevgi ve şefkat 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Aslında iyi ya da kötü 
diye adlandırabileceğimiz tüm insanların ortak özelliği 
sevilmek, beğenilmek arzusudur. Farklı olan sadece kul-
lanılan yöntemlerdir. Beşer, maddi değerler üzerinden 
beğeni kazanmayı yeğlerken insan, sıradanlığı kabul et-
meyerek erdemleri üzerinden kendi biricikliğini vurgula-
ma çabasındadır. Bunu en iyi dile getirenlerden biri de 
Mustafa Kemal’dir: 

“Vâkıf-ı hakayik (hakikat anlayışına sahip) olan, kalp ve 
vicdanında manevi ve mukaddes hazlardan başka zevk 
taşımayan insanlar için, ne kadar yüksek olursa olsun, 
maddi makamatın (makamların ) hiçbir kıymeti yoktur.” 2

Kaygı ateşli bir hastalıksa onun asıl ilacı da güvendir. Gü-
venmek, emin olmaktan geçer. Emin olmak için bilmek 
gerekir. Bilmenin öncülü de farkındalıktır. Farkındalık, 

2 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk. s.504
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kendi sınırlarını, kendi eksiklerini, yabancılaşma öğeleri-
ni fark etmekle olur. Bu da kişinin özgürleşme sürecinin 
başlaması demektir. Öylesi bir özgürlük ki sonunda insa-
nın kendisinden bile özgür olduğu bir hali hedefler. 

Cennette mutluluk ve huzur içinde yaşayan Âdem ile 
Havva, bilme arzusu ile yedikleri yasak meyve nedeniyle 
oradan kovulur ve bu dünyada kaybolurlar. Bu, M. Ara-
bî’nin de dediği gibi bir zaman olup bitmiş bir olay değil, 
sürekli yaşanan bir insanlık dramıdır aslında. Cennetin 
mutluluğunu “emin” ve “güvende olma” olarak tanımla-
dığımızda maruz kaldığı tehdidin “kaygı” olduğu ortaya 
çıkar. Buradaki “kaygı” kelimesinin de tıpkı “kayıp” gibi 
“kayma” kökünden türetilmiş olması dikkat çekici değil 
midir? Kaymak, merkeze odaklılığını kaybetmek yani 
merkezden kaçmak olarak betimlendiğinde bu bize İsmail 
Emre‘nin şu doğuşunu çağrıştırır: 

“Hakikati bırakır dolanır zindan,
Bir zaman sonra da gider hoşuna...”

Merkezden yani aslından, hakikatinden kaçan insan, kay-
bolmuştur ama bir yandan da bu durumdan hoşnuttur. 
Tıpkı yalınayak evinden kaçan, özgürlüğünü ilan etmiş 
çocuğun ilkin yaşadığı haz gibi... Arka sokaklarda kay-
bolunca başlar ağlamaya, annesini özlemeye. Özgürlüğün 
dışarıda değil kendi özünde olduğunu fark eder. Kaçmaya 
çalıştığı kendi hakikatidir aslında... 

Tinsel kaygı insan olma aşamasında karşımıza çıkar. Etik 
değerleri yaşamında ön plana koyan ve bunlara uygun ey-
lemler sergileyen; sevmeyi, iyilik yapmayı, insanlara hiz-
met etmeyi her şeyden önemli gören kişi beşer değil “in-
san” olarak adlandırılır. İnsan olma olgusu tinsel kaygıyı 
da beraberinde taşır. Bu tinsel kaygının asli öğesi kişinin 
gayesi olan tinsel değerlerdir. 

Aslına, hakikatine, cennetine özlem duyan insanın kaygı-
sı gerçekte tinin kaygısıdır ve tenden tine yolculuğun ge-
rektirdiği bir dürtü olarak insanı yönlendirir. Ben kimim, 
nerden geldim, nereye gidiyorum sorularını soran insan 
bu yolculuğa adım atmıştır. Yolculuk süresince kaygıları 
azalmayacak, derinlere indikçe daha da artacaktır. Tıpkı 
güzel çiçekleri yetiştirmek için ayrık otlarını temizlemek 
zorunda olan bahçıvan gibi insan da kendi kaygılarını 
böyle temizlemek zorundadır. Bunu yapabilmek de ön-
celikle kendi duygularının, kaygılarının farkına varmakla 
olur. Nasıl ki göz kendisini görmez, ancak bir ayna yar-
dımıyla görebilirse insanın da ona kendisini gösterecek 
bir aynaya gereksinimi vardır. Ayna, kişiyi silkeleyerek 
onu kaygılandırır. Kendisine varlık iddiası ile gelen Ra-
ci’ye “acaba sen var mısın? “ diyen Aynalı Baba, ondaki 
kaygının ateşleyicisi olmuş, arayışa başlamasına neden 
olmuştur. 3

3 Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, Hayalin Derinlikleri

Tinin kendisiyle kurduğu iletişimdir, bir çeşit iç gözüdür 
kaygı. Kaygı yoluyla tin olduğu yeri beğenmeyip daha 
ileri bir aşamaya sıçrama yapar. Varoluşçuluğun temel 
öğelerinden birisi olan can sıkıntısı da işte bu kaygının 
neden olduğu bir haldir diyebiliriz. Can sıkıntısı tinin 
acıkmasıdır. Kişi ondan kurtulmak için her yolu dener. 
Benliğinin hoşuna gidecek çeşitli nesneler veya duyum-
larla onun üstesinden gelmeye çalışır. Oysaki bunların 
hiçbiri yeterli olmayacak, açlık hali devam edecektir. Tıp-
kı ağrı kesicilerin hastalığı tedavi etmemesi gibi yalnızca 
geçici bir süre rahatlık verecektir. Ağrı yani can sıkıntısı 
gerçekte içerden dışarı bir sorun olduğunun habercisidir. 
Sorunun kaynağını tespit edip çözmedikçe de sürüp git-
meye mahkûmdur.

Halil Cibran’ın iki istiridye örneği çok anlamlıdır. 4 İsti-
ridyenin biri diğerine çok ağrım sancım var diye yakınır. 
Öteki sevinir ah ne güzel bende yok diye... Oysaki o sancı 
sonucunda inci doğacaktır. Ne mutlu sancı çekenlere diye 
biter hikâye... Ne mutlu kaygı duyanlara da diyebiliriz bu 
bağlamda... Varoluşçu yazarların en önemli olanlarından 
biri, Kierkegaard, kaygıyı “sentez, tin tarafından gerçek-
leştiğinde oluşan özgürlüğün baş dönmesi “diye betimler. 
Tin çelişkiye düşüp olumsuzlama yoluyla yeni bir sentez 
oluşturduğunda bu onda yeni bir kararsızlık hali yaratır. 

Tensel ve tinsel kaygıların ortak özelliği her ikisinin de 
beslendikçe benliği güçlendirmesidir. İnsan elde ettiği 
tinsel değerleri benimseyip onları kendine mal eder ve 
kendini onlarla tanımlamaya yani sınırlamaya kalkarsa 
gene aslından uzaklaşmış olur. Yani günahlarının (ya da 
kötü ahlakının) ezikliği ve sevaplarının (erdemlerinin) 
büyüklenmesi arasında gidip gelen insan gene aslından 
uzaklaşır. 

Toplumsal kaygının temeli olan toplumsal tin ise kendi-
sini adamış insanlarda bedenlenir. Bunlar beşeri toplumun 
gereksinimleri için ortaya atılan siyasi önderler olduğu 
gibi insani değerleri önemseyip toplumları o yönde aydın-
latmaya çalışan manevi önderler de olabilir. Tinsel önder-
lerin rasyonel aklı ön plana çıkaranları bilim insanları, in-
san usunun gelişiminde önayak olanları felsefeciler, insan 
tininin yani manevi değerlerin gelişerek açığa çıkmasını 
sağlayanlar da bilgeler, veliler ve peygamberlerdir. On-
ların ülküsü evrensel değerler doğrultusunda insanları 
yönlendirmektir. Bu nedenle de önderi oldukları topluluk 
ya da toplumlara bulundukları halden daha yüce bir erek 
göstermekle işe koyulurlar. Bu erek toplum tarafından ne 
kadar çabuk benimsenir ve içselleştirirse ulaşmak o kadar 
kolay olur. Bu da ereğin toplumun ortak değerleriyle olan 
yakınlığına bağlıdır. 

Romalı komutan Pilatus’un kurtaracağı önderi seçme 
hakkı tanıdığı Yahudi toplumu, İsa yerine katil, zalim Ba-

4 Halil Cibran, Gezgin İnci Bahsi

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

Kaygı Özel Sayısı, Kış 2016 51



rabbas’ı tercih ederek seçimini beşeri değerlerini koru-
maktan yana yapmıştır. Ya da Sokrat’ı ölüme mahkûm 
eden mahkeme üyeleri seçimlerini yeni, sorgulayan, öz-
gürlükçü anlayışın değil, geleneksel Atina değerlerinin 
korunması yönünde kullanmıştır. Bu tercihler, toplumla-
rın yeni anlayışı ilk aşamada benimseyememesinden, yeni 
fikirlerin getirdiği belirsizlik ve kararsızlık durumundan 
kaynaklanan toplumsal kaygı nedeniyledir. Bu seçimin 
yanlışlığı ise, yeni anlayışın süreç içinde yerleşmesine 
ve yayılmasına engel olamamış, Sokrat’ın ve İsa’nın ye-
tiştirdiği öğrenciler çağlar boyu toplumları aydınlatmaya 
devam etmiştir. 

Toplumsal kaygı bazen de kararlılığını kaybetmiş, karma-
şa içindeki toplumlarda gelecek endişesi olarak karşımıza 
çıkar. Bu durumda ise süreç tersine işler ve toplum ken-
disini bir ileri noktaya taşıyacak, karmaşayı düzene evire-
cek bir kurtarıcı beklentisine girer. Kurtuluş Savaşı sıra-
sında yaşamış olduğumuz böyle bir süreçtir. İstanbul 16 
Mart 1920’ de İngilizler tarafından işgal edilir. 13 Ocak 
1921’de ise Mustafa Kemal Mecliste Namık Kemal’in 
şu şiirini okur:

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?

Ve der ki; “İşte ben de bu kürsüden, bu Meclisin Başkanı 
sıfatıyla, heyetinizi teşkil eden bütün milletvekilleri namı-
na ve bütün millet namına diyorum ki; 

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, 
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini... ”

Ve onun önderliğinde yeni bir ülke, yeni bir ulus, yeni bir 
uygarlık anlayışıyla doğar. 

Evrensel kaygı, yerel ve güncel ahlak yerine tüm insan-
lığı, tüm zamanlarda (kadim) hedef eden etik değerleri 
temel alır. Bunların korunması için gerekli çaba ortaya 
konur. 

Günümüzde bütün toplumların barış, refah ve mutluluğu-
nu tehdit eden bir anlayış dünyayı sarmış bulunuyor. Bu 
anlayış, bireyleri, ulusları, ırkları ayrı gören ve Darwin’in 
doğayı inceleyerek sonuca ulaştığı “en güçlü yaşar” 
prensibini sosyal yaşama da uygulamak suretiyle her tür-
lü menfaat ereğini yaşamın temeli yapmış olan ekonomik 
ve sosyal sistemleri doğurmuştur. Oysaki Darwin kitabın-
da daha sonra “en uygun olan yaşar” prensibini vererek 
doğanın asıl işleyiş ilkesini ortaya koymuştur ama bu, ne-
dense göz ardı edilerek yeterince benimsenmez. 

Bilimde parçadan başlayarak bütüne ulaşma çabası bi-
yolojide Darwin, fizikte Newton, psikolojide Freud ‘un 
sunduğu anlayış, modern ve yalnız 20. Yüzyıl insanını 

ortaya çıkarmıştır. Bireyselliği, egoyu ve maddi kazanım-
ları birinci plana alan bu anlayışın, beraberinde getirdiği 
sınırsız rekabet doğrultusunda acımasız ve saldırgan tu-
tumu günümüzde tüm gezegenimizi maddi manevi tehdit 
eden yıkımlara yol açmıştır. İnsanlık artık ciddi bir şekil-
de Carl Sagan’ın Kozmos adlı belgeselindeki deyişiyle 
“güzel mavi dünya”mızın geleceği için kaygılanmaktadır. 

BM’de 2015’de USA/Colorado eyaletinde yaşayan Aztek 
kökenli 15 yaşında bir genç, Xiuhtezcatl Roske-Marti-
nez 5 yaptığı çarpıcı konuşma ile 193 BM üyesinin 21 se-
nedir toplanıp küresel ısınma nedeniyle bir türlü ortak bir 
karara varamamalarını kınamış, bizim, çocuklarımızın, 
torunlarımızın geleceğinin tehlikede olduğu uyarısında 
bulunmuştu. Evrensel kaygının bundan daha naif bir ör-
neği olabilir mi? Geleceğine sahip çıkan, maddi dünyanın 
sahiplerine kafa tutan onbeşlikler...

Çağımızda yeni bilim, bütünsel bakış açısıyla birlikte biz-
lere daha zarif daha ince bir dünya görüşünü de birlikte 
sunmakta. Newton fiziği bizi maddenin yapıtaşları olan 
atomla ve onun davranış şekilleriyle tanıştırdı. Kuantum 
fiziğiyle birlikte atom altı dünya ile ve çok çeşitli parça-
cıklarla karşılaşan bilim adamları sonunda temel parçacı-
ğa ulaşıp büyük patlama teorisini ispatlama çabasına gir-
diler. Bu ispatlama çabası içinde umutsuzluğa kapılan bir 
bilim adamının kızgınlık ve çaresizlikle “Tanrı’nın bela-
sı” diye adlandırdığı parçacık, Higgs bozonu, sonunda 
“Tanrı parçacığı” olarak tarihe geçti. Sanki onu bulursak 
yaratılış sürecini baştan sona ispatlayacakmışız gibi bir 
yanlış beklenti doğurdu. 

Alan Watts, “yaşamın sırrının çözülecek değil, deneylen-
mesi gereken bir şey” olduğunu söyler. Ona göre “evren, 
insan üzerinden kendini tanımaya çalışmaktadır. 

Günümüzde fizikçiler, doğayı incelediklerinde maddenin 
nelerden oluştuğunu belirlemede aciz kaldılar ve bize ev-
renin betimlemesini tümüyle madde değil örüntü (doku) 
terimleriyle verdiler.Maddenin temel formu olarak da 
kristal yapılarını ortaya attılar. Mikroskop altında tüm 
maddeler aslında birer örüntü modeli olarak karşımıza 
çıkıyor.”

Budist Bilgelik ve Kalp Sutra’sı Hanyashingyo’ ya göre 
“Görülen şeyin şekli yoktur, görülemeyen şeyin şekli var-
dır.” Burada “Tanrı’nın dili matematiktir” diyen Kep-
ler’i ve Galileo’yu anımsamamak olası mı?

Masaru Emoto, Suyun Gizli Mesajı adlı kitabında bu 
kristal yapıların fotoğraflarını yayınlar. 6 Suya sevgi ve 

5 https://www.youtube.com/watch?v=s99TcSvhmV4
6 https://www.youtube.com/watch?v=Ump17osTL-g
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şükran kelimelerini söyleyerek ya da yazılı kâğıtla sara-
rak bu kristal örüntülerin nasıl güzel ve düzenli bir form 
oluşturduğunu (kozmos), tam tersi kötü sözlerin etkisinin 
ise çirkin, düzensiz (kaos) yapılara neden olduğunu ör-
nekleriyle açıklar. Buradan da aslında evrensel değerler 
olan iyinin, güzele nasıl evirildiğini, kötünün de çirkinliğe 
yol açtığını görebiliriz. Estetiğin temel öğelerde karşımı-
za çıkması ve onun bilinç haliyle doğrudan ilintili olması 
antik çağlardan beri düşünürlerin hep vurgu yaptığı bir 
konu. Bizi şaşırtan bir o kadar da memnun eden günümüz 
bilim insanlarının da artık konuya bu açıdan yaklaşıyor 
olmasıdır. 

Yeni bilim yönünü, farklılık temelli bakış açısından bü-
tünselliğe çevirmiş durumda. Hepimiz, duygu ve düşün-
celerimizle bu dünyanın oluşumuna veya bozulmasına 
katkıda bulunuyoruz. Evren ve insan tini sürekli bir devi-
nim içerisinde bir halden ötekine dönüşüp duruyor. Bizler 
bu nedenle öyle büyük bir sorumluluk altındayız ki bu da 
bizi evrensel kaygıya sevk ediyor.

Einstein bu konuda şöyle der: “İnsan, bizim tarafı-
mızdan evren diye adlandırılan bütünün, zaman ve 
uzayda sınırlı bir parçasıdır. Kendini, düşüncelerini 
ve duygularını diğerlerinden ayrıymış gibi deneyimler. 
Bu, bilincinin bir çeşit optik yanılsamasıdır. Bu yanılsama 
bizim için bir çeşit hapishanedir, bizi kişisel arzularımıza 
ve çok yakınımızdaki birkaç insana duyduğumuz bağlılığa 

mahkum eder. Hedefimiz, şefkat çemberimizi yaşayan tüm 
canlıları ve tüm güzellikleri ile doğayı severek kendimizi 
bu hapisten kurtarmaktır.“

Atatürk ‘ün anlatımı ise şöyledir:  7

“En uzakta sandığımız bir olayın bize bir gün dokunma-
yacağını bilemeyiz. Bunun için insanoğlunun hepsini bir 
gövde ve bir ulusu bunun organı saymak gerekir. Bir göv-
denin parmağının ucundaki acıdan öteki bütün organlar 
etkilenir... Dünyanın filân yerinde bir rahatsızlık varsa, 
bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı 
kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne 
kadar uzak olursa olsun bu ilkeden şaşmamak gerekir, işte 
bu düşünüş, insanları, ulusları ve hükümetleri bencillik-
ten kurtarır”. 

Bireysel veya evrensel tüm kaygılardan kurtulmanın 
yolu, özümüzün değerini özümseyerek (öğün) özgürleş-
me sürecine geçmek, süreci başarıyla tamamlayarak (ça-
lış)özgünleşmek, böylece (güven) içerisinde olmayı özle-
diğimiz cennete yani aslımıza geri dönmektir.

Bunu gerçekleştirmenin yolu da önce fikrini, sonra vicda-
nını özgürleştirmek suretiyle özgür insan anlayışına (ir-
fan) erişmekten geçer...

7 Atatürk’ün 17 Mart 1937 tarihinde Romanya Dışişleri Bakanı Victor 
Antonesco’nun Ankara’yı ziyareti dolayısıyla söylediği sözler.

Xiuhtezcatl Roske-Martinez’in 2015 yılında Birleşmiş Milletlerde yaptığı konuşmadan.
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Çocuklardaki Kaygı 
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Kaygı iç ve dış dünyadan kay-
naklanan bir tehlike olasılığı 
ya da kişi tarafından tehlikeli 

olarak algılanan bir durum karşısında 
yaşanan bir duygudur. Kişi kendisini 
bir alarm durumu içinde hisseder. En-
dişe, gerginlik, kendini rahatsız his-
setme, güvensizlik, panik, şaşkınlık, 
tedirginlik, berrak düşünememe, ağız 
kuruluğu, baş ağrısı,  bulantı, çarpın-
tı, güçsüzlük, iştahsızlık, kan basıncı 
düşmesi ya da yükselmesi, kas gergin-
liği, mide bağırsak yakınmaları, solu-
num sayısında artma, terleme, titreme, 
uykusuzluk gibi belirtilen ruhsal alan-
dan bedensel alana doğru sıralanabilir. 
Ayrıca kaygı kişiden kişiye farklılık 
gösteren davranışsal belirtiler de gös-
terebilir. (Alisinanoğlu ve Ulutaş)

Kaygı ile korku durumları birbiriyle 
karıştırılabilir ancak bu iki hal ara-
sındaki en önemli fark korkunun bi-
linçli olarak tanınan, belirli bir tehlike 
karşısında ortaya çıkan heyecansal 
bir tepki olmasıdır. Kaygı ise kişi ta-
rafından bilinmeyen, belli olmayan, 
objesiz tehlikelere karşı verilen he-
yecansal bir tepkidir. Bireyin kendi 
varlığı için gerekli olan değerlerin, 
tehdit edilmesi halinin yaşandığı do-
ğal içsel bir durumdur. Korkuda tehdit 
dışarıdandır, benliğinin bütünü tehlike 
altında değildir. Kişi tehlikeyi bilir ve 
bununla uğraşmak için kaçma veya 
savaşma biçiminde bir davranış gös-
terebilir, korku veren durum ortadan 
kalktığında rahatlar. Kaygı daha genel 
bir durumdur, korkudan daha şiddetli 
ve daha uzun sürelidir. (Alisinanoğlu 
ve Ulutaş)

İnsan yaşamında normal ve patolo-
jik olmak üzere iki tür kaygı vardır. 
Normal kaygı ölüm, ileri yaşlılık ve 
hastalık gibi gerçeklerle yüz yüze 
geldiğimiz ve yalnızlık duygusu yaşa-
dığımız ve yardıma ihtiyaç duyduğu-
muz zaman yaşanır. Eskiden bilinen, 
denenmiş, belirli şeylerden yeni, bilin-
meyen ve belirli olmayan şeylere doğ-
ru hareket ettiğimizde normal kaygıyı 

yaşarız. Bir kişi bir kaygıyı taşıyamaz 
hale gelir, bastırma yansıtma, yücelt-
me, özdeşleşme vs. gibi savunma 
mekanizmalarını sıkça kullanırsa bu 
patolojik kaygı olur. (Alisinanoğlu ve 
Ulutaş)

Freud’a göre kaygı fiziksel ya da top-
lumsal çevreden gelen tehlikelere kar-
şı bireyi uyarma, gerekli uyumu sağ-
lama ve yaşamı sürdürebilme işlevle-
rine katkıda bulunur. Her birey zaman 
zaman kaygı duysa da Freud, nevro-
tiklerde bu duygunun daha sık ve daha 
yoğun yaşandığını belirtmektedir. 
Adler, kaygıya aşağılık duygusunun 
neden olduğunu vurgulamaktadır. 
Adler’e göre birey toplumla bağlarını 
kaybetmiş hissettiğinde de kaygı ya-
şamaktadır. Jung, kaygıyı kolektif bi-
linçdışının özelliklerine karşı duyulan 
korku olarak tanımlamaktadır. Jung’a 
göre kaygı, kolektif bilinçdışından 
gelen mantık dışı güçlerin ve imajla-
rın bireyin bilincini kaplamasına karşı 
bireyin gösterdiği tepkidir. (Erözkan) 
Rank, her çeşit kaygı ve nevrozların 
başlangıcını doğum travmasına bağla-
maktadır. Rank’a göre doğum travma-
sının temelinde “Anneden ayrılma” 
vardır ve insanın ileriki yaşamında 
karşılaştığı tüm ayrılıklarda -ayrılma 
anksiyetesi- yinelenerek kaygının te-
mel evrensel nedenini oluşturmakta-
dır. Sullivan ise kaygının kişilerarası 
ilişkilerde bireyin ilişkilerini tehlikeye 
sokan durumlardan kaynaklandığını 
vurgulamaktadır. İnsanı kültürün bü-
tünleyici bir parçası olarak gören Sul-
livan, kaygıyı bireyin diğerleri karşı-
sındaki başarısızlığının ifadesi olarak 
açıklamaktadır. (Erözkan) Horney, 
kaygının içgüdüsel dürtülerin varlı-
ğına karşı geliştirilen korkudan çok 
baskı altına alınmış dürtülere karşı 
duyulan korku sonucu oluştuğuna 
inanmaktadır. Eğer çocuk anne-ba-
bası tarafından açık ya da gizli bir 
biçimde itilmekte, tutarsız tutumları 
ile sık sık karşılaşmakta, yetenekleri 
küçümsenmekte veya aşırı korunarak 
bağımlılığa zorlanmakta ise kendini 

gerçekleştirmesi mümkün olmayacak 
ve çocuk nevrotik bir kişilik gelişti-
recektir. Bu durum da temel kaygının 
oluşmasına neden olacaktır (Geçtan, 
1995). Beck’e göre ise kaygının nede-
ni olayların kendisi değil, bu olayların 
nasıl ve ne biçimde algılanıp yorum-
landığıdır. Bireyler bazı ipuçları ile 
karşılaştıkları zaman zarar ve tehlike 
beklemeyi öğrenmekte ve buna ilişkin 
mantık dışı inançlar geliştirmektedir-
ler. Mantık dışı bilişler ya da korku 
uyandıran benlik yönergeleri ise kaygı 
gelişiminde önemli rol oynamaktadır 
(Geçtan, 2003; Özusta, 1993; Ulutaş, 
1999) (Erözkan)

Gelişimsel Aşamalarda Kaygı 
Kaygı, kökenini çocukluk yıllarından 
almaktadır. Çocukluk yılları insan 
hayatının en hızlı gelişim yıllarıdır. 
Bu yıllarda fiziksel, zihinsel, sosyal 
ve duygusal gelişimin temelleri atılır. 
Çocuk çevresini tanımaya çevresinde-
ki ilişkileri kendince anlamaya, olay-
lara karşı bakış açısı kazanmaya ve 
olayları yorumlamaya çalışır. Bu geli-
şim süreci içinde çocuğun içinde bu-
lunduğu çevresel koşullara göre kaygı 
düzeyi de şekillenmeye başlar. Kaygı 
duygusu anne-babasının, öğretmenle-
rinin ve arkadaşlarının davranışlarına 
göre artar veya azalır. (Alisinanoğlu 
ve Ulutaş) 

Çocuğun kaygılı olup olmamasını et-
kileyen etmenler arasında yaş, cinsiyet 
farklılığı, anne baba tutumları, anne 
babanın eğitim seviyesi, sosyo-eko-
nomik durum, kardeş sayısı, çocuğun 
başarı durumu gibi etmenler sıralana-
bilir. Kaygının sebebi birçok etkene 
bağlı olmakla beraber, bu derlemede 
özellikle ebeveyn tutumlarının kay-
gı durumuna olan etkisi üzerinde 
durulmuştur. 

Kaygı, çocuğun normal gelişiminin 
bir parçası olan duygulardan birisidir. 
Çocuk gelişimiyle paralel olarak an-
neden ayrılma kaygısı, kardeş kaygı-
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sı, okul kaygısı, arkadaş edinememe 
kaygısı gibi farklı şekillerde kaygı 
duygusunu yaşamaktadır. Çocuğun 
günlük hayatından farklı olaylara bağ-
lı olarak kaygı halini yaşaması normal 
sayılırken, farklı durumlar dışında sık 
sık kaygı yaşaması patalojik olarak 
değerlendirilmektedir (Çifter, 1985).

Çocukluk döneminde maruz kalı-
nan aşırı reddedici, küçük düşürücü 
tutumlar, ergenlik döneminde diğer 
yetişkinlerin alaycı tutumları, ceza 
verirken anne babaların cezaya eşlik 
eden itici davranışları, çocuğun fi-
ziksel veya psikolojik baskı altında 
tutulması, çocuğun altını ıslatma ve 
cinsel oyunlarının tepkiyle karşılan-
ması, aşırı koruyucu tutumlar, anne 
babalanın kaygı düzeylerinin yüksek 
olması, birbirine karşıt düşen istekle-
ri, tutarsızlıkları, boşanmış ailelerde 
boşandıktan sonra bile devam eden 
anne-baba arasındaki çekişmeler, ço-
cukta kaygının oluşmasına neden ola-
bilmektedir (Yavuzer 1994; Geçtan 
1995). Kaygının öğrenilen bir duygu 
olduğu düşünüldü ğünde, annelerin 
kaygı düzeyinin çocukların kaygı dü-
zeyini etkileyebileceği ortaya çıkmak-
tadır. (Alisinanoğlu ve Ulutaş)

Küçük çocuklardaki kaygı yaratan 
durumlar ileri yaşlardaki ruhsal tep-
kilerin temelini oluştururlar. Çocuğun 
bebeklik döneminde temel ihtiyaçları-
nın karşılanmaması veya anneye aşırı 
bağımlı hâle getirilmesi ilkel kaygı 
denilen durumun önemli bir unsuru-
dur. Bütün gereksinimleri annesi ta-
rafından karşılanan çocuğun anneden 
ayrılma durumunda kalması çocukta 
güvensizlik ve kaygı oluşturabilir. 
Birden ortaya çıkan çevre değişiklik-
leri de küçük çocukları endişelendiren 
en önemli durumlardan biridir. Ço-
cukların yoksunluk ve kayıpları anla-
maları zor olduğu için, alıştığı günlük 
işler, rahat pozisyon ve herhangi bir 
şeyini yitirmesi halinde kaygı duygu-
su ortaya çıkabilir. Aniden memeden 
kesilme hâli veya anne memesinden 
yoksunluk gibi engellemeler kızgınlık 
ve düşmanlık duygularını ortaya çıka-

rarak kaygıya neden olacak çatışmalar 
meydana getirebilmektedir. 3-4 yaşın-
daki erkek çocuklarda iğdiş edilme, 
kızlarda ise cinsel organının erkek-
lerden farklı olduğunun anlaşılmasın-
dan kaynaklanan kaygılar görülürken, 
daha ileri yaşlarda okula başlama, kar-
deşinin doğumu, arkadaş edinememe, 
başarılı olamama, arkadaşları tarafın-
dan istenmeme kaygıları görülmekte, 
ergenlikte ise kaygılar gencin fizikî 
görünüşü, varlığını tehdit eden teh-
likeler, içsel çatışma, sosyal çatışma, 
arkadaş ilişkileri ve karşı cinsle ilişki-
ler ve anne-baba tutumuna bağlı kay-
gılar görülebilmektedir. (Alisinanoğlu 
ve Ulutaş)

Ergenlik, tarihsel olarak çocukluktan 
yetişkinliğe geçiş dönemi olarak gö-
rülse de, kendine özgü özellikleri olan, 
önemli biyo-psiko-sosyal değişimle-
rin yaşandığı bir dönemdir. Sevinçleri, 
mutlulukları, hüznü ve acılarıyla hem 
bireysel, hem de toplumsal olarak in-
san yaşamının diğer dönemlerinden 
daha fazla değişimin gözlendiği bir 
yaşam evresidir. (Erözkan) Ergenlik 
dönemi gelişimsel olarak sıklıkla duy-
gusal dalgalanmalara, kaygı ve dep-
resyon belirtilerine yol açabilen bir 
zaman dilimidir. Normal ilerleyen bir 
ergenlik süreci bile ergen ve ailesine 
güçlükleri ve bundan doğan riskleri 
beraberinde getirebilir. Bu bağlamda 
ergenlik döneminde en sık yaşanan 
duygulardan birinin kaygı olduğunun 
belirtilmesi gerekir (Tahiroğlu, Avcı 
ve Çekin, 2008). (Erözkan)

Gelişimsel olarak bebeklik dönemin-
den itibaren görülen normal kaygı 
yaşantıları yetişkinlik döneminde 
görülür bir neden olmadan patolojik 
kaygıya dönüşebilmektedir. Görünür 
geçerli bir neden olmadığı için bu tep-
kiler patolojik olarak değerlendirilir. 
Örneğin yok olma kaygısı, ayrılma 
kaygısı, kastrasyon (iğdiş etme) kay-
gısı çocuklarda görülen, çeşitli tepki-
lerle ortaya çıkması beklenen normal 
kaygılardır. Ancak bunlar ileri yaşlar-
da bireyin günlük fonksiyonlarını ve 
performansını etkileyerek boyutlarda 

ortaya çıkarsa patolojik olarak değer-
lendirilir. 1-2 yaş arasındaki çocuğun 
annesinden ayrılmaya bağlı olarak 
gösterdiği ayrılma kaygısı doğal kar-
şılanırken çok iyi imkânlar verilmesi-
ne rağmen yaşadığı bir şehirden başka 
bir yere gidemeyen bir kişinin kaygı-
sı pek doğal karşılanmaz. Yani kaygı 
içinde bulunulan yaşa göre de normal 
veya patolojik olarak değerlendiril-
mektedir. (Alisinanoğlu ve Ulutaş)

Kaygı süreklilik kazandığında kişinin 
benliğini tehlikeye sokabilmektedir.

Çocuklarda Kaygıyı Etkileyen En 
Önemli Etmenlerden Biri: Ebeveyn 
Tutumu

Ebeveynlerin çocuklarına karşı ser-
giledikleri tutumlar çeşitli şekillerde 
sınıflandırılmakla birlikte, ebeveyn 
tutumları genel olarak demokratik, 
koruyucu-istekçi ve otoriter ebeveyn 
tutumları olmak üzere üç grupta ele 
alınmıştır. (Erözkan) 

Demokratik Ebeveyn Tutumu

Demokratik ebeveyn tutumu, çocukla-
rın kişilik gelişimi için en uygun olan 
tutumdur. Bu tutumu uygulayan ebe-
veynler çocuklarına koşulsuz saygı 
ve sevgi gösterirler. Çocuklarını hem 
denetler hem de onların ihtiyaçlarının 
karşılanmasına olanak tanırlar. De-
mokratik ailede bağımsız düşünmenin 
teşvik edilmesi ve bireysellik önemli-
dir, çocuğun kendini ifade edebilmesi 
ve kuralların ebeveyn tarafından kont-
rol edilmesi yerine çocuğun kendini 
kontrolü daha önemlidir, çocukla ikili 
iletişim kanalları açık ve sıcaktır. De-
mokratik aileler sıcak ve kabule yatkın 
ve genellikle çocuğa koşulsuz destek 
sunarlar. Ebeveynlerin davranışları 
birbiriyle tutarlı, kararlı ve güven ve-
ricidir. Belli sınırlar içinde çocukların 
bazı davranışları yapmalarına izin 
verilir ve böylece onların sorumluluk 
duygusunun gelişmesine uygun ortam 
hazırlanmış olunur. Çocuk kendini 
bulunduğu ortamlarda daha rahat his-
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seder, duygu ve düşüncelerini özgürce 
ifade edebilir, özgüveni artar, iletişim 
becerisi gelişir ve karar verme strate-
jilerini etkin kullanmaya başlayabilir. 
Ebeveynler her çocuğun kendine özgü 
bir gelişim kapasitesi olduğunu bilir, 
bu nedenle çocukların özgürce geliş-
mesi, yeteneklerini ortaya çıkarması 
ve kendini gerçekleştirmesine izin ve-
rilir (Baumrind 1967, 1971; Kulaksı-
zoğlu, 2003). (Erözkan)

Yapılan araştırmalarda demokratik tu-
tumun egemen olduğu ailelerden ge-
len liseli ergenlerin kararlı, bağımsız 
ve kendi kendini yönetebilen başarılı 
bireyler olduklarını; ebeveynlerin de-
mokratik ve eşitlik tanıma tutumunun 
ergendeki duygusal alan ve davranış 
sorunlarını, çeşitli durumlar karşısın-
da güçlük yaşamayı azalttığı gözlen-
miştir.

Koruyucu-İstekçi Ebeveyn Tutumu

Koruyucu-istekçi ebeveyn tutumunda, 
ebeveynler çocukları aşırı korur ve de-
netlerler. Çocukların yapabileceği pek 

çok şey ebeveyn tarafından yapılır ve 
böylece çocukların yaşayarak öğren-
melerinin önüne geçilmiş olunur. Her 
konuda gereğinden fazla müdahale 
edilerek, çocukların kendilerine yeter 
hale gelmelerine ve kendilerine gü-
venmeyi öğrenmelerine engel olunur 
(Navaro, 1989). Böylece kendi başına 
karar veremeyen, bağımlı çocuklar 
yetiştirilir (Baumrind, 1966; Çağdaş 
ve Seçer, 2004; Dökmen, 1996; Ku-
laksızoğlu, 1998). Ebeveynlerin aşırı 
koruyucu yaklaşımı çocuğun kendine 
güven duymasını engelleyerek, psi-
ko-sosyal gelişimini de zedelemek-
tedir. Çocuğun sosyal gelişiminde 
büyük rolü olan ebeveynlerin yanlış 
ve aşırı koruyucu tutumuyla çocuk 
kendine güvenini sağlayamamakta, 
birey olarak girişimci ve sosyal bir 
kişi olmasına fırsat verilmemekte ve 
duygusal kırıklıkları olan bir kimse 
haline gelmektedir. Ebeveynleri tara-
fından aşırı derecede korunan çocuk, 
bu durumu hayatı boyunca sürdürerek 
gelecekte eşinden de aynı şeyi bekle-
yebilmektedir (Yavuzer, 2005). Aşırı 
koruyucu ebeveyn tutumunu benimse-

yen ebeveynler, çocukların zarar gör-
memesi için onlara sorumluluk ver-
mezler, bunun sonucu olarak çocuklar 
kendi kişiliklerini geliştiremezler ve 
başkalarından destek almadıkça bir 
şey yapamazlar. Bu türden tutum gös-
teren ebeveynlerin çocuklarının prob-
lemlerle  karşılaşma fırsatları olmaz,  
çocuk olmak istediği ve olması iste-
nen kimlik arasında  sürekli çatışma 
yaşayabilir. Ebeveynlerin sağladığı 
elverişsiz ortam, çocukların kaygı ve 
fiziksel saldırganlık gibi olumsuz psi-
kolojik davranışlar sergileyebilmesine 
yol açabilmektedir (Çağdaş ve Seçer, 
2004). (Erözkan)

Otoriter Ebeveyn Tutumu

Otoriter ebeveyn tutumu, çocuğun 
kendine olan güvenini kaybetmesine 
yol açan, çocuğun kişiliğine önem 
vermeyen bir tutumdur. Ebeveynin 
uyguladığı katı disiplin yüzünden 
çocuk her kurala uymak zorunda bı-
rakılmaktadır. Baskı altında bırakılan 
çocuk, sessiz, nazik ve dürüst olma-
sına karşılık silik, çekingen, başkala-

Küçük çocuklardaki kaygı yara-
tan durumlar ileri yaşlardaki ruh-
sal tepkilerin temelini oluşturur-

lar. Çocuğun bebeklik döneminde 
temel ihtiyaçlarının karşılanma-
ması veya anneye aşırı bağımlı 

hâle getirilmesi ilkel kaygı denilen 
durumun önemli bir unsurudur.
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rından kolayca etkilenen kişiliğe sahip 
olmaktadır. Böyle bir aile ortamında 
“Zor yoluyla denetleme” ve “Sevgi-
yi esirgeyerek denetleme” durumları 
hâkim olmaktadır. Sürekli denetlenen 
çocuk hangi hareketine karşı ne tep-
ki alacağını bilemediğinden dolayı 
sürekli kaygı halindedir (Yavuzer, 
2005). Otoriter ebeveyn tutumunun 
egemen olduğu ailelerden gelen ço-
cuk ve ergenler, problem davranışlar 
sergilemeyen veya bu tür davranışlara 
katılmayan ve kabul edilir düzeyde bir 
okul başarısı gösterirken buna karşılık 
benlik saygısı düşük, olumsuz değer-
lendirilme kaygıları yüksek, depres-
yona girme riskleri yüksek ve prob-
lemle baş etme becerileri düşük kesi-
mi oluşturmaktadır. Otoriter ailelerde, 
kurallar egemendir ve bu kurallar katı 
bir şekilde uygulanır, bu ailelerde sa-
dakate değer verilirken çocukla iki-
li iletişime girilmez. Ayrıca otoriter 
tutum sergileyen ailelerin bu süreçte 
kontrolü daha çok ellerinde bulun-
durmak istemeleri ve çocuğun kendi 
istekleri dışına çıkmaması için baskı 
yapmaları beklenen bir davranıştır. Bu 
nedenle otoriter tutum sergileyen aile-
lerin çocukları sürekli korku ve kaygı 
içerisinde yaşarlar (Özen, 2001). 

Dr. Atılgan Erözkan’ın ergenlerin 
kaygı duyarlığı ile ebeveynlerinin al-
gılanan tutumları arasındaki ilişkileri 
incelediği araştırmanın sonuçlarına 
göre, ebeveyn tutumları ile kaygı 
duyarlığı arasında anlamlı ilişkile-
rin olduğu söylenebilir. Araştırmada 
ebeveyn tutumları ile kaygı duyarlığı 
arasındaki ilişkilere yönelik olarak 
demokratik ebeveyn tutumu ile kaygı 
duyarlığı arasında negatif yönde bir 
ilişki bulunurken; koruyucu-istekçi 
ebeveyn tutumu ve otoriter ebeveyn 
tutumu ile kaygı duyarlığı arasında 
pozitif yönde anlamlı ilişkilerin oldu-
ğu bulunmuştur. 

Ayrıca farklı araştırma bulguları ebe-
veyn tutumları ile kaygı arasındaki 
bağlantıya dikkat çeker. Bowlby’nin 
bağlanma kuramına göre (1969) bağ-
lanma, kişinin kendisi için önemli 

gördüğü bir başkasına (genellikle 
bağlanma figürüne) karşı geliştirdiği 
güçlü duygusal bağlar olarak tanımla-
maktadır. Birincil bağlanma figürüne 
(genellikle anneye) karşı geliştirilen 
bu duygusal bağların, çocuğun psi-
kolojik gelişiminde diğer bakıcılarına 
(genellikle baba) göre daha kritik bir 
önem taşıdığı bilinmektedir. Çocuk, 
erken yaşta bakıcısıyla olan ilişkisinde 
bakıcının tepkileri temelinde zihinsel 
modeller geliştirmekte ve bu modeller 
kişinin daha sonra kişilerarası ilişki-
lerini yönlendiren bir rehber görevi 
görmektedir. Çocukluk döneminde 
güvenli bağlanmanın oluşamaması-
nın yaşamın diğer evrelerinde süreğen 
kaygı için bir risk oluşturabileceği dü-
şünülmektedir. Bu noktada ebeveyn 
tutumlarının kaygının oluşumunda-
ki önemli etkisi dikkat çekmektedir. 
Kaygının oluşumunda ebeveyn tutum-
larına bağlı olarak geçmişte yaşanmış 
olan olumsuz yaşantılar, bireyin biyo-
lojik durumu ve içinde bulunulan sos-
yal koşullardan söz etmek mümkün-
dür (Erözkan)

Gorman, Kent, Sullivan ve Coplan 
(2000) kaygı üzerinde ebeveyn tutum-
larının açık etkileri olduğunu ve farklı 
ebeveyn davranışlarının kaygıya bağlı 
güçlükleri etkilediği yönünde güçlü 
kanıtlar olduğunu belirtmişlerdir. Gor-
man ve arkadaşlarına göre ebeveynler 
çocukluktaki bazı etkinliklerin muh-
temel olumsuz sonuçları üzerinde 
odaklanarak ya da sıklıkla eleştirel ve 
olumsuz geri bildirimlerde bulunarak 
çocukluk kaygısını artırabilmekte-
dirler. Soğuk ve eleştirel bir ortama 
maruz kalan çocuklar ise kırılgan ve 
yetersiz olacakları bir iç model ge-
liştirebilmektedirler. Ayrıca kendileri 
kaygılı olan ebeveynler kendi özgül 
korkularını doğrudan model olarak 
sunup çocuklarına aktarabilmekte ya 
da kaygı ve korkularla yüzleşme ve 
azaltmayı öğretmede yetersiz kalabil-
mektedirler. Olumsuz yaşam olayla-
rının yoğunluğu ve kusurlu ebeveyn 
tutumları kaygılı çocukların neden 
depresif olarak büyüdükleri ve bu bi-
reylerde neden bir ya da birkaç kaygı 

bozukluğunun geliştiğinin anlaşılma-
sına yardımcı olabilir. (Erözkan)

Kaygı bulaşıcı bir duygu olduğundan 
çocuğun çevresindeki kaygılı insan-
ların (ebeveyn veya öğretmen gibi 
otorite figürlerinin) varlığı ve bunların 
çocuk tarafından algılanması veya öz-
deşim kurulmasıyla gelişebilmektedir. 
Çocuklar ebeveynlerinin veya onların 
yerine geçen kişilerdeki kaygı, kız-
gınlık ve düşmanlık gibi çeşitli heye-
canları algılayabilmekte, zihinlerinde 
yeni bağlantılar kurarak çevredeki 
bazı kişiler ve durumlar karşısında da 
kaygı duymaya başlayabilmektedirler 
(Çifter, 1985; Geçtan, 2003). (Eröz-
kan)

Baldwin, McIntyre ve Hardaway 
(2007) otoriter davranışlar sergileyen 
ebeveynlerin çocukları ile demokratik 
tutuma sahip anne babaların çocukla-
rını inceledikleri araştırma sonucunda 
demokratik tutumun egemen oldu-
ğu aile ortamında yetişen çocukların 
olumlu kişilik özelliklerine sahip ol-
duğu; otoriter tutumun egemen oldu-
ğu ailelerde yetişen çocukların ise çok 
kararsız bir ruh hali içinde oldukları, 
yeni fikirler üretemedikleri, daha fazla 
korku ve kaygı yaşadıklarını belirle-
mişlerdir. (Erözkan)

Horney’e (1945) göre kaygı, ebeveyn 
ile çocuk arasındaki bozuk ilişkilerden 
kaynaklanmaktadır. Kusurlu ebeveyn 
tutumları (baskıcı, reddedici, kaygılı 
vb.) temel kaygıyı oluşturan en önem-
li etmenlerdir. Çocuğuyla sağlıklı bir 
iletişim kuramayan, çocuğun ilgi ve 
ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmayan, 
hoş görülü ve anlayışlı davranmayan 
ebeveyn tutumları sonucunda çocuk-
larda kaygı belirtisi görülmektedir. 
Fromm (1995) da Horney gibi kay-
gının oluşmasında en önemli etmen 
olarak kusurlu ebeveyn tutumlarından 
söz etmektedir. Ona göre çocuğun 
yetişmesinden sorumlu olan kişilerin 
çocuğa karşı ilgisiz davranmaları ço-
cukta yalnızlık duygularına yol açar. 
Bu durum ise onda çaresizlik ve kay-
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gı duygularını oluşturur. Adler (1963) 
ise çocuğa karşı ilgisiz davranmanın, 
çocuğu reddetmenin çocukta aşağı-
lık duygusu uyandıracağını bunun da 
kaygıya dönüşeceğini belirtmektedir. 

Ergenliğin ilk yarısındaki bireyler 
ebeveynlerinden ve çevredeki diğer 
yetişkinlerden bağımsız olma ve be-
lirli bir kimliğe sahip olma konusunda 
yeni haklar talep etmekte ve bu yüz-
den ebeveynleri ve diğer yetişkinlerle 
(öğretmen gibi) sürtüşmelere girmek-
tedirler. Ergenlik çağının ilk yarısın-
daki bireylerin otoriteye karşı olma, 
yetişkin değerlerine karşı çıkma, başı-
na buyruk olmayı isteme gibi çağına 
has özellikleri ebeveyn ile çatışmaları 
artırmakta bu durum onların fiziksel 
olarak örselenmelerine ve kaygıya se-
bep olmaktadır (Kulaksızoğlu, 2005). 
Otoriter ebeveynin olduğu ailede uy-
gulanan sıkı disiplin kuralları ve eği-
timde cezaya başvurulması çocukta 
düşük benlik saygısına yol açmakta, 
çocuğun kaygılı ve nörotik bir kişilik 
geliştirmesinde önemli etken olmak-
tadır. Bunların yanı sıra ebeveynleri 
otoriter olan gençlerin çevrelerine 
körü körüne uyan, başarılı ancak sos-
yal konularda kendilerine daha az gü-
venli, depresyona, suçluluğa ve mad-
de kullanımına daha yatkın oldukları 
belirtilmektedir (Kuzgun ve Eldelek-
lioğlu, 2005’ten akt., Erözkan, 2009). 
Otoriter ebeveyn tutumu öğrencileri 
olumsuz bir biçimde etkileyerek on-
larda depresyona, olumsuz benlik ve 
kaygıya yol açarken, demokratik ebe-
veyn tutumu depresyon, olumsuz ben-
lik ve kaygıyı engelleyici yönde olum-
lu bir etkiye sahiptir (Düzgün, 1995). 
Kısıtlayıcı, sıkı disiplinli ve reddedici 
ebeveyn tutumunun çocukta ruhsal 
probleme, dolayısıyla kaygı, olumsuz 
benlik algısı ve düşük sosyal ilişki dü-
zeyine yol açtığı bilinmektedir. Sosyal 
öğrenme kuramında, olaylara kaygı 
duyarak tepki gösteren ebeveyn ya da 
kişilerden etkilenen bireyin, benzer 
olaylar karşısında aynı tepkileri gös-
terdiğine inanılır (Erözkan)

Sonuç 
Hangi yaşta olursa olsun, her insan 
kaygı halini yaşamaktadır. Kaygı teh-
likelerden korunmamız, tehlikelerle 
baş edebilmemiz, onlara karşı koyma 
ve gerektiğinde onlardan kaçabilme-
miz için yaşamamız gereken bir duy-
gudur. Kaygı, uyumlu davranışlar ge-
liştirmemizi, kısaca yaşamımızı sür-
dürmemizi sağlamaktadır. Ancak bir 
yere kadar sağlıklı olan bu duygunun 
fazla yaşanması, kişinin aktivitelerini, 
kişilerarası ilişkilerini dolayısıyla ya-
şamını olumsuz etkilemeye başlaya-
bilmektedir. 

Kaygılı kişi, her ne kadar arkadaşımız 
da olsa onun kaygılı tutum ve davra-
nışları bizi rahatsız edebilir ve uzun 
süre o kişiyle yaşadığımızda, ondan et-
kilenebiliriz. Buna, kaygılı ebeveynin 
çocuğunun da kaygıya yatkın olması 
bir örnek teşkil etmektedir. Çocuğun 
sağlıklı gelişiminde temel amaç, onun 
fiziksel, zihinsel yönden olduğu ka-
dar, sosyal ve duygusal yönden de 
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Sevgi 
olgusuna dayanan duygusal gelişim, 
anne-baba- çocuk etkileşiminden kay-
naklanmaktadır. Çocuğun, anne ve 
babası tarafından sevilmesi, sözel ola-
rak desteklenmesi, korunması ve ilgi 
görmesi onun duygusal ihtiyaçlarını 
oluşturmaktadır. Bu ihtiyaçların kar-
şılanmaması veya karşılanmasındaki 
aksaklıklar, dengesizlikler, duygusal 
örselenmelere neden olmaktadır. Duy-
gusal örselenmeler önlenemediğinde 
ise çocukta süre n kaygının oluşmasına 
zemin hazırlanmış olacaktır. Sağlıklı 
kişilik özellikleri olan bireylerin, sağ-
lıklı kişiliklerde çocuklar yetiştireceği 
düşünüldüğünde, kaygı gibi duygula-
rın incelenmesi gerekliliği ortaya çık-
maktadır. (Erözkan)

Okulöncesi eğitim düzeyinden baş-
lanarak, tüm eğitim basamağındaki 
çocukların ebeveynlerine yönelik ça-
lışmalar yapılabilir. Okullarda başta 
rehber öğretmenler olmak üzere ilgili 
diğer öğretmenlerce belirli aralıklarla 
ve ihtiyaç duyuldukça ebeveynlere 

çocukların içinde bulundukları yaş 
dönemlerine göre gelişim ihtiyaçları 
ve diğer konularla ilgili duyarlığı artı-
rıcı eğitim verilmesi öngörülmektedir. 
Özellikle yaygın ebeveyn tutumları ve 
arkadaşlık ilişkilerinin önemi üzerinde 
durulabilir. Ebeveynlerin çocukların 
gelişim ihtiyaçlarını bilmesi ve etkili 
iletişim kurmanın yollarını öğrenme-
sinin çocuklarına uygun ortam oluş-
turmaları için önemli bir adım olacağı 
düşünülmektedir. (Erözkan)

Ebeveynleri ile iletişimi iyi ve ihtiyaç-
ları doğru şekilde karşılanan, yeterli 
sosyal çevresi olan çocukların benlik 
algısı olumlu yönde gelişeceğinden, 
ebeveynlere yönelik eğitim çalışma-
larının yaygınlaştırılmasının yararlı 
olacağı açıktır. Gelişimin çok hızlı 
olduğu ve çevresel uyaranların sürekli 
artarak değiştiği çocukluk ve ergenlik 
döneminde ebeveynler ile çocuklar 
arasındaki ilişkinin biçimi önemli ol-
maktadır. Bu bağlamda ebeveynlerin 
çocukların gelişim ihtiyaçlarının far-
kında olmasını ve çocuklarla doğru 
iletişim kurmalarını sağlayacak çeşitli 
çalışmalara ihtiyaç vardır. (Erözkan)

Ebeveynleriyle olan ilişkileri, ço-
cuğun diğer bireylere, nesnelere ve 
tüm yaşama karşı aldığı tavırların, 
benimsediği tutum ve davranışların 
temelini oluşturur. Ebeveynler aynı 
zamanda çocuğa, aile ve toplumun bir 
üyesi olduğu bilincini aşılar ve uyum 
biçimlerinin temelini atar. Çocukluk-
tan erişkinliğe geçiş dönemi olarak 
tanımlanabilen ergenlik dönemindeki 
ergenin, sorunlarını kolaylıkla çöze-
bilmesi ve bu geçiş evresini zorluğa 
uğramadan aşabilmesi, geçmişteki 
olumlu ebeveynlerin tutumlarına bağ-
lıdır. Çocukluk döneminde ebeveynle-
ri tarafından yeterince sevgi, sevecen-
lik ve güven duygusuyla yetiştirilen 
ve başarılı bir disiplinin uygulandığı 
ortamda büyüyen çocuk, mutlu bir 
ergen adayıdır. Daha o dönemde ebe-
veynleriyle başarılı bir diyalog kura-
bilen çocuk, ergenlik döneminde de 
aynı şekilde ilişkilerini sürdürerek, 
kişisel sorunlarını kolaylıkla çözebi-
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lir. Ebeveynleriyle iletişim kurarken 
dikkate alındığını ve değer verildiğini 
hisseden ergen, kendini daha iyi ifade 
eder, kendine güveni artar (Erdoğan 
ve Uçukoğlu, 2011). (Erözkan)

Anne-babalara, öğretmenlere, okul 
yöneticilerine ve araştırmacılara şu 
öneriler verilebilir:

- Çocuk, doğduğu andan itibaren, 
kaygılı düşünceler, tutum ve davra-
nışlarla değil, sevgi ve güven duy-
gusu içinde yetiştirilmeye çalışıl-
malıdır. Kaygıyı artıracak anne-ba-
ba tutumları yerine demokratik ve 
tutarlı tutumlar sergilenmelidir. 

- Çocuk, hem anne-babası hem de 
öğretmeni tarafından iyi bir şekilde 
tanınmalı, yaşıtlarıyla karşılaştırılıp, 
yapabileceğinin üstünde bir perfor-
mans için zorlanmamalıdır. 

- Kaygı halini yaşayan çocuğun 
duygusu küçümsenmemeli, çocu-
ğun içinde bulunduğu durum açık-
lanarak, kaygı düzeyi düşürülmeye 
çalışılmalıdır.

- Çocuk, kardeşinin doğumu, yeni 
bir eve taşınma, okula başlama veya 
başka bir okula geçiş yapma gibi 
günlük yaşantılarından farklı olan 
bu durumlara, önceden hazırlan-
malıdır. Açıklamalar yapılarak ço-
cuğun bu durumlara hazırlanması, 
onun kaygısını azaltacaktır. 

- Okullardaki kaygı düzeyi yüksek 
öğrenciler belirlenmeli, bu öğren-
cilere ve ailelerine rehberlik veril-
meli, ilerideki davranışları ve başarı 
durumları incelenmelidir. (Erözkan)
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Ve kavmin üzerine Rab korkusu düştü ve
bir adammış gibi çıktılar.  1

Hikmetin Kralı Süleyman şöyle der: “Rab korkusu, hikmetin başlangıcıdır.”  2

Kutsal metinler elbette birer felsefe metinleri değillerdir. Ancak okunabilmeleri, 
içerdiği kavramların en az felsefî bir metinde olduğu kadar hassasiyetle incelen-
mesini gerektirir. Bu metinler, kendi ilahilik savları göz önünde bulunduruldu-
ğunda hiçbir kelimenin rastgele kullanılmadığını belirtirler. Yine bu sava göre 
Tanrı’yı niteleyen isimlerin hiçbirisi doğrudan Tanrı’yı göstermez. Ancak bir 
yanıyla Tanrı’ya işaret ederler. Bu metinlerde anılan Rab, Efendi, Kurtarıcı, Râ-
him gibi isimler ancak O’nun rabliğine, iradesine, kurtarıcılığına, kuşatıcılığına 
ve merhametine işaret edebilir. Yani metinde Efendi kelimesinin kullanıldığı 
yerlerde genel olarak Tanrı anlaşılmamalıdır. Kutsal metin yorumlaması; her-
meneutik buna müsaade etmez.

1 Tanah, I. Samuel 11:7 
2 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 9:10 “Tehilat HaHochmah Yired YHVY”

Rab Korkusu ve
Rab Kaygısı
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Buradan hareketle “Rab korku-
su” denildiğinde, bunun genel 
olarak Tanrı’dan korkmayı 

değil ama “Rab”den korkmayı ifade 
ettiği anlaşılmalıdır. Ayrıca korku ol-
gusunun mahiyeti net olarak tanım-
lanmalıdır. Bu korku psişik bir dü-
zeyde midir, yoksa tinsel midir? Yine 
bu korku bir kavme, kültüre mi aittir, 
yoksa evrensellikle temellenebilir 
mi? Toplumsal mıdır, ferdi midir? Bir 
nesnesi, dış uyaranı var mıdır? Bilinç-
dışı mıdır? Dolaysız mıdır? Olumlu 
mudur, yoksa ne pahasına olursa ol-
sun ondan kurtulmak mı gerekir?

Öncelikle Rab kavramının bu metin-
lerde ne anlama geldiği tanıtlanmalı-
dır. İbranîce aslında bu kelime YHVH 
olarak geçmektedir. Bu isim (Tetrag-
rammaton) Tanrı’nın ağıza alınması 
men edilen veya istense de alınama-
yacak olan ismine işaret eder. Bu is-
min Yahova veya Yahve olarak tercü-
me edilmesi, telaffuzu yasak olan bu 
ismin dile getirilebildiğini değil, olası 
sadece bir biçimi ile dile getirildiğini 
gösterir. Bu telaffuzların hiçbiri ger-
çekte ismin nasıl okunması gerekti-
ğini göstermez. Bu tutum üzeri örtül-
müş gizli bir bilgiyi ifşa etmek olma-
dığı gibi, ismin okunamaması, metni 
okumaya niyetlenen kişiye karşı bir 
tahrik unsuru da değildir. İsmin taşı-
dığı çok anlamlılığını koruyabilmesi 
için okunamaması bir gerekliliktir. 

Bu isim dilimize “Rab” olarak tercü-
me edilmiştir. Özünde özel bir ismin 
tercüme edilmesi anlamsızdır. Bu, 
kaçınılmaz olarak anlamsızlığı do-
ğurur. Yine de Türkçe, Arabî ve İb-
ranî dil ailesinden olmadığından bu 
ismi YHVH şeklinde tercüme etmek 
gerekecekti. Ve okunması sırasında 
yine aynı telaffuz problemi ile kar-
şılaşılacaktı. İbranî kültüründen gel-
meyen biri için, onların yaptığı gibi 
bu kelimeyi gördüğü her yerde başka 
bir tanrısal niteliği hiç düşünmeksizin 
söylenmesi de beklenemez  3. Buradan 
3 Yahudiler bu ismi gördüklerinde onu 
telaffuz etmemek adına Adonay (Efendi) veya 

hareketle tercümanlar bu ismi Rab 
olarak tercüme etmişlerdir.

Rab; rabıta ve rubûbiyetle ilgilidir; 
bağ, bağlılık, bağlanma, ilişki, irti-
bat vs. Bu ismin Rab olarak tercüme 
edilmesi, ne olursa olsun her olgunun 
arkasında O’nun rubûbiyetinin olma-
sı; her olay ve olgunun ardında O’nun 
olması sebebiyledir. Olumsuz bir dü-
şünme değil. Üstelik tarikat eğitimi 
almış bir salik bu rabıtanın mürşîd 
üzerinden olduğunu da bilir. Ve tari-
katlarda mürşîd de Rab’dır. Bu açık-
lamayla “Rab korkusu” ifadesindeki 
Rabbin ne manaya geldiğine dair bir 
sezgi uyandırabilir. 

Korku ise fiziki bir tehlikenin ya da 
gerçek bir tehlike olasılığının uyan-
dırdığı histir. Korku belirli bir ağrı 
veya tehdit olarak algılanan bir olay 
sonucunda, uyarıcı bir tepki olarak 
ortaya çıkan yaşamsal bir mekaniz-
madır. Korkunun belirli bir nesnesi ve 
gerçek bir uyaranı vardır. Korku da-
ima bir dış olgudan beslenir. Korku-
nun içselleşmesi ise kaygıyı doğurur. 
Korkunun kaynağını biliriz, kaygının 
kaynağı ise örtüktür. Kaygıya neden 
olan durum korkuda olduğu gibi apa-
çık belirgin değildir. Öyleyse Rab’den 
korkmak ne anlama gelir? Bu anlam 
ayrılığına göre Rab korkusu mu, yok-
sa Rab kaygısı mı denilmelidir? 

Korku ile kaygıyı kalıtımsal ve psişik 
düzeyde kabul edersek, yani bunla-
rın sahip olabileceği tinsel düzeyleri 
yok sayarsak korkunun aracı nesnele-
ri bulunduğunu söyleyebiliriz. İnsanî 
korkular nesneye bağlıdır. İnsan vahşi 
hayvanlardan korkar, deprem, sel gibi 
doğal felaketlerden, yanmaktan, boğul-
maktan korkar. Bindiği uçağın düşme-
sinden, hızla gelen bir arabanın çarp-
masından veya toplum içinde küçük 
düşmekten korkar vs. Korkunun ger-
çek ve doğrudan nesnesi bulunur ve 
her insan bilinçli veya bilinçsiz çeşitli 
korkulara kapılabilir. Kaygının nes-
nesi ise böylesi bir gerçeklikte temel-

HaŞem (İşiten) gibi sıfatlar kullanırlar.

lenmez. Kaygı olasılıklar üzerinden 
bilinçaltında vehmi bir yolla var olur. 
Silahlı birini görmeden silahla vurula-
cak olmaktan, uçağa binmeden uçağın 
düşebilme olasılığı üzerinden var olur. 
Fobiler, vehmî itkiler; anksiyeteler, 
derinleşen kaygılarda temellenir.

Rab korkusuna geri dönecek olursak, 
Tanrı olarak Rab insanı doğrudan 
korkutmaz. Rabbin insanla doğrudan, 
“gözle görünür” bir bağı yoktur. Fe-
laketlerin belirlenmiş cezalar, lütufla-
rın gizli hediyeler olarak algılanması 
Rabbin tecellisi olarak kabul edilir. 
Mürşidin celâli ve cemâli de hâkezâ 
Rab olan Tanrı’nın mürebbi vasıtasıy-
la tezahür etmesi olarak kabul edilir. 
Böylece Tanrı’nın cezası sel, deprem, 
beklenmedik kayıplar, zamansız oldu-
ğu düşünülen vefatlar vs. bir nevi tan-
rının cezası olarak yorumlanır. Bunun 
bir ceza olarak algılanması bilinçte 
mevcut duran bir günahın (basit anla-
mıyla hatanın), veya tamamen bilinç 
haricinde olan bir yanlışın karşılığı 
olarak düşünülür. Ve her felaket ardın-
dan şu soruyu getirir: “Neden ben?”

Bir inanırın gözünde, bilerek veya 
bilmeyerek olası kötülüklerin nedeni 
olarak kabul ettiği Tanrısı, aynı yol-
la olumsuzluklar karşısında kendisini 
koruyacak olan Tanrı’yla birdir. Rab 
karşısında duyulan kaygı ise dışsal 
bir felaketten değil ama terk edilmek-
ten kaynaklanır. Cehenneme atılmak, 
nesnesi henüz belirgin olmayan bir 
tahayyüldür ve korkuyu değil kaygı-
yı barındırır. Buradaki kaygı ateşler 
içinde yanmak değil, ateşten yanarken 
merhametli bir elin, Tanrı’nın kişiden 
yüz çevirmesi kaygısıdır. Böylece 
Tanrı’nın cezalandırması korkuyu, 
kulundan yüz çevirmesi veya kitabın 
edebi ifadesiyle gözlerini esirgemesi 
kaygıyı perçinler.

Öyleyse belitteki Rab korkusu ifade-
sinin iki anlamlılığı barındırdığı düşü-
nülecektir. Ancak bu korkunun niha-
yetinde bir hikmetin doğumuna neden 
olması onu fizikî korkulardan ayırır. 
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Bu korku veya bizim okumamızla 
kaygı durumu bir motivasyon aracıdır. 
Bu korkun bir zevk olduğu açıkça be-
lirtilir: “... Onun zevki Rab korkusun-
da olacak; ve gözlerinin gördüğüne 
göre hükmetmeyecek ve kulaklarının 
işittiğine göre karar vermeyecek.”  4 

Tanrısal bilginin aranması  5  6, kötü-
lükten arınmak  7  8  9, bağlılık ve sa-
dakat  10, hakiki hayat kaynağına ulaş-
mak  11 ve hikmetin doğması onunla-
dır: “Alçak gönüllü olmanın ve Rab 
korkusunun sonu, servet, izzet ve ha-
yattır.”  12  13  14

Böylece Rabbin dikkatini kaybetmek-
ten ve kişinin kendi üzerindeki seçil-
mişlik duygusunu yitirmekten duyu-
lan kaygı Rab korkusu olarak belirir. 

4 Tanah, İşaya 11:3
5 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 1:7, 29 “Rab 
korkusu bilginin başlangıcıdır; Sefihler ise 
hikmet ve terbiyeyi hor görürler. Çünkü 
bilgiden nefret ettiler, Ve Rab korkusunu 
seçmediler”
6 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 2:5 “Rab 
korkusunu anlayacaksın ve Tanrı bilgisini 
bulacaksın.”
7 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 16:6 3 
İnayet ve hakikatle fesat örtülür; Ve insan 
Rab korkusu ile şerden ayrılır”; 19:23 “Rab 
korkusu hayata götürür; Ve insan geceyi tok 
geçirir; Şer ona uğramaz.”
8 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 8:13 “Rab 
korkusu şerden nefret etmektir; Kibirden 
ve gururdan ve şer yolundan ve eğri sözden 
nefret ederim.”
9 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 10:27 “Rab 
korkusu günleri artırır; Fakat kötülerin yılları 
azalır.”
10 Tanah, II. Tarihler 19:7-9 “Ve şimdi, sizin 
üzerinizde Rab korkusu olsun; dikkat edin 
ve yapın; çünkü Allah’ımız Rab indinde 
haksızlık yahut hatır saymak yahut rüşvet 
almak yoktur... Ve onlara emredip dedi: 
Böylece, Rab korkusu ile sadakatle ve bütün 
yürekle davranacaksınız.”
11 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 14:26-27 
“Rab korkusunda kuvvetli itimat vardır; Ve 
oğullarının da sığınacak yeri olur. İnsan ölüm 
tuzaklarından ayrılsın diye, Rab korkusu 
hayat pınarıdır.”
12 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 22:4
13 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 9:10 “Rab 
korkusu hikmetin başlangıcıdır; Ve kuddüsü 
tanımak, anlayıştır.”
14 Tanah, Eyüp 28:28 “Ve insana dedi: İşte, 
Rab korkusu, hikmet budur; Ve kötülükten 
çekilmek anlayıştır.”

Bu duygu fiziki korkular ve aksiyete 
gibi vehmi kaygılardan farklılaşır  15. 
Zira Rabbin gözünde bu kaygı iste-
nen bir mahiyete sahiptir ve talibin bu 
kaygıyı öğrenmesi ve onu içselleştir-
mesi istenir. 16  17

Şüphesiz bu noktada Rab insan olarak 
tecelli eder. Ve semâvî Rab ile dün-
yadaki tecellisi arasındaki ayrımlar 
kalkar. Semâvî olan Rabbe duyulan 
haşyet ile (en azından inisiyeler için) 
mürşit karşısında duyulan korku bir-
dir. Mürşîd burada Tanrı benzeyişli bir 
insanın simgesi değildir  18. İnisiye için 
o, Tanrı’nın doğrudan tecellisi oldu-
ğundan mürşîd Rabdir: “Ve Rab bütün 
milletlere Davud korkusunu saldı.”  19

Tam burası kavram ayrımının en has-
sas noktasını oluşturur. İnisiye için 
din Rab ile olan içsel bağdır. Rab kor-
kusu bu nedenle dinin temelini oluş-
turur. Tanrı karşısında duyulan kaygı 
da dinini yitirmekten duyulan kaygı-
dır. Bu yitiriş bağın kopmasıdır; cen-
netten kovulma, gümüş kordonun ke-
silmesi  20, habl’ül metin denilen ipin 
kopmasıdır  21. Bu kaygıyı yitirmek bir 
nevi nihilizm doğururken, onu aşmak 
ölümü/dünyayı yenmek olarak tanım-
lanır.  22

Tanrı’nın tehditkâr hitapları mümin-

15 Tanah, Mezmurlar 111:1 “Hikmetin 
başlangıcı Rab korkusudur; Emirlerini yapan 
her adamın iyi anlayışı vardır; Onun hamdı 
ebediyen durur.”
16 Tanah, Mezmurlar 34:11 “Gelin, ey 
çocuklar, beni dinleyin; Rab korkusunu size 
öğreteyim.”
17 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 15:33 “Rab 
korkusu hikmet terbiyesidir.”
18 Tanah, Süleyman’ın Meselleri 29:25 “İnsan 
korkusu tuzak kurar; Fakat Rabbe güvenen 
emniyette olur.”
19 Tanah, I. Tarihler 14:17
20 Tanah, Vaiz 12:6 “gümüş tel kopmadan 
ve altın tas kırılmadan ve testi çeşmede 
parçalanmadan ve kuyuda su dolabı 
kırılmadan...”
21 Kur’an-ı Kerîm, Âli İmran Sûresi 3/103, 
112
22 İncil, Yuhanna 16:33 “Bende selâmetiniz 
olsun diye size bu şeyleri söyledim. Dünyada 
sıkıntınız vardır; fakat cesur olun; ben 
dünyayı yendim.”

ler üzerinde kaybetme, terkedilme 
korkusu yaratır. Bir toplum bu nevi 
bir korku ile beslenmeye başladı-
ğında tehdit ortadan kaldıracak olan 
fiillere, ibadetlere yönelir. Bu insan-
ların anlamla, zevkle, şuurlanmakla 
ilgili kaygıları bulunmaz. Zira kay-
gı kaybetmekle ilgilidir ancak onlar 
korkuda sıkışırlar. Tüm dert ve endi-
şeleri kaybetmemek olduğunda kor-
ku ile rabıta onların dinine dönüşür. 
Musa’nın dini böyledir. Tehditkâr ve 
tanrının cezalarıyla dolu bir dindir. Ve 
Musa’nın cemaati emirlere koşulsuz 
itaat eden müminlerle doludur.

Tanrı’nın sevgi dolu, lütufkâr çağrı-
ları ise tehdidi ortadan kaldırır. Se-
vilmeme, terkedilme korkusu ortadan 
kalktığında kişi çözülür. Korkuları 
ortadan kalktığında, sevginin varlığı-
na ve yitirilmeyeceğine güvendiğinde 
çözülme artar. Sonunda sevgi tehdit-
siz olduğunda ve artık kaybetme riski 
ortadan kalktığında “en büyük” ve 
“en değerli” olan sevgi duyumsan-
maz olur. Ancak bu sevginin bilinçte 
yarattığı mutluluk ve önemli olma 
duygusu yitirilmek istenmez.

Çözülme tamamlandığında kişilerin 
ağızlarında sevgi, aşk ve bunların 
ebediliği sözleri birer şiir satırları 
olarak kalır. Sevgi özgürleştirir ve 
sevdiğini özgür bırakır. Bu özgürlük 
çok ağır çözülmelidir. Sevilmek şı-
martır ve muhatabında aynı şiddette 
olmayan sevgi tahmin edilenin tersi-
ne uzaklaştırır. Sevginin sahiciliği ise 
çözülmeden sonraki bağlılıktır.

Terk edilme kaygısı kalmadığında 
kalbi titreten sevgi gerçektir. Korku ve 
kaygıların aşıldığı noktada, çözülme-
lere rağmen kopmayan bağlarda sevgi 
sahicidir. Bu, İsa’nın dinidir. Bu ne-
denle kendisine sevgi cümleleri dizen 
çok sayıdaki mümine karşın, İsa’nın 
onları sevdiği gibi İsa’yı seven pek az 
mümin bulunur. İsa’nın dini kaygısız 
bir yalnızlıktır.
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EMOJİ 
meleketimden insan manzaraları’nın bir yerlerinde, şaşı-
ran ahçı mahmut, “bitti mi?”diye sorunca, mustafa: “hayır 
bu daha başı” diye cevap verir... mahmut: “peşrev gibi bir 
şey öyleysem”der... işte bu yazının girizgâhı da ister istemez 
öyle bir şey olacak... 
çin’de ve litvanya’da, tayland veya fransa’da ne konuşurlar 
nasıl konuşurlar bilemiyorum ama, türkiye’de konuşalan 
yani türkçe dili giderek, hatta ecnebice söylemek gerekirse 
galopan bir hızla kötüleşiyor, yozlaşıyor... 
mesela yolda karşılaştığınız bir arkadaşınız güya size dert 
yanıyor: “ah sorma kardeş... moralim çok bozuk...”, ya da 
“bırak allanıseveren, zaten piskolojim yerlerde sürünüyor...” 
diye mızmızlanıyor... artık ne demekse... 
yine de zamane, daha çok çağdaş bir türk vatandaşı olarak 
adamın efkârının ne olduğunu, ya da ne demek istediğini üç 
aşağı beş yukarı kestirebiliyorsunuz... 
hatta anlıyorsunuz... belki de. 
ancak içinde bulunduğu ruh hâlinin ne moralis ne de psycho-
logia ile yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmadığını da anlıyor 
musunuz?... 
belki de adamın anlatmak istediği, biraz dertli, biraz sıkıntılı, 
yorgun belki de aşırı üzgün falan olduğudur... ya da kızgın-
lık, esef, korku ve diğerleri... 
ve anlatmak istediği, ifadesi, meramı, hâlet-i rûhiyesi; mo-
ralis ve psychologia’nın karşılıklarının, anlamlarından, eti-
molojilerinden binlerce fersah uzağa düşmelerine rağmen.. 
üstelik anlatmak için kullandığı araçlar da kat’iyen bize ait 
olmayanla... 

kaygı
aykut yazgan

... böylece, düşünceye bir sınır çizmek, ya da, daha çok – 
düşünmeye değil, düşüncelerin dile getirilişine... 

... sınır, öyleyse, yalnızca dilin içinde çizilebilecektir...

ve sınırın ötesinde kalan da, düpedüz saçma olacaktır. 

ludwig wittgenstein

illustrasyon: İzzet Erş
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bozula bozula dilin, ifadelerin kavramların artık anca bu 
dertlere ve bu sıkıntılara karşılık kullanıldığını kestiriyor-
sunuz; yersiz ve ilgisiz olduklarını, ama yine de kullanıl-
dıklarını, kullananların da niçin kullandıklarını kestiremi-
yorsunuz... 
ya da kestiriyorsunuz... 
söylenecek bir şeylerin giderek çarpıtılarak, deforme edi-
lerek... 
güya afilli, fiyakalı ya da bilmiş, ukala pozları ile... 
anlamlarını kendi isteklerine ya da gösterişlerine göre... 
bilerek ya da bilmeyerek bozarak, çarpıtarak kullanmala-
rı... 
işte bu, dili harap ediyor... 
dil ki düşünce ve duygularımızın en asil tercümanıdır... 
...giderek soysuzlaşıyor... 
tek bir misal olarak, sokakta karşılaşan iki kişiden birinin 
moralinin ya da pis-kolojisinin bozuk olma ifadesi bu kar-
maşa ve soysuzluğa ne ilk ne de son noktayı koyuyor... 
ionescu merhum: “kelimeler her şeydir” demiş “gerisi ise 
boş gevezelik.” sanırım üçüncü perde sonlarına doğru da 
berenger’in direnmesi de bu yüzden... 
her neyse... ve bu peşrev bu minval üz’re daha da uzar... 

İNTERMEZZO 
moral ile başlayacak olursak... 
mesela... 
latince moralis’ten; fransızca başta olmak üzere diğer dille-
re de geçmiş olan bir kelime. 1 
ahlâk, terbiye, gelenek, töre, örf, teamül... 
bir insanın cemiyet içerisinde doğru davranış şekilleri... (bu 
daha geçerli...) ya da cicero’nun dediği gibi: hâl ve tavırla-
ra.. yakışmak, sadık kalmak!.. 
bu açıklamaya göre moralinin bozuk olduğunu ya da daha 
iyisi demoralize olduğunu söyleyen birisini düşünün. 

1 sözcük değil... her ne kadar söz VIII yy.’dan sonra kullanılmışsa da, 
sözcük 1969’da konuşma diline sokulmuş. bir küçültme ekini söz’ün 
sonuna ekleyerek; yeni bir şeyler bulma işgüzarlığı, aslına dönme telaşı 
ve de özleşme gibi kaygılarla(!) sanırım moral-bozukluğu ile aynı 
noktaya dönüyoruz... hançerlioğlu’nun söz’ün karşılığına koyduğu 
lakırdı, kelâm, kavil ve lâfız’ın hemen altında sözcük için kullandığı 
karşılık ise yalnızca kelimedir... kelime... ve hançerlioğlu lügatında, 
ne lakırdı’nın, ne kelâm, kavil ve lâfız’ın ne de en önemlisi kelime’nin 
karşılığını vermemiş... bütün bunlara karşın bir ufacık söz tekmil 
meramımızı anlatmaya kadir olmuş... 

ve bozuk olduğu söylenen moralin yerine yukardaki açıkla-
malardan birini koyun... 
şimdi okuyun... 
mazallah... bir de olaya tüy diken: 
bozuk böyle bir morallerin tamir(!) edilebilmesi için bir ta-
kım resmî kurumların, deniz kenarlarında, yandaşları için 
özel binalar tahsis edip kamplar kurmaları... 
psikolojiye gelince. 
psyche eski grekçeden soluk, nefes ya da hal olarak çevri-
lebilir. 
ruh diyebilir miyiz diye de kendi kendime soruyorum... 
tin diyemeyeceğim... 
çünkü bana o asaleti hatırlatmaktan çok, yere düşen bir te-
neke parçasının sesini hatırlatıyor... 
toparlarsak psikoloji’nin etimolojik açılımını: soluk, nefes, 
hal bilimi ya da mantığı olarak ifade edilebilir miyiz?.. 
bu açıklamalardan sonra herhangi birisinin psikolojisinin 
hiç oe iyi olmadığını beyan etmesiyle bu birisinin ne de-
mek istediği oldukça güç anlaşılır bir durum... 
sanırım daha çok da emojiye giriyor... 
ya da birazcık ciddiyetimizi takınmamız icap ederse: pseu-
do- veya paraetimolojiye... 
ama diyeceksiniz ki; bu ve buna benzer kelimeler dilimize 
öylesine girmiş bir kere... 
kullanılıyor bir kere... 
doğru ya da yanlış... 
her neyse... 
sen anlıyorsun ya... yeter... 
bırak peşini... 

MİTOLOJİ 
burada pek yeri olmayabilir ama psyche’nin - mademki 
sözü edildi – onun kral ve kraliçenin üç kızından biri oldu-
ğunu söylemeden geçmek olmaz... 
hem de en güzeli... 
onun venus’ün kızı olduğu dedikoduları etrafta dolaşma-
ya başlayınca venus cupid’i psyche’yi cezalandırması için 
yollar. fakat işe bakın ki cupid okunu psyche’ye doğru ata-
cağı yerde kendisini vurur ve psyche’ye aşık olur... tabii 
bütün bunlar lucius apuleius madaurensis ya da diğer adıyla 
platonicus’un anlattıkları... zaten biz de onun yalancısıyız... 
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neyse ki bir teselli olarak uzun zamanlar içerisinde bu gü-
zel kızın güzel ismi hiç olmazsa tababetin kullandığı an-
lamla bir şekilde müsemma... 

ETİMOLOJİ 
dediğim gibi psyche’nin – mademki sözü edildi – bilip bil-
meden, ‘bozulma’ ya da ‘yerlerde sürünme’ gibi yukarlar-
daki tariflere dûçar olan halleri haricinde, mustarip olduğu 
gerçek durumları da vardır. 
mesela psyche zaman gelir efkârlanır... 
bazen etrafına bakar endişe eder... 
kimi hallerde müteessif bazı durumlardan dolayı (maale-
sef !) esef etmek gibi bir durumda kalabilir... pişman olur... 
hüsrana uğrar... 
ve belki de bir çekmecelerin kuytu bir köşelerine saklanmış 
tahassürle bu anın geçmesini bekler... 2 
psyche korkar... 
geçmişte kalandan dolayı hayıflanır... 
bir de yukardaki hallerden kimileriyle beraber geleceğe de 
kimi zaman kaygı ile bakabilir... 
efkâr mesela: anadolu’nun bir ücra kasabasında, haliçteki 
köprüaltı koltuk meyhanesindeki sohbetler hatırlanır... ef-
kârlanılır... 
yavukludan ayrı düşülmüştür... 
efkârlanılır... 
hiç bir sebep yokken burgaz’da gece yarısı sahilde, mehta-
ba bakarken... 
efkârlanılır... 
bütün bunlar, bir insanın efkârlanmasının ne demek oldu-
ğunun basit misalleridir... 
eğer ince eleyip sık dokumaktan imtina eder ve efkâr’ın bir 
karşılığının da pek fakir olabileceğini bir an için bir kenara 
bırakacak olursanız, genelde lügat karşılığının fikir ya da 
fikirler olduğunu tespit edebilirsiniz... 
mutlaka, kökü fikir’den gelenle, mehtaba karşı şişenin di-
bine vurup efkârlanmanın, bir yerlerde bir bağlantısı olsa 
gerek... 
ya da olmaması.. 
endişe... 
farsça: andişa, orta farsça ya da pehlevi: hanteşak/hante-
şişn... 

2 yukardaki kelimelerin hiçbirini türk dili sözlüğünde bulamazsınız... 
zira bunlar türkçe dilinde kullanılmazlar (!)

yani bildiğimiz: düşünmek... demek ki biz basit gibi görü-
nen düşünceyi zaman içerisinde çok derinlere indirip ol-
dukça endişelenebiliyormuşuz... 
kaygı’ya gelince: eski türkçede bir kaymak bir de kadhmak 
fiili var. oğuz lehçesinde sonradan tüm dh’ler y olunca ka-
dhmak’ta kaymak olmuş. öte yandan kat/katmak kökünün 
bazı türevleri de kadh- biçimini alınca işler iyice karışmış... 
ilgilenmek, mânen yönelmek, merhamet duymak anlamına 
gelen kadhmak fiili divân-ı lügat-it türk’te kaymak olarak 
geçiyor, ama aslının dh ile kadhmak olduğu açık... çoğu 
türevleri de dh ile yazılmış... 
kadhğu acıma-tasa demek... bugün buna kaygı diyoruz.. 
kadhğurmak ise birisi için tasalanıp merak etmenin eski 
türkçesi... bugün kayırmak deniyor ve anlamı biraz kay-
mış...  3

KAYGI AMA... 
feylezof rıza tevfik’in “altın saçlı haticem” ’de hatice’sine 
öğütler verirken şiirinin bir yerine şu dörtlüğü yerleştir-
miş... 
düşündüğüm hep budur 
saadet bir kaygudur 
o bir garip korkudur; 
maksat olursa bizce... 
hececilerin belli bir ölçü, ritm ve anlam basitliği içerisinde 
unutulan ve ne yazık ki günümüze kadar gelemeyen melo-
dik ve naif şiirlerden bir tanesi... 
yukardaki dörtlük asıl şiirin bütünü içerisinden rahatlıkla 
ayrılabilen ve tek başına durabilen bir aforizma tadında as-
lında... 
dörtlükte kaygının; korku, endişe, anksiyete ve diğerleri 
gibi yakın akrabalarının, eninde sonunda ─ mesela burada-
ki saadet gibi - bir maksada matuf olması; felsefî ve tıbbî 
olmasa bile, edeben güzel anlatılmış gibi geliyor bana... 
ufkun ötesindedir kavuşulmak istenen... 
bir fata morgana... ve bu fata morgana’nın ötesindedir, dai-
mi sağlık, refah, mutluluk ve diğerleri... 
bunların toplamıdır insanların saadeti... 
sanırım bizleri kaygılandıran ve ara sıra korkutan da; şairin 
dediği gibi, bunların bizce maksat olmalarıdır... belki.. 
bir de mesela... 
sağlık, refah ve mutluluğun yanında bir başka açıdan da 
baktığımda... 

3 sevan nişanyan’dan alıntı.. 
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mesela en basitinden; asrımızda artık insanların birbirle-
riyle olması gereken münasebetlerinin en asgariye inmiş 
olması... 
mesela bazen e-posta denilen o garip devasa konağın kori-
dorlarına bakan sımsıkı kapılarla örtülmüş odaların ıssız-
lığı... 
ürkütüyor beni... 
kimselerin duymak istemediği, kimselerin de duymadığı 
sessizlikle bağrıyorum bazen: “kimse yok mu orada?..” bir 
ses bir söz duyabilmek maksadı ile... sessizliğin gümbür-
deyen yankısı... 
ve bu sessizlik kaygılandırıyor beni... 
artık gözleri iyi seçemeyen birisi için fil’i ancak böyle tarif 
edebiliyorum...

TIP 
felsefenin bilmiyorum ama; tıbbın kaygı ve benzeri diğer 
komşu depresif anomaliler (!?) için bulabildiği tedavi usul-
leri...: 
“lütfen şuraya uzanın ve çocukluğunuzu anlatın bana” 
dan... bir takım antidepresan haplara ki eğer bunlarla da 
tedavilerden yeterli cevap alınamıyorsa: tazyikli su, elektro 
şok’lara kadar uzanabilir... 
başkaca da geçerli tedavi ve çareleri de yok sanırım. 
kaygı verici...

CİDDİ OLARAK... 
diğer taraftan psikolojinin felsefenin bir yan disiplini ol-
maktan çok giderek onun bir ana disiplini olarak kavran-
maya başlandığı, bilmem söylenebilir mi?.. 
psikiyatr ve filozof karl jaspers, (nedense bu sıralarda adı 
sık sık anılır oldu...) hayatı boyunca felsefenin, psikoloji-
nin, psikiyatri ve tıbbın sınırlarını aşmak veya bağdaştır-
mak için uğraşmış... 
zaten mayıs 2010’dan beri heidelberg üniversitesinde ih-
das edilen karl-jasper kürsüsü, felsefeyle psikoloji arasın-
da kurulması gereken köprünün eğitimi için de bu amaçla 
kurulmuş... 
bana pek âşinâ olamamakla beraber felsefenin, psikoloji 
ve psikiyatri için ne gibi görevler yüklenebilir sorusuna ise 
şunları söyleyebilir miyiz bilmem; 
1. psikiyatrinin ilk olarak ana kavramlarına bir açıklık ge-
tirmek... 
2. paradigmal yansımaları ve metodları üzerine araştırma-

lar... ve nihayet 
3. psikiyatrinin ana tasarımlarını belirlemek.

KARŞILAŞTIRMA 
kimi zaman merdivenlerin üstünde tedirgin, ne yapacağı-
nı bilemeyen ve en önemlisi de tuhaf şeyler düşünmesiyle 
meşhur galip usta gibi ben de kimi zaman tuhaf şeyler dü-
şünürüm. 
mesela iki kişi bir kırmızıya baktıklarında acaba hangi kır-
mızıyı gördüklerini çok merak ederim... 
buna benzer tuhaf bir benzetmeyi michael ende bir kitabı-
nın önsözüne koymuş. 
ve demiş ki: “eğer ağaç sözcüğünü mors alfabesi, kril alfa-
besi veya çin ideogramlarıyla görsem ve bu yazıların ya-
bancısı olsam, o zaman bunların herbirinin de ayrı şeyler 
olduğunu düşünmeyecek miyim ?” ya da aynı şeyler ol-
duğunu... 
böyle bir sorunun cevabını verebilmek için; kaygı’nın bir 
yerlerde almancasını, fransızcasını, ingilizcesini ya da ma-
carcasını gördüğünüzde, onun hakika ten bir kaygı olup 
olmadığını nasıl anlayacaksınız (!)... 
concern, consideration, doubt, disquiet, anxiety, worry, 
fear, care, apprehension, preoccupation, solicitude, worr-
ying, worried, disquietude, perturbation... Angst, Anliegen, 
Sorge, Besorgnis, Trennungsangst, Hauptanliegen, Belang, 
Bedenken... l’anxiété, preocupations au sujet de... 
bir sürü ağaç... 
kaygı, endişe, efkâr ve buna benzer ruhsal durumların tarifi 
için bir sürü kelime... 
oldukça kaygılandırıcı bir durum... 
malûmatfuruşluk, bilmişlik ve ukalalıklarla; kaygı hakkın-
da yazı yazma ödevinin oldukça uzağına düştüm sanırım. 
eskiden okullarda, edebiyat faslında tahrir denilen bir ders 
vardı. 
bir konu verilir ve onun hakkında bir yazı yazılması istenir-
di talebelerden... 
hoca, bazı tahrir ödevlerinden, konunun uzağına düştükleri 
ya da konu ile hiç alakaları olmadığı için beş hatta altı not 
birden kırardı... 
takdiri size bırakıyorum. 
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“Ve Musa Allah’a dedi: “İşte, ben İsrailoğullarına 
geldiğim zaman, onlara: Atalarımızın Allah’ı beni size 
gönderdi, dersem, ve onlar bana: “Onun ismi nedir? 
Derlerse, onlara ne diyeyim? Ve Allah Musa’ya dedi; 
“BEN, BEN OLANIM; Ve dedi: İsrailoğullarına böyle 
diyeceksin: “Beni size BEN’İM gönderdi.”Kitâb-ı Mu-
kaddes, Çıkış 3:13-14

Felsefe, bir tavır alış; “doğru” üzerine bir hak ediştir. 
Farklı felsefeler, farklı hayat kültürlerine denk dü-
şer. Modern ise temelde felsefesizdir; onu medyatik 

dünyasında felsefenin ana düsturları olan “iyi”nin, “doğ-
ru”nun ve “güzel”in yerini hayalin büyüsü almıştır; bir 
gün birinin aklına gelen, yarın hiç keşfedilmemiş büyülü 
bir gerçek olarak sunulabilir. Felsefesiz bir dünyada hep 
tartışma vardır ama asla doğru yoktur. Aslolan değişimdir; 
bugün “doğru” denilenden pekâlâ yarın vazgeçilebilir; 
inançlar bile modaya tabiidir. Söylenenlerin hangisi doğru? 
Bu soruya sağlıklı bir cevap üretme şansımız yok. Yine de 
hemen pes etmeyelim, biraz gayret gösterelim.

Felsefesiz dünyanın sonu gelmeyen tartışmaları, insanların 
enerjisini tüketiyor, bitkin düşürüyor ama bu herc-ü mercde 
bir tek medyatik düşünce dimdik ayakta kalmayı becerebi-
liyor! Varlıkla birlikte “hakikat” de gündem dışına itiliyor, 

gündem dışına itilmese bile spritüel alanlara, “garip ama 
gerçek”lere, “sırlar dünyası”na tıkıştırılıyor. İnsan varolu-
şu, her şeye rağmen medyatik dünyanın içselleştiremediği 
ontolojik niteliklere sahip kalmayı sürdürüyor. 

Modernliği insanlığın kendinden önceki kültürünü yok 
etmeye çalışan bir “barbarlık” dönemi olarak niteleyen 
“Modernliğin Eleştirisi”nde A.Touraine, medyanın gücünü 
anlattığı son bölümünü, “Dünyanın hâlâ birileri tarafın-
dan kurtarılması mümkün mü?” diye umutsuz ve kaygılı 
bir serzenişle bitiriyor. 

Ben umutsuzlardan değilim ama kaygılıyım.

Umutsuzlardan değilim çünkü insana lütfedilen aşka ve in-
san ruhuna konan etik anlayışa güveniyorum. Bu nedenle 
yaşananlardaki olumsuzlukları gördükleri halde umutsuz 
olanların hiç değilse “Bilenler konuşmaz” düsturuna sığı-
nıp susmaları lazım geldiğini, medya ve modernlik aleyhi-
ne gösterdikleri çabaların bile umut için bir veri olduğunu 
düşünüyorum.

Her kültür, yaşayanlarının belli bir ömür sürebilmeleri, 
varoluşlarını gerçekleştirebilmeleri ve kendilerini açabil-
meleri için fırsatlar ve engeller taşır. Enformasyon çağı da 
insanlık usunun tarihinin bütün çağları gibi, olumsuzluklar-
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la dolu. Bugün yaşadığımız medyatik 
kültürün suni niteliği, ondan türeyen 
olumsuzluklara kaynaklık ediyor. La-
kin modernlik eleştirisi, insanlığın na-
sıl yeni yollar bulabileceğine değil de 
eskiden ne kadar da iyi olduğumuza 
saplanıp kalırsa, tüm haklılığına kar-
şın umudun aleyhine bir rol üstlenmek 
durumundadır.

Özlemek, insani bir haslettir, gelecek 
kadar geçmiş de bizi kendisine çeker, 
hayaller kadar hatıralar da önemlidir 
ama yaşanan uygarlığın kötülüklerini 
mazeret gösterip geçmişin buradan 
bakıldığında durgun görülen sularına 
demirlemeyi savunmak, en azından 
insanın umuduna (ütopya/ahiret/gele-
cek) saygı duymamak demektir. Med-
yatik dünyaya yönelik eleştiriler, ken-
dilerini eleştiriyle sınırlandırmak veya 
çözümler üretmek yerine, tipografi 
çağına 1 geri dönüşü savunmakta veya 
bunun imkânsızlığını bildiklerinden 
yalnızca yitirilenin ardından matem 
tutmaktadırlar; niyetleri tüm insanlığı 
Gogol’un ‘Ölüler Evi’nin yasçılarına 
dönüştürmektir.

İnsan, özlemin olduğu kadar umudun; 
hatıranın olduğu kadar hayalin taşıyı-
cısıdır.

İlişkiler tarihinin “güç”le ilgili, güç 
isteminden kaynaklanan hırs, açgöz-
lülük ve tamahkârlık aşkın da ahlâkın 
da en büyük düşmanı. Buna ilk nüfuz 
eden entelektüel F. Nietzsche, bıraka-
lım hukuku, ahlâkın ve bilimin köken-
lerinde bile bu acımasız güç mücade-
lesini vicdanında görüyor.

Nietzsche’nin her insanî etkinlikte 
güç isteminden bir parça görmesi ne 
kadar doğrudur bilmiyorum ama ben 
güçle ilişkimizi onun kadar ileri gö-
türme taraftarı değilim. Her isteğimiz, 
her dileğimiz, her hevesimiz güç iste-
miyle dolu değil. İnsanın adanan, ken-
disini başkaları için feda eden, kendi 
bireysel çıkarlarını genelin çıkarları 
için küçülten, yok sayan bir yanı da 
var ve üstelik hiç de Nietzsche’nin 

1 Görsel/yazılı basın süreci. 

sandığı gibi üst-insan olmaya güç 
yetiremediğinden ortaya çıkmıyor bu 
özellik. Nietzsche kadar olmasa bile 
güç isteminin insanın müthiş güçlü bir 
dürtüsü olduğunu görüyorum. Kimi-
si iktidarda (Firavun), kimisi parada 
ve servette (Karun), kimisi fiziksel 
ve cinsel kuvvette (Haman), kimisi 
kılıçta ve silahta (belam), kimisi etra-
fında sadakat bildirenlerin sayısında 
somutlaşan ve öne çıkan bir biçimde 
güç talep ediyor; “Güç bendeee!”di-
ye bağırmak, en güçlü tahtına geçip 
kurtulmak istiyor. Günümüzde ise güç 
istemi kendisini tüm bunların yanı 
sıra bir de bilgiye sahip olma alanında 
gösteriyor. Galiba o yüzden medyatik 
dünyanın insan topluluğuna “bilgi 
toplumu” diyorlar.

Nietzsche, modernliğin şafağında bil-
ginin iktidar demek olduğunu görmüş 
ve ilan etmişti, Bugün yaşananlara 
bakıp geleceği sezme gücü nedeniy-
le ne kadar övünse yeridir. Ama yine 
de tamamen haklı olamaz, zira bilgi 
yalnızca iktidar aracı değildir; pekâlâ 
“bilme”, nefsi olgunlaştırmanın bir 
yolu, fedâkârane bir hizmet biçimi de 
olabilir. İnsan, bilgisini birbirine bü-
tünüyle zıt iki amaçtan birine yönelik 
olarak kullanabilir. Bilgi, despotik bir 
hırsla yalnızca iktidara yönelik olarak 
kullanılabileceği gibi, bilgece bir tu-
tumla, kendisini hakikate ulaştırmak, 
başkalarına çıkar gözetmeden fay-
dalı olmak amacına da yöneltilebilir. 
Bilginin bu kullanım biçimleri, onun 
toplum yaşamındaki yerine göre çok 
değişik biçimler gösterebilir.

Geleneksel dünyada usta-çırak ilişkisi 
temel bilgi biçimlerinden biriydi ve 
yapısı gereği suiistimalleri denetle-
yen, tutarlı bir iç mantığa sahipti. Hz. 
Âlî’nin; “Bana bir harf öğretenin kırk 
yıl kölesi olurum” demesi gibi ama 
hiçbir talebe, hocasının kölesi olmaz-
dı. Önemli olan, “Kendini bilme”nin, 
nefs bilgisinin değerini gösterebil-
mekti. Nietzsche’nin ardılı olan M. 
Foucault, tüm emeğini modernliğin 
tüm kurum ve ilişkilerindeki güç bo-

yutunu bir arkeolojiye girişerek gös-
termeye 2, bilgi sayesinde “öteki” ile 
ilişkinin nasıl bir egemenlik ilişkisine 
dönüştüğünü kanıtlamaya harcadı. 
Gücü elinde bulunduran yönetici, her 
yeri görmek, bilmek ister. Bu olgu, 
modern zamanlarda bilgi-iktidar iliş-
kisinin tipik bir sembolüdür. 3

“Ve Rab Allah yerin toprağından ada-
mı yaptı ve onun burnuna hayat nefe-
sini üfledi; ve adam yaşıyan can oldu.
Ve Rab Allah şarka doğru Aden’de bir 
bahçe dikti; ve yaptığı adamı oraya 
koydu. Ve Rab Allah görünüşü güzel 
ve yenilmesi iyi olan her ağacı, ve 
bahçenin ortasında HAYAT AĞACI-
nı, ve İYİLİK ve KÖTÜLÜĞÜ BİLME 
AĞACInı yerden bitirdi... Ve Rab Al-
lah adamı aldı, baksın ve onu korusun 
diye Aden bahçesine koydu. Ve Rab 
Allah adama emredip dedi: “Bahçe-
nin her ağacından istediğin gibi ye; 
Fakat İYİLİK ve KÖTÜLÜĞÜ BİLME 
AĞACIndan yemeyeceksin; çünkü on-
dan yediğin gün mutlaka ölürsün. 

-KM, Tekvin 2:7-17

“Ve Rab Allah’ın yaptığı bütün kır 
hayvanlarının en hilekârı olan Yılandı.
Ve kadına dedi: Gerçek, Allah: “Bah-
çenin hiçbir ağacından yemeyeceksi-
niz dedi mi?” Ve kadın yılana dedi: 
“Bahçenin ağaçlarının meyvesinden 
yiyebiliriz; fakat bahçenin ortasında 
olan ağacın meyvesi hakkında Allah: 
“Ondan yemeyin, ve ona dokunmayın 
ki, ölmeyesiniz,” dedi. Ve yılan kadı-
na dedi: “Katiyen ölmezsiniz; çünkü 
Allah bilir ki, ondan yediğiniz gün, O 
VAKİT GÖZLERİNİZ AÇILACAK, ve 
İYİYİ ve KÖTÜYÜ BİLEREK ALLAH 
GİBİ OLACAKSINIZ. Ve kadın gördü 
ki, ağaç yemek için iyi, ve gözlere hoş, 
ve anlayışlı kılmak için arzu olunur 
bir ağaçtı; ve onun meyvesinden aldı, 
ve yedi; ve kendisi ile beraber kocası-

2 Bilginin Arkeolojisi – M. Foucault
3 Büyük Gözaltı – Çetin Altan, 1984 – George 
Orwell
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na da verdi, o da yedi.... -KM, Tekvin 
3:1-6

Ve Rab Allah adama seslenip ona dedi: 
“Neredesin?” ve o dedi: “Senin sesi-
ni bahçede işittim, ve korktum, çünkü 
ben çıplaktım, ve gizlendim. Ve dedi: 
“Çıplak olduğunu sana kim bildirdi? 
Ondan yeme, diye emrettiğim ağaç-
tan yedin mi? ve adam dedi: “Yanıma 
verdiğin kadın o ağaçtan bana verdi, 
ve yedim.” ve Rab Allah kadına dedi: 
“Bu yaptığın nedir?” ve kadın dedi: 
“Yılan beni aldattı, ve yedim. Ve Rab 
Allah yılana dedi: “Bunu yaptığın 
için, bütün sığırlardan, ve bütün kır 
hayvanlarından daha lanetlisin karnın 
üzerinde yürüyeceksin, ve ömrünün 
bütün günlerinde toprak yiyeceksin, ve 
seninle kadın arasına, ve senin zürriye-
tinle onun zürriyeti arasına düşmanlık 
koyacağım, o senin başına saldıracak 
(Alfa), ve sen onun topuğuna saldıra-
caksın (Omega). -KM, Tekvin 3:9-15

Ve Rab Allah dedi: “İşte, adam İYİYİ 
ve KÖTÜYÜ BİLMEKTE bizden biri 
gibi oldu; ve şimdi elini uzatmasın 
ve HAYAT AĞACIndan almasın, ve 
yemesin ve ebediyen yaşamasın diye 
-böylece Rab Allah onu Aden bah-
çesinden, kendisinin içinden alındığı 
toprağı işlemek için çıkardı. ve adamı 
kovdu; ve HAYAT AĞACInın yolunu 
korumak için Aden bahçesinin şarkına 
Kerubileri (irade) ve her tarafa dönen 
kılıcın alevini (zekâ) koydu.” -KM, 
Tekvin 3:22-24

Günümüzde insanlık, bilgiyle olan 
ilişkisi dolayısıyla, iki temel soruyla 
karşı karşıyadır: Bu sorulardan bi-
rincisi, “Dünya köyü”nün tamamı 
için geçerlidir: “Bilgiye ulaşmanın 
neredeyse sorun olmaktan çıktığı, 
bilgi hiyerarşisinin ortadan kalktığı 
günümüzün medyatik dünyasında 
bilginin kullanılışı ve insan ilişkileri, 
bundan sonra nasıl bir biçim alacak-
tır? Bu muhtemel biçimlerin olumsuz 
olanları üzerinde insanlığın müdahil 
olma şansı var mıdır?” Cevaplanması 

gereken en acil sorulardan biri budur. 
“Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle sü-
rekli kendisine kötülük yapılacağını 
düşünen birisi, her yerinden tehlike(!) 
fışkıran sibernetik bir dünyada kendi-
ni koruyabilmek için internetteki bir 
web cemaatine sığınabilecek midir?... 
Kendisinde olağanüstü güçler gören, 
neşesinden yerinde duramayan, manik 
bir atak geçiren kimse, bilişim ağları-
na nasıl mesajlar yollayacak, dahası 
ondan mesaj alanlar, bu mesajdaki 
psikopatalojiyi nasıl ayırt edecekler-
dir?... Acaba insanlar gerçek, yüz yüze 
iletişimde bile binlerce iletişim kaza-
ları yapıyorlarsa, internetin yüz yüze 
iletişimden yoksun hayali dünyası, 
bir süre sonra psikolojik hastalıkların 
da yayılabilmesi, hastalıklı algı ve 
düşünce sistemlerinin taraftar bula-
bilmesi için uygun bir vasat sağlamaz 
mı?”  4Böyle birçok soru kafamı meş-
gul edip duruyor.

Kafamın içinde bunlar gibi yüzler-
ce soru, bazen birbirleriyle bazen 
zihnimle dans ediyor. Post-modern 
bilginin farklı gelişmişlik düzeyine 
sahip olan kültürlerde nasıl yaşanaca-
ğıyla ilgili şu soru ortaya çıkmaktadır: 
“Bilişim teknolojilerindeki yenilikler, 
farklı kültür ve gelişme düzeyine sahip 
toplumlarda, bugünden hesap edile-
meyen çok değişik sonuçlara yol aç-
mayacak mıdır?” 

Denilebilir ki otomobil, modern me-
kanik sanayii toplumu için en uygun 
metafordur. Otomobil, zenginliği, 
hızı, başarıyı, özgürlüğü, kendini 
saygıyı simgelemekte; modernli-
ğin temel amacı olan bireysellik ve 
özerklik için paha biçilmez bir değer 
taşımaktadır. Fakat otomobilin temsil 
ettiği mekanik teknolojilerin kusuru, 
modernliğin “Kendini gerçekleştirme 
etik”ini ancak daha ziyade erkeklere, 
üst-sınıflara ve zengin ülkelere kadar 
ulaştırabilmiş olmasıdır. Oysa şim-
di modernliğin post-modern denilen 

4 Epistemik Cemaat, Hüsamettin Arslan, 
Paradigma Yay.

zamanlarında toplumda bilgisayarın 
simgelediği bilişim teknolojileri, ka-
dın-erkek, zengin-yoksul herkese, 
birçok kanaldan “Ne olabilirsen onu 
ol” mesajını vermektedir. Herkes, ula-
şabildiği her imajı kimliğine katmaya, 
“Ben kimim?” sorusuna farklı bir ce-
vap verebilmek için, kendine özgü bir 
imaj algısı oluşturmaya çalışmaktadır. 
Bilgisayarın simgelediği post-modern 
teknoloji, otomobilin simgelediği mo-
dern teknolojinin bir devamıdır ama 
aynı zamanda, kültürel etkiler açısın-
dan ondan radikal bir kopuşu temsil 
etmektedir. Post-modern teknolojinin 
kültürel etkisi nedeniyle, modernliğin 
bireysellik ve özerklik idealleri ağır 
yaralar almaktadır; artık bireysel olan 
ile kamusal olan, zihinsel olan ile çev-
resel olan iç içe geçmiş durumdadır. 
Her bir insan, kendisi ve diğerleri için 
farklı programlanmış bir bilgisayar 
ekranı gibidir; diğer ekranların işletim 
ağına (network) mesaj aktarmaya uğ-
raşmaktadır. “Ben kimim?” sorusuna 
verilecek bu kadar çok cevap olması, 
aynı zamanda kimlikle ilgili bir kriz 
olduğuna işaret etmektedir. Kriz için-
deki kimliklerden müteşekkil, ortak 
bir davranışsal değer üretemeyen top-
lumsal yapı, ahlaki bir krizin sinyalle-
rini vermektedir. Post-modern durum, 
geri kalmış ülke insanını fanatizm kül-
türüne mahkûm etmektedir. Milliyet-
çilik olmadık şekilde keskinleşmekte, 
inançlar olmadık şekilde siyasallaş-
maktadır. “Bu ülkelerin zaten en azın-
dan iki yüzyıldan beri hüzne bulanmış 
olan duygu tarihi de fanatikleşerek 
onulmaz aşklara saplanmakta, ancak 
bizdeki arabesk benzeri bir duygulan-
ma biçimiyle kısmen ferahlayabilmek-
tedir”. 5 İnsanlar, yaptıklarının doğru-
luğundan emin değillerdir; günahları-
nın ne olduğunu, nerede hata yaptık-
larını da bilmemekte ve “Allah’ım, 
neydi günahım?” (Kayahan-Şarkıcı/
Kompozitör) diye sormaktadırlar.

“Bilgi çağına ulaşmak” sloganını dil-

5 Yuppeler, Prensler ve Bizim Kuşak, Hayri 
Kozanoğlu, İletişim Yay.
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lerine pelesenk edenler de biraz durup 
düşünmelidirler. Bilginin, gücün yeni 
temerküz alanı olarak karşımıza çıktı-
ğı böyle bir dünyanın kadın-erkek iliş-
kilerine, aşka ve ahlâka yansımaları 
nedir acaba? Mutlaka bu girdaptan bir 
çıkış yolu olmalı! Sadece bizim için 
değil, tüm insanlık için, şu an büyük 
değişikliklerle altüst olan medyatik 
dünyada, duygular ve değerler yeni-
den esnek ve ahenkli bir birlikteliğe 
kavuşmalı! Aşk ve ahlâk vuslatı ger-
çekleşmeli. Bunun için bilginin iktidar 
demek olduğu mottosuyla yetinmeme-
li, bilginin bilgeliğe, aşka ve ahlâka 
da kapı aralayabileceğini göstermeye 
çalışmalıyız; insanlığın gerçek bir iş-
birliği ve dayanışma yollarının neler 
olabileceği üzerinde zihinsel ve fizik-
sel emek sarf etmeliyiz. 

“Ve kadın gördü ki, ağaç yemek için 
iyi, ve gözlere hoş, ve anlayışlı kılmak 
için arzu olunur bir ağaçtı; ve onun 
meyvesinden aldı, ve yedi; ve kendisi 
ile beraber kocasına da verdi, o da 
yedi. İkisinin de gözleri açıldı, ve ken-
dilerinin çıplak olduklarını bildiler; 
ve incir yapraklarını dikip kendilerine 
önlükler yaptılar”... -KM, Tekvin 3:6-7

Mahremiyet yaşantılarının inanılmaz 
bir dönüşüm geçirmesinin haricin-
de medyatik dünyanın ruhlarımızı 
taciz ettiği hallerden biri de sürekli 
emniyetsizlik, güvensizlik hissiyle 
yaşamak, hiçbir vakit şüphe ve kaygı 
girdabından kurtulamamaktır. “Ya-
şamımız 20.yüzyılın o büyük iki ana 
temasının egemenliği altında: Seks ve 
Paranoya...”. 6 ikisi de öteki’yle dola-
yısıyla aşk ve ahlâkla çok yakından 
ilgili. “Aşk, cinsel bir tatmine dönüş-
tüğünde; şüphe ise güven duygusunu 
ortadan kaldırdığında geriye insanlık 
adına pek de olumlu bir şey kalmaya-
caktır”. 7 

Bu yüzden aşk ve ilişkiler konusunun 
yanı sıra, biteviye şüpheye sürükleniş 

6 Psikoterapist ve Mitlere Yolculuk, Rollo 
May, Okuyan/us Yayınları
7 Aşk ve İrade, Rollo May, Okuyan/us Yay.

halini nasıl aşacağımız üzerinde de 
durmalı, şüpheyle koyun koyuna ol-
masa bile “barışık” yaşamanın sağlıklı 
bir yolu olup olmadığı konusuna da 
kafa yormalıyız.

Başarısız bir ilişki genellikle başarısız 
bir iletişim demektir. Âşıklar güven-
sizlik hissettiklerinde, yapıcı olama-
yan şekilde davranma eğilimi gösterir-
ler, ya hoşa gitmeye çalışırlar, ya de-
netimi almaya çalışırlar, hatta fiziksel 
olarak kavga ettikleri de olur. Güven-
sizlik bir kez işin içine karıştığında, 
serinkanlı, aklıselim ve sakin davran-
mak imkânsız olur. Akıntıya kapılan 
ilişkinin dümensiz, dayanaksız san-
dalı, birçok ilişkinin batma tehlikesi 
geçirdiği, iki kaya arasında yalpalar 
durur: Tam boyun eğme ve tam ikti-
dar; uysalca rıza gösterme ve küstah 
fetih; kendi özerkliğinin ortadan kal-
dırma ve partnerinkini zapt etme. “İki 
farklı sapma” beklenir: biri, “İnsanın 
aylaklığından, insanlardan korkusun-
dan veya rahat ilişkilere eğiliminden 
dolayı sorunlardan daima kaçarak, 
karşısındakini memnun etmekten iba-
ret ilişki tarzıdır”. Diğeri, “Ötekini de-
ğiştirme irademize bağlıdır. Şeylerin 
ve insanların nasıl olması gerektiğine 
dair kesin görüşlerimiz vardır. Bu tür 
görüşler kavrayış bakımından kusur-
ludur, çünkü görüşler ne kadar kesin 
olursa, bizim de değişmesi gereken ki-
şileri fazlasıyla kavramaktan rahatsız 
olmamamız o kadar icap eder”. 8

Sorun bu iki sapmanın genel olarak 
aşktan doğmasıdır: Birincisi, benim 
huzur ve rahatlık arzumun sonucudur 
(konform). Ama aynı zamanda – ki 
çoğu zaman da durum budur – be-
nim ötekine olan sevgi dolu saygımın 
ürünü de olabilir: Seni seviyorum ve 
dolayısıyla tercihinin makullüğüne 
dair kaygılarım ne olursa olsun, seni 
olduğun gibi, olmak istediğin gibi bı-
rakıyorum. 9 İnadının sana yapabilece-
ği her türlü kötülüğe rağmen, özgürlü-

8 Çağımızın Tedirgin İnsanı, Karen Horney, 
Tur Yayınları
9 Sevme Sanatı, Erich Fromm, De Yayınları

ğün ile aşkım arasında tercih yapmak 
zorunda kalmandan korkarak, sana 
karşı çıkmaya cesaret edemiyorum. 
Ne olursa olsun, onaylayacağıma gü-
venebilirsin... 10 

Ve aşk ancak sahiplenici olabilece-
ğinden, benim sevgi dolu cömertliğim 
umutla hareket etmektedir: Bu boş çek 
benim aşkımın bir hediyesidir. Benim 
aşkım senin aradığın ve aramasan bile 
ihtiyaç duyduğun huzurlu limandır. 
Artık dinlenebilirsin, arayışın sona 
erdi...

İşte, aşkın sahipleniciliği faaliyettedir; 
ama kendine hâkim olarak gelişmeye 
çalışan bir sahipleniştir. 11

İkinci sapma, aşkın sahipleniciliğinin 
özgürce zincirinden boşanmış halin-
den kaynaklanır. 12 

Aşk, çok sayıda özelliğinden biri – ay-
rılık koşulunun da başat olduğu- yal-
nızlık olan insan bireyselliğine du-
yulan şükrana/lanete verilen palyatif 
cevaplardan biridir (Erich Fromm’un 
Sevme Sanatı’nda belirttiği gibi, her 
yaştan ve her kültürden insan aynı so-
runla karşılaşır: Ayrılıkla nasıl başa çı-
kılır, birlik nasıl kurulur, kişi kendi bi-
reysel yaşamını nasıl aşar ve “uyuma” 
nasıl varır?). Bütün aşklar insan-yiyici 
bir açlık çekerler. Bütün âşıklar ken-
dilerini sevdikleri varlıktan ayıran 
sıkıcı ve sinirlendirici başkalığı boğ-
mak, kökünü kazımak ve ayıklamak 
isterler; aşığın en dehşet verici kaygısı 
ayrılıktır ve birçok âşık kesin vedala-
rın hayaletini uzaklaştırmak için elin-
den geleni yapar. Sevilen varlığı aşı-
ğın ayrılmaz bir parçası yapmak buna 
erişmenin en iyi yolu değil midir? Ben 
nereye gitsem sen de geleceksin; ben 
ne yaparsam sen de yapacaksın; ben 
kabul edersem sen de kabul edecek-
sin; ben reddersem sen de reddecek-

10 Özgürlük Korkusu, Erich Fromm, Yaprak 
Yayınları
11 Sahip Olmak ya da Olmak, Erich Fromm, 
Arıtan Yayınları
12 Özgürlükten Kaçış, Erich Fromm, Payel 
Yayınları
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sin. Sen eğer benim yapışık ikizim 
değilsen ve olmazsan, klonum ol! 13 
Bu ikinci sapmanın bir başka kökü 
vardır: Aşığın sevdiğine olan hay-
ranlığı. Kimi zaman sevilen varlığa 
tapınmayı kendine tapınmaktan ayırt 
etmek güçtür. Aynadaki yansısında, 
dahası zahmetle rötuşlanmış, gurur 
okşayan bir portrede kendi belirsiz 
meziyetlerini görme umuduyla yanıp 
tutuşan, engin ama güvende olmayan 
bir benliğin izini sürebiliriz. Benim 
biricik değerlerimden birazının benim 
seçtiğim kişiye geçmiş olduğu doğru 
değil midir (hükümran bilgeliğimi ve 
irademi uygulayanın ben, yalnızca 
ben olduğunu unutmayın); anonim ve 
sıradan kalabalığın içinden onu benim 
eşim (yalnızca benim) yapmak için 
seçtiğim doğru değil midir? Benim 
kaynayan ruhum, seçtiğim insanın 
göz kamaştırıcı parlaklığı içinde cap-
canlı yansısını bulur. O benim zaferi-
me eklenir, onu onaylar ve destekler; 
nereye giderse gitsin, benim zaferimin 
haberini ve kanıtlarını götürür.

Ama bundan bu kadar emin olabilir 
miyim?

Kuşkusuz ki bir daha söz edildiğini 
işitmeme umuduyla karanlık bir zin-
dana kapatmış olduğum düşünülme-
yen şeyler zindanda tıkırdamasaydı, 
emin olurdum. Huzursuzluk, kaygı; 
erdemin kusurlu, zaferin sahte olduğu-
na dair endişe... Mevcut ben ile bugü-
ne dek başaramasa da yüzeye çıkmayı 
hep talep etmiş gerçek ben arasındaki 
mesafe pazarlık yapamaya kalıyor ve 
bu pazarlık da çok zor bir iş.

Bu bitmek bilmez çaba aynı zamanda 
aşk işidir. Aşk yaratıcı enerji doludur; 
bu enerji süreğen bir yıkım krizi veya 
dalgası içinde defalarca serbest kalır.

Bu süreçte, sevilen varlık tuvale dö-
nüşmüştür. Tuval tercihen bomboştur 
(H. Balzac’ın ‘Bilinmeyen Şahaser’ 
eserini hatırlayalım). Doğal renkle-
ri, ressamın portresiyle uyuşmazlık 

13 Sevgi ve Şiddetin Kaynağı, Erich Fromm, 
Payel Yayınları

etmesin (ya da portreyi bozmasın) 
diye soldurulmuştur. Ressam tuvalin, 
orada, dipte, resmin tabakaları altında 
ne hissettiğinden kaygılanmak zorun-
da değildir. Kâğıttan veya ketenden 
gerçek tuvaller bildirimde bulunmaz. 
İnsan tuvaller ise, durum elverdiğinde, 
bulunur.

Akıp giden zaman, soruyu soran ile 
cevap verenin, cevabın geldiği anda, 
saatin ayarlandığı vakitteki varlıklar 
olarak, yani soruyu soran ile soru so-
rulan varlıklar olarak kalmalarını sağ-
layacak kadar kısa değildir asla. Deği-
şimin ne kadar derin olduğunu ise asla 
bilemeyiz. Soruyu sormak, cevap bek-
lemek, soru sorulmak cevap bulmaya 
çabalamak; değişimi yaratan budur.

Franz Kafka Tanrı’dan iki kez ayrı 
olduğumuzu ileri sürmüştü. 14 Bilgi 
Ağacı’nın meyvesini tattıktan sonra 
O’ndan ayrıldık; Yaşam Ağacı’ndan 
tatmamış olmamız ise O’nu bizden 
ayırıyor. O (içinde bütün varlıkların 
ve edimlerinin birbirine sarıldığı son-
suzluk; olabilecek her şey, olan her 
şey, ayrıca meydana gelebilecek her 
şeydir), bize kapalıdır; gizli kalmalı-
dır –her türlü kavrayışın sonsuza dek 
ötesindedir ama bunu biliyoruz- ve bu 
bilgi her türlü dinginliği bizden men 
ediyor. Babil Kulesi’nin başarısız kal-
mış inşasından bu yana, denemekten, 
yanılmaktan, yenilmekten ve yeniden 
denemekten kendimizi alıkoyamayız.

Peki, neyi deneyeceğiz? 

Bu ayrılığı inkâr etmeyi mi, Yaşam 
Ağacı’nın meyvelerine olan hakkın 
reddini inkâr etmeyi mi? Denemeye 
devam etmek ve yenilgiye uğramak 
“İnsanca, pek insanca”dır. (Nietzsc-
he).

Peki, neye hazır olunacak? 

Bu “öteki” “her zaman için gayet ta-
nımlı bir kişidir” ve “herkes” gibi yal-
nızca kulakları değil, ağzı da vardır. 15

Aşkın yaptığı tam da budur: Bir başka-
14 Şato, Franz Kafka, Can Yayınları
15 Levinas, Öteki ve Zaman, Metis Yayınları

sını “herkes”ten söküp alır ve böyle-
likle “gayet tanımlı kişi” olarak “bir” 
başkasını yeniden şekillendirir; dinle-
necek bir ağzı olan, bir şeyin meydana 
gelebilmesi için sohbet edilecek biri.

Bu “bir şey” ne olmalıdır? 

Aşk, cevabı ertelemek veya soru sor-
maktan kaçınmak anlamına gelir. Bir 
başkasını tanımlı kişiye dönüştürmek, 
geleceği tanımsız kılmak anlamına 
gelir. Geleceğin tanımsızlığına razı 
olmak anlamına gelir. Yaşanmış bir 
yaşama, insanlara bırakılan tek alan 
üzerinde bunu yapmak anlamına ge-
lir: Eylemlerinin sonluluğu ile hedef 
ve sonuçlarının sonsuzluğu arasında 
uzanan boşluk üzerinde. Aşk, cinsel 
bir tatmine dönüştüğünde; şüphe ise 
güven duygusunu ortadan kaldırdığın-
da geriye insanlık adına pek de olum-
lu bir şey kalmayacaktır. Bu yüzden 
aşk ve ilişkiler konusunun yanı sıra, 
biteviye şüpheye sürükleniş halini 
nasıl aşacağımız üzerinde de durmalı, 
şüpheyle koyun koyuna olmasa bile 
“barışık” yaşamanın sağlıklı bir yolu 
olup olmadığı konusuna da kafa yor-
malıyız.

Zihnimiz, varlıklarımızı hayat gaile-
sinde ayakta tutabilmek için, en doğ-
ruyu bildiğini ve en doğruyu yaptığını 
sanarak gerçekliğe ayarlanmak zorun-
da. Bu yüzden tıpkı duygularımız gibi 
zihnimiz de gerçekliğin biteviye deği-
şimine ayak uydurabilmek için bir o 
yana bir bu yana dalgalanıyor. Bu dal-
galanmayı tek bir insanın zihninde de, 
tüm düşünce tarihinde de gözlemek 
mümkün. Zihinlerimizdeki dalgalan-
manın bileşenleri, üç kola ayrılarak 
incelenebilir:

• Zihinlerimizin birinci dalgalanma 
hattı, rasyonel, makul, bilinçli olan 
ile irrasyonel, mantıksız ve bilinçdışı 
olan arasındaki salınımdır. Rasyonel 
olanı tanımlayan en uygun kavramı, 
Umberto Eco’dan ödünç alıp ona mo-
dus diyebiliriz. Modus, ılımlı, ölçülü 
ve makul olma ile bağlantılıdır. Ilımlı, 
ölçülü ve makul olmak ancak bir mo-
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dus içinde, yani belirli sınırların ve öl-
çünün içinde olma anlamına gelir. Bir 
modus içerisinde hareket eden yanıyla 
insan zihninin rasyonelliği, mantık il-
kelerine göre temellenmekte; bizi her 
zaman dünyanın fiziksel bir düzeni 
bulunduğuna tam olarak ikna edemese 
bile, bir toplum sözleşmesine zemin 
hazırlamaktadır.

Bir de modus’un karşıtı, aperion 
(sonsuzluk) vardır ki insanlar aynı 
ölçüde ve hatta çoğu zaman daha da 
fazla onun cazibesine kapılırlar. Son-
suzluk, modus’u olmayan, bir norma 
sığmayan, sürekli değişen demektir 
(Levinas, Zaman ve Öteki). Yunan mi-
tolojisinde sürekli başkalaşım Hermes 
tarafından simgelenir. Hermes, uçucu 
ve iki anlamlıdır; hem tüm sanatla-
rın hem de hırsızların tanrısıdır; aynı 
zamanda hem genç hem de yaşlıdır. 
Hermes mitinde mantık ilkeleri yad-
sınmakta; sonra, öncenin önünde ge-
lebilmekte; uzamsal sınırlar ortadan 
kalkmakta, aynı anda farklı kılıklarda, 
farklı yerlerde bulunmak mümkün ol-
maktadır. 16

Rasyonel olan zihin etkinliğinin Yu-
nan ve Latin uygarlıklarındaki kökleri 
kolayca gösterilebilir ve buna daya-
narak “Batılı” nitelemesi yapılabilir, 
yapılmaktadır da. Yine aynı şekilde 
“gizemcilik” diye nitelenebilecek 
hermetik düşünce de tarihsel ve yapı-
sal olarak insanlığın Doğulu mirasına 
gönderilebilir. Ama böyle yapmakla 
gerçeklik örtülmüş, klasik rasyonaliz-
min Yunan ve Latin mirasının hakikati 
aramada tek başına yeterli olmadığı 
unutulmuş olur. Oysa Hermes’in, her 
alanda bilgili ve eksiksiz bir insan üre-
timi için çabalayan enkyleios paide-
ia’nın, yani genel eğitim kavramının 
egemen olduğu bir sırada ilgi odağı 
haline geldiği hatırdan çıkarılmama-
lıdır.

Ortaçağ skolastik-Hıristiyan rasyona-
lizminin boğucu bir biçimde modus 
ponens (önermeler mantığında doğ-
rulama yöntemi)’in esinlediği akıl yü-

16 Peter Kingsley, Batı Hikmetinin 
Bilinmeyen Tarihi, Etkileşim Yayınları

rütme kalıplarıyla insanları düşünme-
ye zorladığı yüzyıllar boyunca herme-
tik düşünce ölmemiştir. Simyacıların, 
Kabalacıların ve Yeni-Platoncuların 
çabalarının marjinal bir biçimde var-
lığını sürdürmüş ve nihâyet modern 
kültürün büyüden bilime uzanan tüm 
bilgi katmanları arasına sağlam biçim-
de yerleşmiştir.

Ortada, belli coğrafyalara ve kültürle-
re mal edilerek açıklanacak özgün bi-
linç halleri değil, bir insanlık durumu 
vardır. İnsan bilgisi, hakikat yolunda, 
modus ile aperion; rasyonalizm ile 
irrasyonalizm arasında salınmaktadır. 
Üstelik bunları gerek tarihin gerekse 
bir insan tekinin düşünce dünyasın-
da birbirlerinden kesin hatlarla ayır-
manın imkânı yoktur. Sanki rasyonel 
olan zihinsel etkinlik uzun zamanlara 
yayılan bir düzen sağlama çabasına 
girişmekte ama zafer sancağını burç-
lara dikmek üzereyken donmakta ve 
dipten gelen hermetik bir dalganın esi-
nini beklemektedir.

• İnsan zihninin bir başka dalgalan-
ma hattını bazı düşünürler Yunan(He-
lenizm) – Kenan (Hebraizm) kutup-
sallığı olarak anarlar. Eski Yunan’a bir 
gönderme olan Helenizm’den insanın 
“doğru”yu arayan, entelektüel, bi-
limsel-teorik yanı kastedilir. Mûsevî 
kültürüne ve Hazreti Musa’nın On 
Emir’ine gönderme taşıyan Hebra-
izm ise, insanın değer üreten moral 
yanına, “iyi”yi arayan pratik tarafına 
vurgu yapar. “İyi” ve “doğru” insanın 
asla biri lehine diğerinden vazgeçe-
meyeceği ama yine asla birinin eksik-
liğini diğeriyle telafi edemeyeceği iki 
taraftır. Oldukça tarihsel ve dinselmiş 
gibi görünen bu tartışma, gerçekte in-
san bilgisinin pratikle ve “öteki”yle 
olan ilişkisiyle kopmaz bağından kay-
naklanmakta ve teori-pratik karşıtlığı-
na uzanmaktadır. Ayrıca bu tartışmayı 
her birimiz kendi düşünce dünyamız-
da yapar dururuz: “Neyi biliyorum?”-
la “Ne yapmalıyım?” arasındaki geri-
limi hep hissederiz. 

Aslolan, insan olmayı gerçekleştiren 
kaygı budur. 

Yunan – Kenan kutuplaşması, yap-
ma ile bilme, bağlanma ile bağım-
sız olma, evrensel olanla tikel olan 
arasındaki karşıtlıkları, yani “İnsan 
nedir?” sorusuyla “Ben kimim ve 
ne yapmalıyım?” soruları arasındaki 
Yunanî kutbun lehine bir gelişmedir 
ve tek başına böyle bir gelişme birçok 
eleştiri almaktadır. Bu eleştirilerin en 
önde geleni, Kenânî kutbun yani doru 
davranışın ne olduğunun ihmal edil-
mesi yüzünden “siyasi iyi” ile “ahlâki 
iyi” arasında kapatılması imkânsız bir 
boşluğun ortaya çıktığının ve insanlı-
ğın ahlaki bir krizle karşı karşıya kal-
dığının ileri sürülmesidir. 

• İnsanın zihinsel etkinliğinin sonun-
cu salınım hattı ise, şüphe ile inanç 
arasındadır. 17 Medyatik dünyada ege-
men olan şüphedir. Sürekli tedirginli-
ğe ve şüphe içinde yaşamaya mahkûm 
ediliyoruz. Böyle olunca da sağlıklı 
inancın yerini kör inancın, fanatiz-
min doldurması kolaylaşıyor. Şüphe 
ile inanç arasındaki gerilimi, insanlık 
tarihinin, düşünce tarihinin, gündelik 
hayatımızın her yerinde görürüz. Ha-
yatımızı kimi zaman dogmatik, kimi 
zaman şüpheci olarak yaşar gideriz. 
Ömrümüzün hoşgörü ve bağnazlık 
arasında gitmesi bundandır. Her biri-
miz için düzey ve süreleri farklı olsa 
da, hoşgörü ve bağnazlık arasında sa-
lınıp durmamız beşeri yapımızın özel-
liklerinden kaynaklanmaktadır. Çün-
kü yaşantımızı var edebilmemiz için 
zaman zaman pozitivist bir düşünür 
gibi davranmak, yani doğruyla gerçe-
ği birbirine dengelemek zorundayız. 
Bu dengeleme anı, inançlarımızın, 
bizim hayat karşısındaki bağnaz kör 
noktalarımızın temelini oluşturmak-
tadır. Sanki hakikat orada, dışarıda, 
gerçekliğin yanı başına uzanmış dur-
maktadır ve onu apaçık haliyle görüp 
ifade edebilmek bize nasip olmuştur. 
Hepimiz böyle bir inanca sahip olmak 
zorundayız. Düşündüklerimizin, yap-
tıklarımızın doğru olduğuna inanma-
saydık tek bir adım bile atmazdık.

Oysa doğru ile gerçek, birbiriyle çok 

17 Henri Bergson, Ahlâk ile Dinin İki 
Kaynağı, MEB Yayınları
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yakından bağlantılı olsa da asla aynı 
değildir. Bir kere köken olarak fark-
lılar. “Doğru”, bilgiyle, felsefe diliy-
le söyleyecek olursak epistemolojik 
alanla, “gerçek” ise varlıkla yani on-
tolojik alanla ilgilidir. “DOĞRU” bi-
reyin zihninin bir ürünü, “GERÇEK” 
ise bireyden de, onun zihninden de 
bağımsız bir biçimde mevcut. Biz, fani 
varoluşumuzdan gerçekliğe baktığı-
mızda ürettiğimiz gerçeklik tasarımına 
“doğru” diyoruz. Bu anlamda kaçınıl-
maz biçimde hepimizin “doğru”ları, 
daha doğrusu önyargıları vardır. 

İşte bağnazlığımızın temelinde de bu 
her birimizin gerçeklikle ilişkisi sıra-
sında üretmiş olduğumuz doğrular yer 
alıyor. Kendi gerçeklik tasarımımıza 
(“benim doğrum” dememiz gerekir-
ken) “doğru” diyoruz. Tekil ve birey-
sel olanı, genel ve kamusal hale dö-
nüştürüyoruz. Ontolojik olanı, episte-
molojik olana dönüştürdükçe aslında 
gerçekliğe yalnızca kendi algılarımızı 
gerçekleşebileceğini iddia etmiş, yani 
kendi bağnazlığımızın sınırlarını koy-
muş oluyoruz. Hepimiz için önyargı-
larımız, bağnazlık alanımıza gelin-
diğinin kırmızı hattır; oraya girmek, 
orasını değiştirmek çok zordur.

İnancımızın en önemli kaynağı ge-
lenektir. Gelenek ise kendisini dilde 
gösterir; bir dili öğrenirken aynı za-
manda dünyaya anlam vermeyi de 
otomatik olarak öğreniriz. Bir konuda 
önyargımız yani inancımız ne kadar 
güçlüyse, duyusal algılarımız da ona 
göre şekillenir, dünyayı sanki gözle-
rimizle değil de bilişlerimizle görü-
rüz. Tarafsız gözlem yoktur; üstelik 
önyargılarımızdan kurtulmak da öyle 
kolayca (ve hatta kimilerine göre hiç) 
mümkün değildir.

İnancın zihnimizdeki yeri ve kayna-
ğı hakkında bunları söyleyebiliyoruz 
peki kaygı hakkında da bazı şeyler 
söyleme şansına sahip miyiz?

Bu o kadar kolay değil. Ama hepi-
miz, insanın yalnızca önyargılarının 
mahkûmu, dilinin tutsağı, geleneğin 

tekrarlayıcısı olmadığını; varolan ve 
genelgeçer bilgiden kaygı duyan ve 
zaman zaman başka doğruların da pe-
şine düşen, yenilikçi, devrimci bir po-
tansiyel taşıdığını biliyoruz. En önem-
li tanığımız da tarihin bizzat kendisi. 
Önyargıların ve geleneğin karşısına 
dikilen, felsefeye “özgürlük” soru-
nu olarak bakan, Jürgen Habermas’a 
göre; “insanın temel istemlerinden 
biri, özgürleşme arzumuz”dur.

İrdelediğimiz gibi zihnimiz, her yerde 
ve her zaman, gerçekliğe ayak uydu-
rabilmek için modus ile aperion, Yu-
nan (Helenizm) ve Kenan (Hebraizm), 
inanç ve şüphe arasında salınmaktadır. 
İnsan olarak, bu zihinsel dalgalanma-
lar içerisinde yaşar gideriz ama belli 
bir an’ı fotoğraflamaya kalktığımızda 
yalnızca salınımın tek bir noktasını 
gerçekmiş gibi yaşarız. Tıpkı bir fo-
toğrafı, gerçeğin tamamı sandığımız 
gibi... 18 Bu devranda değişmeyen tek 
şey, psikolojik metanetimiz, değişen 
gerçekliğe zihinsel ve duygusal olarak 
ayak uydurabilme çabamız, kendimi-
zi hep haklı görebilme kuvvetimizdir. 
Haklılıktan kastımız, bir narsistin ku-
runtusu değil, insan olarak var kalma 
mücadelemizin gerekliliğidir. Sağlıklı 
insan özür dilerken de, özeleştiri ya-
parken de haklı hisseder kendini. Yı-
kılmamış, ayaktadır; var kalmasının 
gereği neyse yapmaya hazırdır, varo-
luşunu, yaradılışını meşru görür, kade-
rini yaşamayı arzular.

İşte bu “arzu” denen şeydir, zihinle-
rimizi “en doğruya” ayarlı biçimde 
durmaksızın salındıran... Arzu, ayakta 
kalabilmeyi ister. Ayakta kalabilmek, 
gücü gerektirir; güç için gerçeklik 
hakkındaki en doğru (sandığımız) bil-
giye, doğru bilgi için de gerçeklik ka-
dar değişken olan bir zihinsel işleyişe 
gereksinmemiz vardır. 19

Zihnimizin dalgalı, salınan yapısı, her 
türden iyi düzenlenmiş düşünce kur-

18 John Berger, Görme Biçimleri, Metis 
Yayınları
19 Saffet Murat Tura, Şeyh ve Arzu, Metis 
Yayınları

gusunun alımlanması veya yeşermesi 
için uygun bir ortam sağlıyor. Arzu-
muza yani ruhsal ihtiyaçlarımıza göre, 
yaşadığımız karmaşık dünyaya açık-
layacak modelleri ya aynen benimsi-
yor ya da kendimiz yeni baştan inşa 
ediyoruz. İtiraf etmeliyiz ki, fantazya 
teorileri de ruhsal ihtiyaçlarımız için 
oldukça doyurucu ve üstelik hazırlop 
bir menü sunuyorlar. Kaliteli bilginin 
pek işe yaramadığı, verinin, maluma-
tın has bilgiye eş tutulduğu, arifliğin, 
bilgeliğin adının bile anılmadığı Te-
levoleleşen medyatik dünya pek de 
güzel gidiyor doğrusu. Ucuza gelme-
lerinin yanı sıra, birçok hemcinsimiz 
tarafından paylaşılan bir inanca sahip 
olmanın hazzını da yaşatıyorlar.

Böyleyse, bu söylediklerimizde bir 
gerçeklik payı varsa, her gün etrafı-
mızda sinekler gibi uçuşan fantazya 
teorileri karşısında ne yapmamız ge-
rektiği de ortaya çıkmaktadır. Sorun, 
bizatihi zihnin gerçekliğe ayak uy-
durabilme çabasının bir ürünü olan 
fantazya teorisinin kendisinde ya da 
zaman zaman üretici veya alıcı olarak 
bizi etkilemesinde değil; ruhsal ihti-
yaçlarımızın, arzumuzun zihnimiz ta-
rafından karşılanamaması halindedir. 
Arzumuzla zihnimiz arasındaki bağ-
lantı kopukluğudur, fantazyayı para-
noya haline getiren... Öyle zor ayakta 
duruyoruzdur ki gerçekliği tamamen 
kapsama iddiasından başka şansımız 
yoktur; zihnimizin akışını bir yerde 
dondururuz. “Aha gerçek bu, hepsi bu 
kadar!” diyebilecek kadardır ancak 
gücümüz, bir adım bile atacak mecali-
miz kalmamıştır. Zihnimizin gerçekli-
ğe ayak uydurmaya çalışan dalgalı ya-
pısı bozulmuştur. Zihnimiz gerçekliğe 
ayak uyduracakken artık gerçekliğin, 
kendi bilgisine uygun hareket etmesi-
ni beklemeye başlamıştır.

O sırada neye inanırsa inansın salı-
nımını sürdüren, yeri geldiğinde ve 
olgular karşısına çıkardığında, diğer 
olasılıklara kulak kesilebilen bir zihin, 
sağlıklı işleyişini sürdürüyor demek-
tir. Bazen doğruyu bilme ve yapma 
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ihtiyacımız öyle şiddetli bir düzeye 
gelir ki, hayatın gerçekliği bizim dü-
şüncelerimizi tamamen yalanlasa da, 
biz teorilerimizde inatla ısrar etmeyi 
sürdürürüz. O zaman vay halimize! 
Zira böyle bir zihin için hayat dansı 
bitmiştir; tek amacı kendi doğruluğu-
nun kanıtlanmasıdır artık. 20 Bakmayın 
bu uğurda ettiği kan kokulu, ateşli 
sözlere. Teslim bayrağını çekmiştir 
çoktan...

O yüzden siz siz olun, hayat dansın-
dan vazgeçmeyin. Kişilerin ve grup-
ların varlıklarını sürdürebilmek için 
sürekli bir güç mücadelesi içinde ol-
dukları medyatik dünyada, düşmanla-
rın kimler olduğunu belirleyebilmek 
için gerçekliğe uyum sağlayamadıkla-
rında vazgeçilmeleri koşuluyla iddialı 
düşünceler üretmenin ve bunları din-
lemenin ne zararı olabilir? Fantazya 
teorilerine, asıl sonuçları açısından 
bakın. Sizi kafanızı çalıştırmaya, dan-
sın ritmini artırmaya mı davet ediyor-
lar, yoksa sizi güçsüz robotikler haline 
getirip yaşam mücadelesinden alı-
koymaya mı yarıyorlar? Dansa davet 
varsa kaygılanmayın, direnen insan 
eninde sonunda kazanacaktır!

“Küresel insan, risk toplumunda ya-
şayan insandır! Küreselleşmeyi ‘risk’ 
kavramıyla anlamaya çalışanlar ruh 
sağlığı profesyonellerinin kayıtsız ka-
lamayacakları bir psikososyal gerçeği 
de göz önüne sermektedir. Geleneksel 
toplumlarda belki doğadan ve diğer 
insanlardan gelen somut tehlikeler 
daha çoktu, ama yine de ‘risk toplu-
mu’ değildi. Çünkü risk, gelecekteki 
olasılıklar düşünülerek etkin biçim-
de değerlendirilen tehlikeleri anlatır. 
Dolayısıyla yalnızca geleceğe yönel-
miş ve geçmişten kopmaya çalışan 
modern toplumlarda söz konusudur. 
Yaşadığımız modern toplum, doğadan 
ve gelenekten gelen dışsal tehlikeleri 
belli ölçülerde kontrol altına almıştır 
ama bilgilerimizin dünya üzerindeki 
etkisiyle kendi imal ettiğimiz riskler, 

20 Danah Zohar, Kuantum Benlik, Doruk 
Yayınları

çevresel sorunlar, terörizm, silahlan-
ma, nükleer tehlike ve oynak finans 
piyasaları gerçekten de bir anda bü-
yük felaketlere yol açma olasılığı ta-
şımaktadır.

Küreselleşme, bir yanıyla giderek ar-
tan ekolojik sorunların küresel hale 
gelmesi, çözümsüz bir ekolojik soru-
nun tüm gezegeni mahvetme olası-
lığının bulunmasıdır. Oluşan riskler 
yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Ön-
celeri büyük ölçüde gelenekler tara-
fından sınırları çizilen evlilik ve çocuk 
yetiştirme tarzları, kişileri belirsizlik 
bakımından zor duruma sokmuyordu. 
Oysa şimdi bu alanlarda tam bir belir-
sizlik egemendir ve insan ne yapaca-
ğını kendisi belirlemek durumundadır. 
Küreselleşen dünyadaki risk alanla-
rına bir de AIDS gibi cinsel yoldan 
bulaşan ölümcül hastalıkların tehli-
kelerini eklersek, neden ‘BUNALTI 
(endişe, kaygı, anksiyete) ÇAĞI’nda 
yaşadığımızı daha iyi anlayabiliriz. 21 
Riskle baş etmenin en iyi yolu sigor-
talamaktır ve zaten sigorta sisteminin 
risk toplumunda ortaya çıkmış olması 
bu nedenledir. Ama küreselleşmenin 
anksiyete uyarıcı atmosferi için nasıl 
bir ruh sağlığı sigortası bulunabile-
cektir? Bu, birincil düzeyde önleme 
yönelik bir çaba mı olacaktır, yoksa 
‘Bunaltı’ giderici (anksiyolitik) ilaç 
kullanımında birtakım yenilikler mi 
beklemektedir; maalesef bu da belir-
sizdir.” 22 

İnsanlar yalnızlaşıyor. Saygının, sev-
ginin, şefkatin, merhametin yerini baş-
ka duygular alıyor. İç zenginliğimiz ve 
derinliğimiz kayboldukça huzurumuz 
da karanlığa karışıp gidiyor. Saçma 
sapan sembol kavgaları yüzünden in-
san gerçeğinin metafizik boyutundan 
kaçıyoruz. Komşuluk, akrabalık, arka-
daşlık gibi bizi birbirimize kenetleyen 
değer yargılarından niçin kopalım ki?

Amerikalı varoluşçu psikanalist Rollo 
May’ın ‘Aşk ve İrade’ eseri ile dün-

21 Jean Paul Sartre, Bunaltı, Varlık Yayınları
22 Atalay Yörükoğlu, Ruh Sağlığı, Milliyet 
Yayınları

yamız ve insan ilişkileri konusunda 
düşünmeyi ve yazmayı sürdüren İn-
giliz sosyolog Zygmunt Bauman’ın 
‘Akışkan Aşk’ eserleri bugün yaşa-
dıklarımızı gözler önüne seriyor. Her 
iki düşünürün de yazdıkları bir arada 
ele alındığında, aşk ve kadın-erkek 
ilişkileri açısından benzer bir dünya-
da yaşadığımız bu dünyanın giderek 
yerellikleri ortadan kaldırıp tüm yer-
yüzü coğrafyasına yayıldığını, derdin 
hepimizin derdi olduğunu görülüyor. 
1960’ların dünyasında Rollo May, 
en çok insanların düştüğü kayıtsız-
lık nedeniyle kaygılıdır. Çünkü ona 
göre, aşkın tam karşıtı yol almaktadır 
insaniyet. Ona göre nefret değildir aş-
kın zıddı, kayıtsızlıktır. İradesiz kalan 
insan, önemli olaylara ilgisiz kalmış, 
onlardan ayrı durmuş, onlarla ilişki 
kuramamıştır, karar vermek için bir 
çaba içinde değildir. Dolayısıyla aş-
ktan da bihaberdir. Aşk yoksa kapıyı 
çalacak olan şiddete dayalı cinsellik-
tir. Giderek kendi içine doğru gömü-
len insanların yaşadığı zamana “şizoid 
çağ” der Rollo May. Kendini verme-
den, kolay yoldan, aşk ve iradenin, 
adanmanın, sahiplenmenin ve sorum-
luluğun gitgide sorunlu, hatta imkân-
sız hale gelmesinde şaşılacak bir giz 
yoktur. Sorunların kökeni, insan iliş-
kilerinde, kadın-erkek ilişkilerindedir. 
Lakin şizoid çağın insanı, eros’tan, 
aşktan yana değil; seksten, şehvetten 
yana, kendini ve kendisiyle birlikte 
sorumluluklarını da teknolojinin kol-
larına bırakmaktan yana karar almış-
tır. Yaşadığımız zamanlar gerçekten 
“tuhaf” zamanlar... Birçok düşünür 
ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor, 
ama olgular öylesine hızlı bir tempo-
da olup bitiyor ki, düşünce hızımız bu 
tempoya yetişemiyor.

Kitle iletişim ve bilişim teknolojileri 
sayesinde psikolojimizde muhteme-
len “imgesel” ya da “fantayza” de-
diğimiz alanda bir genişleme ya da 
önemsenme ortaya çıktı, daha doğrusu 
onların değerini keşfetmeye başladık. 
İmgesel yani fantezik olan, gerçekliğin 
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karşıtı değil, bir gerçeklik türüdür as-
lında; ama dil-öncesi dönemimize ait 
işleyişe göre algılanır burada gerçek-
lik. Rüyalarımız nasıl gerçekse fan-
tezilerimiz de öyle gerçektir, ama her 
ikisinde de gerçeklik, hakikat değildir. 
Psikolojimiz her zaman rüyadan, fan-
tezik olandan yana işler; çünkü onlar 
çocukluğumuzun en güzel zamanları-
na aittir, bizi oraya götürür. Bu neden-
le çok güzel yaşantıları “Rüya gibiy-
di...”, “Hayallerim gerçek oldu!” gibi 
ifadelerle anlatmaya çalışırız. Sorun 
tam da bu noktadır aslında, gerçek ile 
hakiki arasındaki farkta...

Her gün yaşayıp durduğumuz, içine 
gark olduğumuz somut hakikat dün-
yası, sorunlarla sıkıntılarla doludur. 
Bunlar olmasa da hayat rutindir, bo-
ğucudur. Yani hakiki yaşamda mutlu-
luk pek de sürekli değil veya yalnızca 
başarı zamanlarında ortaya çıkan bir 
durumdur. Nitelik olmadığında se-
lameti nicelikte ararız. Dostoyevski 
‘Öteki’ romanında “Tanrı yoksa her 
şey mubahtır” dermiş ve insanları 
ikna edebilmişti. Artık “Tanrı varsa 
her şey mubahtır” diyenler de insan-
ları ikna edebiliyor, hem de aynı in-
sanları. Çünkü söz, anlamını yitirmiş, 
hakikatle bir ilişkisi kalmamıştı. Hâl-
buki Yuhanna İncilinde “Söz, insan 
olup aramızda yaşadı ve biz onun ih-
tişamını gördük; öyle ki, bir babanın 
biricik oğluna bağışladığı bir ihtişam. 
O, lütufla doluydu ve hep hakikati ko-
nuştu.” (Yuhanna; 1/14) denir. İnsanın 
insanlığının değer örtüsü kaldırılınca, 
sanki iltihaplı bir yaranın kabuğu kal-
dırılmış gibi bir manzara çıkıyordu 

ortaya.
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6- Kuantum Benlik, Danah Zohar, çev. 
Seda Kervanoğlu, Doruk Kitap.

7- Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi, 
Peter Kingsley, çev. Onur Atalay, 
Etkileşim Yayınları.

8- Varoluş ve Psikiyatri, Engin Geçtan, 
Remzi Kitap.

9- Akışkan Aşk, Zygmunt Bauman, çev. 
Işık Ergüden, Versus Kitap.

10- Postmodern Etik, Zygmunt Bauman, 
çev. Alev Türker, Ayrıntı Yayınları.

11- Parçalanmış Hayat, Zygmunt Ba-
uman, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı 
Yayınları.

12- Aydınlanmış Anarşi, Matthias Ka-
ufmann, çev. Yakup Çoşar, Ayrıntı 
Yayınları.

13- Aşk ve İrade, Rollo May, çev. Yudit 
namer, Okuyanus Yayınları.

14- Eros ve Uygarlık, Herbert Marcuse, 
çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları.

15- Kişi Olmaya Dair, Carl R. Rogers, 
çev. Aysun Babacan, Okuyanus 
Yayınları.

16- Kaygı (Sınanma duygusuyla baş ede-
bilme), Kadir Özer, Sistem Yayınları.

17- Kaygı Kavramı, Søren Kierkegaard, 
çev. Türker Armaner, T.İşbank Ya-
yınları.

18- Çağımızın Tedirgin İnsanı, Karen 
Horney, çev. Ayda Yörükan, Tur 
Yayınları.

19- Özgürlük Korkusu, Erich Fromm, 
çev. Rıza Hakmen, Yaprak Yayınları.

20- Özgürlükten Kaçış, Erich Fromm, 
çev. Selçuk Budak, Payel Yayınları.

21- Çağımızın Özgürlük Sorunu, Erich 
Fromm, çev. Bozkurt Güvenç, Bay-
raktar Yayınları.

22- Sevme Sanatı, Erich Fromm, çev. 
Yurdanur Salman, De Yayınları.

23- Sevgi ve Şiddetin Kaynağı, Erich 
Fromm, çev. Yurdanur Salman&na-
lan İçten, Payel Yayınları. 

24- Sahip Olmak Ya da Olmak, Erich 
Fromm, çev. Aydın Arıtan, Arıtan 
Yayınları.

25- Kendini Savunan İnsan, Erich 
Fromm, çev. Necla Arat, Say Ya-
yınları.

26- Sağlıklı Toplum, Erich Fromm, çev. 
Yurdanur Salman&Zeynep Tanrıse-
ver, Payel Yayınları. 

27- Umut Devrimi, Erich Fromm, çev. 
Şemsa Yeğin, Payel Yayınları. 

28- Bölünmüş Benlik, R. Laıng, çev. 
Ergün Akça, Mitos Yayınları.

29- Sevgi Üstüne, Jose Ortega Y Gasset, 
çev. Yurdanur Salman, YKY Yayın-
ları. 
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30- İki Kültür, C.P.Snow, çev. Ayseli 
Usluata, Varlık Yayınları.   

“Haber verenden haberin olmazsa, 
HABERDEN HABERİN nice olur” 

Mevlânâ

Bugüne kadar yaşamış toplum-
ların; doğayla ve kendi kendi-
leri ile ilişkilerinin kipsel ola-

rak karşıtı, tözsel olarak eşlemi olan 
ve kendi yaşayışlarının düşünsel türevi 
olarak yaratmış oldukları tinsel dünya-
nın (bir başka deyişle, toplumsal kültü-
rün, ikiye bölünmüş durumunu ─güya 
kaynaklarına göre), günümüzün pozitif 
tininin içine sindirmesi endişelerin en 
büyüğünü üretmesi gerekirken, evren-
sel kültürün bu konudaki endişesizliği-
nin haklı endişesi, hiç de hakkı olduğu 
kadar duyumsanmamaktadır. Tinin bu 
bölünmüş kipi, kendi ilerleyiş yolunda 
zorunlu olarak uğradığı kaçınılmaz, 
uzun ve birbirine karşı duruşlarında 
donuk, durgun düşünsel dönem, tinin 
özgürlüğe ilerleyişinin önünü kapat-

mış ve bu büyük engel içten içe, gene 
tinin kendisinin yarattığı görece özgür 
gücünü de felç etmiş gibidir. Tinin 
özgür gücünün yeniden dirilmesi için 
bu katılaşmış bölünmenin öncelikle 
teorik olarak yerinden oynatılması ve 
giderek yenilmesi zamanı gelmemiş 
midir? Bu sorumluluğu, düşüncenin 
doğal gelişiminin doğal uğrağı olarak 
katı doğmaların üzerinde devinen po-
zitif dinler değil, düşüncenin kendini 
özgürleştirici yöntemi taşıyıcısı olarak, 
genel anlamı ile bilim yüklenmeli de-
ğil midir? En genelde bilim bunu nasıl 
başarabilir?

İnsanî ve toplumsal bilincin kendi 
kendini üretiminde, kendini uydur-
duğu sabite ne ise, ortaya çıkan ürün 
olarak toplumsal düşünce de ‘o’ dur. 
Sabiteler sabit sebeplerdir. Ortaya çı-
kan şey sebebin sonucudur. Yani ‘se-
bebin’ son-ucu. Bu sabiteler, ölçütler 

ya da referanslar, binlerce yıldır iki 
saltık ad ve iki saltık kavram olarak 
dondurulmuşlardır. Bu iki saltık kav-
ram, nesne olarak madde ve ruh, özne 
olarak Tanrı ve Logos; temaları itibari 
ile Din ve Felsefe, referanslara bağlan-
ma kipi olarak ise; inanç ve bilimdir. 
Bu, birbirini dışlayan, ama pek çok 
düşünür tarafından birçok türden çe-
lişkili bileşimleri için çaba sarf edilse 
de, reel kültür için bir’e indirgene-
meyen iki’nin, süre giden ayrılığının 
üstesinden nasıl gelinebilir? Kuşkusuz 
bu konuda hem felsefe hem de teoloji-
nin ciddi birikimleri vardır. Ve bu biri-
kim üzerinde ciddi çalışmalar sorunun 
teorik çözümü için tek yoldur. Buna 
karşın üniversal entelektüel dünyada, 
nedeni ne olursa olsun, bu ikilemin 
aşılması konusunda yaygın bir çaba 
yok ki; insanlığın her türlü edimselli-
ğinin içine işleyen bu ikilik, insanlığı 
ve insanı, biri ve ötekisi biçiminde, 

“Tanrı Kavramı Dine Bırakılamaz,

Gerçek Bilim Tanrı Kavramı Olmadan Yapılamaz”

Tanrı İnancı ve Bilim Arasındaki Çelişkiyi 
Çürütmek Üzerine Bir Yazı... 1

Coşkun Özdemir

1 Not.1: Yazımız boyunca tanrı ve logos sözcükleri zaman zaman tek başına ve ötekinden ayrı bir varlık ve kavramı gibi 
anlaşılmaya yol açacak biçimde kullanılmıştır. Not.2: Bu çalışma konu için bir başlangıç çalışmasıdır, eksiklerin daha geniş 
çalışmalarla giderilebileceği umulmaktadır.
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binlerce kez ikiye bölmüş olarak onun 
evrensel birliğinin en büyük engelleyi-
cisi olarak egemenliğini sürdürmekte-
dir. Bu anlamı ile bu kökensel ikilem, 
reel insanlık tininin en büyük yanlışı 
ve yanlışı olarak kötülüğü ve belasıdır. 
Öncelikle bu büyük belanın çözüm-
süzlüğünün nedeni ve engeli, iki’den 
yani, ikilemden başlanmasıdır. Oysa 
yapılması gereken bir’inden ötekine 
bakış değil, ikisine ‘bir’den bakış ol-
malıdır, ya da bir’den ikisine bakış.                              

Töz’ün tanrı ve logos olarak bölün-
mesinin aşılması yönündeki ilerleme, 
aydınlanma döneminin devasa başarı-
sıdır. Descartes, özellikle Spinoza, Le-
ibniz ve Hegel, tözün birliğine daya-
nan yöntemleri ile Tanrı kavramını salt 
dinin değil, aynı zamanda bilmenin de 
Tözü olduğu saltık gerçeğini yakala-
mışlardır. Böylece Tanrı kavramı bili-
min zemini, olanağı ve sonucu olarak 
LOGOS olarak ortaya konmuştur. Her 
ne kadar, Spinoza dışında kalanlar, en 
evrensel olarak buldukları Tanrı-logos 
kavramının Bir’liğini, Pozitif Hıristi-
yan dini ile ilişkilendirirken saflığını 
bulandırmış olsalar da. Yazık ki, ay-
dınlanmadan elde kalan bu buluntu 
saflaştırılmammış, tanrı-logos ya da 
logos-tanrı kavramı, aydınlanma-
nın karikatür çocuğu olarak doğan 
modernizm tarafından Tin’in henüz 
karanlık bölgesinin kıyısında kendi 
haline terk edilmiştir. Modernizm, 
bu en değerli olanı, ‘Varlığın birliği-
ni’ anlamayış ya da terk ediş nedeni 
ile de aydınlanmanın kabuğu, posası, 
görüngüsü, karikatürü olarak kalmış, 
pozitifleştikçe parçalanmış, parçalan-
dıkça Bir’lik zemininden uzaklaşmış 
ve bütünsel gerçekliğin yerine öznel 
gerçeklikler yığınları ile paramparça 
olmuş bir Tin toplağı yaratmıştır. Ya-
zık ki, evrensel Tinin atılım dönem-
lerini uzun süreli sönümler dönemi 
izlemektedir. O en yüksek tin, yaratı-

cılarının dışında kalanlar için yüzyıl-
lara sığacak bir özümseme sürecini 
gerektirmekte olsa gerek. 

Bugün genel olarak bilim, tanrı kavra-
mından kendini uzaklaştırmış, kendini 
en evrensel olandan soyutlamış, tikel-
deki evrensel ile yetinmiş, böylece din 
ile köken birliğini unutmuş gibidir, 
kendini tanrı kavramından soyutlamış 
bilim, kendi sınırlı-sonlu alanlarında 
gözünü kapatmış olarak derinleşmeye 
çalışırken, zeminiyle bağını kopartmış 
ve kendi köküne, tanrıya-logos’a ya-
bancılaşmıştır. Her bilim dalı bir ağaç 
olarak güçlendikçe ormanın bir parça-
sı olduğunun bilincinden de özgürlük-
ten de aynı hızla uzaklaşmaktadır. Öte 
yan olarak Pozitif dinler ise ‘en evren-
sel’ ile bağını belirlenimli ve zamansal 
olana, özel ve öznel olana kısıtlayarak 
Tanrı kavramanın sonsuz ve saltık 
özüne ilerleyememektedir. Çünkü 
din de kendi zemini olan tanrı kav-
ramı ile ilişkisini dondurmuştur, 
sanki tanrı tümüyle bilinmiş gibi.

DİN VE BİLİMİN ORTAK KÖKÜ 
OLARAK ‘BİLME İSTEMİ’

Bütün sorun Tanrı kavramından 
ne anlaşıldığı ile ilgilidir. Tanrı kav-
ramı öteki bütün kavramlar gibi 
nesnesi tam olarak kavradığı za-
man, gerçekliğinin varlığını, ya da 
varlığının gerçekliğini anlatır. Yok-
sa herkesin bir tanrısı olur ki, gerçek 
nesneyi değil o nesnenin öznelleştiril-
miş biçimlerinin çoklu kavramlarını 
anlatır. Oysa tanrı ile tekil bağ öznel 
olsa da tanrı öznel değil, nesnellerin 
nesnelliği olarak saltık nesnel olan ve 
nesnel kalandır.

Çeşitli Filozoflarca (bu konuda yolu-
muzun en büyük aydınlatıcısı Spinoza 
dâhil) dinin, yani tanrı ile bu özel ve 
öznel ilişkinin kaynağının, korku ve 

umut olduğu öne sürülmüştür; “Gös-
terilmesi gereken bir şey daha kaldı. 
İnanç ya da teolojiyle felsefe arasın-
da hiçbir bağ olmadığı gibi, hiçbir 
yakınlık da yoktur. Bu iki disiplinin 
hedefini ve temelini bilen hiç kimse, 
ikisinin arasında gerçekten uçurumlar 
olduğunu görmezden gelemez. Çün-
kü felsefenin tek hedefi gerçekliktir. 
Oysa inancın hedefi, ayrıntılı olarak 
gösterdiğimiz gibi, itaat ve dine bağ-
lılıktan başka bir şey değildir. Felse-
fenin temelleri ortak nosyonlardır ve o 
yalnızca tabiattan çıkarılmalıdır. Ter-
sine inancın temelleri tarihi anlatılar 
ve dildir. Ayrıca inanç yalnızca vahye 
ve kutsal kitaba dayanmalıdır. Demek 
ki, inanç her insana geniş bir felsefe 
yapma özgürlüğü tanır; öyle ki her in-
san, bu bir suç sayılmaksızın, her ko-
nuda istediğini düşünebilsin (Spinoza, 
Traktatus, Dost Yayınları, s.220).

Oysa korku ve umut buradaki yerleri 
ile kaynak-neden değil, etki-üründür-
ler. Hem dinde hem de genel olarak 
bilim için Gerçek kaynak-neden, in-
sanın gerçekliği bilme gereksinimi 
ve bu gereksinimden doğan, bilme 
istemidir. Gereksinim varlığın kendi 
olma koşuludur. Dinin ve genel olarak 
bilimin zemindeki ortaklığı bu gerek-
sinim ve bilme isteminde başlar, her 
ikisi için doğum noktası ‘bilme iste-
midir’.

‘Bilme istemi’ insanın tözsel ve öz-
gün güdüsüdür. İnsanı, ‘insan ola-
rak’ güden odur, tıpkı doğal dürtü-
lerimizin hayvanî güdü olması ve dü-
şünsel yanımızı değil ‘bedeni’ gütmesi 
gibi. Güdü, organ-el varlığın öz-sakı-
nımı için varlıkta içkin yüklemdir. 
Varlık, güdüsün varlığıdır, güdü yük-
lemi olduğu varlığını güder.  Bilmeyi 
isteme güdüsü varlığın sakınımına 
hizmet ettiği ölçüde güdü olarak ka-
lır ve hayvanî güdü ile kurgul Us 
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arasında orta terimdir ve insanın özgürlüğü için 
yetersiz bir ara-durumdur. Sadece onun varoluşu-
na hizmet eder ve onu güdülen bir varlık olmak-
tan tam olarak çıkarmaz. Onun, bu ölçüde işlevi, 
varlığın sakınımına hizmet olarak varlığın kendi-
si içindir. ‘Bilme güdüsü’ varlığın salt varlığının 
devamına hizmet ettiği ölçüde doğal güdüden bir 
adım ötesidir ve henüz bireyseldir, salt kendisi ile 
ilgilidir; olsa, olsa insanın konforunu arttırır, öz-
gürlüğünü değil.

Tin, bilme isteminde, bu bilinç kipinde, ayrımları 
ve aynılıkları ilke alan anlağa, yani zekâya denk 
gelir. Kurgul us, ya da özgür tin anlağı yani zekâ-
yı gütmediği ölçüde insan bu orta terimde kalır. 
Özgür, tanrısal- logos olarak us, anlağı gütmediği 
sürece insan, bir tür özel güdü varlığı olmaya de-
vam eder. Bu gün için insanlığın bilme isteminin 
düzeyi, onun varlığına hizmet eden isteme güdüsü 
olarak orta terim olan zekâ, anlak düzeyinde takılı-
dır. Buradan, ayrım ve aynılığı bireşimini ilke alan 
ve gereç yapan kurgul us’a daha çok yol vardır. 
Modern dünyanın üniversal tini ki, üniversitelerin 
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bilinç kipi diyebiliriz, bu orta terim-
de ve kurgul us’a öteki dünya kadar 
uzaktadır (Çünkü bu bilinç kiplerinin 
her biri ötekine karşı öbür dünyadır). 

Korku ve umut kavramları duygudur-
lar ve duygular doğrudan bilgiye bağlı 
varlık ve kavramdır. Bilme gerçeklik 
haline gelmez ise bizzat gerçekli-
ğin yokluğundan ya da boşluğundan 
korkulur, çünkü bilinmeyene inanıl-
maz ve güvenilemez, ilişkide olunan 
nesneye güvensizlikle birlikte varlık 
tehlike içindedir, korku, varlığın teh-
likede olma düşüncesinin duygusudur. 
Bilginin gerçekliğinin olası olumlulu-
ğundan ise umut doğar, umut varlığın 
güven özlemidir. Korku ve umudun 
doğuş yeri gerçeklik karşısında kuş-
ku konumudur. Kuşku bilgi ve bilgi-
sizliğin orta terimi olarak gerçek ve 
yanlışın her ikisinden doğan duyguyu, 
korku ve umudu kendinde taşır.

Bu nedenle dinin kaynağı insanın 
bilme istemidir, tıpkı biliminki gibi. 
İnsanın bilme istemi olmasa bir dini 
de olmazdı, bilimi de, öyleyse bir kez 
daha dinin ve bilimi kaynağı bilme is-
temi olarak görünür.

Gerçek bilgi kalıcı olanın bilgisidir. 
Çünkü geçici olan geçip gittiği için 
güvenilmez ve bu nedenle inanılmaz-
dır. Kalıcı olan bilgi ile insan güven-
dedir, güven özgürlüğün koşuludur 
böylece insan bildiği nesne karşısında 
ve o ölçüde özgürdür. Gerçek bilgi, 
koşulsuz olanın bilgisi, özgürlüğün 
koşuludur. Din aracılığı ile insan, tan-
rıyı, o değişmez ebedi gerçekliği, ko-
şulsuz olan olarak varsaydığına inanır 
ve inandığı ölçüde koşulsuz varsayar.

İKİ AD; TANRI VE LOGOS, TEK 
VARLIK VE TEK KAVRAM

Bunu çalışmada, bu ikilemin Bir’e 
yükseltgenmesinin tanıtlanmasını ve 
tanımlanmasını başarmaya çalışaca-
ğız. Bu iki kavramdan biri olan tanrı 
kavramının çıkarımı; ‘Tanımının ta-
nıtlanması’ ya da ‘Tanıtlanmasının 
tanımlanması’ çeşitli filozoflar ve 

din bilginleri tarafından birkaç yoldan 
bazısı zayıf bazısı güçlü kanıtlamalar 
olarak yapılmıştır. Biz, kolay anlaşıl-
ması için pratik üstünlüğü de olan, bir 
yol tercih edeceğiz.

Tanrı, saltık yasalılık olarak sonsuz 
yetkin güç, sonsuz yetkin güç olarak 
saltık yasalılık ve bu iki yüklemin 
birliği olarak sonsuz – saltık, Öz-
ne’dir, saltık Özne saltık edimsel 
olandır.

Tanrının sonsuzluğu sonsuz belirle-
nimi içermesindendir, yoksa boş son-
suzluk olurdu, eğer bazı belirlenimleri 
kapsasa idi sonsuz olmazdı öyleyse 
tanrı, sonlu belirlenimlerin sonsuz ta-
şıyıcısıdır.

Keza LOGOS kavramından da tamı 
tamına aynı içerik anlaşılır. Yapmamız 
gereken bu iki kavram için, onlardan 
anladığımız içeriği kanıtlamaktır. 
Bunu başarmaya çalışacağız

Sonsuz tanrı kavramı, soyutlanmış 
olarak boştur. Ondan başlanamaz, 
“Hiçlikten hiç doğar” (Parmanides), 
bir problemde istenen, verilen yolu 
ile bulunur. Bir şey verilmez ise, bir 
şey istenemez, istense de bulunamaz, 
çünkü hiçlikten bir şeye ve bir şeyden 
hiçliğe ilerlenemez. Tek başına varlık 
somut olarak yoktur, ondan ancak so-
yutlama olarak söz edebiliriz. Somut 
da var olan her şey bir başkası yoluyla 
vardır, yoksa somut değil soyut olur-
du. Bu başkası ise onda içkin olmalı-
dır, çünkü olan bir şey bir başka şey 
yoluyla varsa, o şey, yoluyla olduğu 
şeyi içermelidir. İlerlemek için bir 
belirlenim ve içkin nedeni, hem onun 
varlığının dayanağı, hem de bizim, 
onu çıkarımımızın, kavramamızın da-
yanağıdır. Bu dayanak tarafından içkin 
belirlenime, böylece de bir anlam’a 
itiliriz. Bu nokta, her belirli şeyin 
birbiri nedeni ile var olduğu için bir-
birine zincirlenmiş zorunlu bağını da 
yansıtır, bu nedenle soyut usun somut 
us olabilmesi için, en az iki nokta, ya 
da şey, gereklidir ki, bu bir belirlenim 
demektir. Öyleyse bir belirlenim, usun 
hareketi için zorunlu bir dayanaktır.

“Eseri görmek her köre değnektir.” 1

Kendi dışımızdaki doğal-görgül var-
lık alanı belirlenimlidir. Belirli varlık 
alanı ile ilişkimizde, her varlığın ken-
di cinsinden bir sınırı olduğu görülür, 
sınır ise bir şeyin bitimi ve başlangıcı 
olduğu gibi kendi cinsinden bir başka 
şeyin de başlangıcı ve bitimidir. Be-
lirli varlıklar bize sınırlarını zamanda 
ve mekânda ard-ardalık ve yan-yana-
lık olarak gösterirler. Hiçbir görgül 
ve tinsel varlık ya da belirlenim bu 
sınırlardan kurtulamaz, bu nedenle de 
sonluluğa yazgılıdır, var olur-yok olur, 
yeniye değişir, var olur, yeniden ve ye-
niden. Değişim sürer. Bunu görürüz, 
işitiriz, anlarız ve hiçbir tekil belirle-
nimin bu yasaya karşı duramadığından 
kuşku duymayız. İşte bu kuşku duyul-
mayan belirlenimden ilerleyebiliriz.

Doğada, duyularımızla izlediğimiz bu 
değişim dalgalarının rastgele değil bir 
düzen içinde süregittiğinin ayırtına 
varmak insanoğlunun henüz iki bin 
beş yüz yıl önce başardığı bir devrim-
dir, her şey gözünün önünde olmasına 
karşın (demek ki göz önünde bulun-
mak bilinmek için yeterli değildir). 
Ancak, bugünün tinsel birikimi, ger-
çekliğin bu kipini kavramlandırmamız 
için yeterinden de fazladır. 

Değişimde rastlantısallık görece, dü-
zen ise saltıktır. Aynı anlamı ile rast-
lantısallık ilineksel, düzen ise tözsel-
dir. Değişim rastgele değil, bir düzen-
le birlikte gerçekleşiyorsa bu ikisinin, 
yani değişim ve düzenin (yasalılığın) 
birbirine bağlı olduğu sezilir. Bu sez-
gi, kavram düzeyine yükseltmeye çalı-
şıldığında, iki yanın birbiri karşısında 
nasıl durduğunu ve iki yanın ‘Bir’de 
nasıl ve niçin yittiğini açığa çıkarma 
olanağını buluruz. 

Değişimden ve bu değişimin, bir dü-
zen ‘iç’inde, bir düzenle kuşatılı ola-
rak, bir düzene ‘bağ’lı olarak meydana 
geldiğini görmek; düzenin etkin, belir-
leyen biçim veren ve bu nedenle sürek-
li, sonsuz, değişenin ise boyun egen, 
biçime giren, edilgin, süreksiz ve bu 

1 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebir, Cilt 6, s.142
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nedenle sonlu olan iki karşıt belirlenim 
olduğunu açığa çıkarabiliriz. Bununla 
birlikte, bu iki yanın karşıt belirlenim 
olmaları, İkisinin Bir’de yok olmala-
rının ya da ‘bir’e yükseltilmelerinin 
engeli değil, olanağıdır. Sonsuz belir-
leyendir, ama belirleyenin bir belirle-
nene ihtiyacı vardır, yoksa kendisi de 
belirlenemez, tıpkı belirlenenin belir-
leyene ihtiyacı olduğu, yoksa belirle-
nemeyeceği gibi. Değişmeyen somut 
olarak değişenin dışında olamaz, eğer 
öyle olsaydı onu tanımlayamazdık, 
Tüm süreçte değişmeyen, kendinde 
ne ise öyle kalan, bir başkasına bağlı 
olmayan, ama her değişenin kendine 
bağlı olduğu ve yüklemi sonsuz bir 
düzen olan bir öznede görünür. Bu yan 
aynı zamanda saltık düzendir, yani sal-
tık yasalılıktır. Saltığı, sonsuzu ve ya-
salılığı ortaya çıkardık ki, bu varlık 
olarak tanrı ve logostur.

Tanrı ve logosun en evrensel biçim-
de bir başka kanıtı bizâtihi düşünme 
yetisinin kendi karakterinde içkindir. 
Düşünme yetisi, kendinde belirlenim-
sizliği, yani sonsuzluğu, yasalı olanda 
kendini bulması ile tanrısal olanın var-
lığının kanıtıdır. 

Şimdi, elimizde, sonsuz ve saltık ya-
salılık gibi en evrensel yüklemlerin 
taşıyıcısı olan bir kavram vardır. Bu 
kavrama ne ad verirsek verelim yük-
lemleri; yani özü, kendinde olarak bi-
zim için oluşu ve bizim için oluşu ola-
rak kendinde kipi aynı olacaktır. Bu 
kavrama Tanrı da desek Logos, Nous 
veya A da desek içerik aynı kalacak-
tır. Ad son tahlilde bizim belirlediği-
miz bir ilinektir, varlık ve kendinde 
kavram ise bizden bağımsız olarak 
ve bizim dokunamayacağımız bir 
saltık kendilik olarak töz dür. Kav-
ramımızı bir kez daha tanımlarsak; 
Tanrı, saltık yasalılık olarak sonsuz 
güç, sonsuz güç olarak saltık yasalı-
lık ve bu iki yüklemin birliği olarak 
sonsuz - saltık ÖZNE, öyle bir Özne 
ki, “ölümsüz diri (Mevlânâ)” olarak 
edimsel olandır.

Ortaya çıkan bu kavramın içeriğine 
ilişkin, ilkin bizce felsefe tarihinin 

en derinlerinden olan Spinoza ve Le-
biniz’in tanrıya ilişkin tanımlamala-
rını aktararak ve bu içeriği, ikinci bir 
ada, logosa bağlayarak, tanrı ve logos 
kavramlarının içeriklerinin aynılığını 
yakından görelim (tanımların altında, 
logosun özne olduğu cümleler tekrar-
dır ve bizim eklememizdir.)

Ancak hemen belirtmeliyiz ki; Spino-
za’nın dizgesini dayandırdığı ... “Tan-
rı, mutlak olarak yetkin bir varlıktır” 
(Leibniz, Metafizik Söylemler, Arya 
yayıncılık, s.29). Logos, mutlak ola-
rak yetkin, bir yasalılık olan varlıktır. 
“Önerme.”15. Var olan her şey tanrı-
dadır. Ve tanrı olmaksızın hiçbir şey 
olmaz, ne de kavranabilir” (Spinoza, 
Etika, İdea Yayınları). Var olan her şey 
logostadır, logos olmaksızın hiçbir şey 
var ne var olur ne de kavranılabilir. 
“Önerme” 11. Her biri bengi ve son-
suz özü anlatan sonsuz yüklemlerden 
oluşan tanrı ya da töz zorunlu olarak 
vardır” (Spinoza, Etika, İdea Yayınla-
rı). Her biri bengi ve sonsuz özü anla-
tan sonsuz yüklemlerden oluşan logos 
zorunlu olarak vardır. “Önerme.16. 
Tanrının tabiatının zorunluluğundan, 
sosuz tavırlar halinde sonsuz şeyler, 
yani sonsuz bir aklın bütün tasarlaya-
bileceği 2 şeyler çıkmalıdır” (Spinoza, 
Etika, Dost Yayınları, s.50). Logosun 
doğasının zorunluluğundan, sonsuz 
kipler halinde sonsuz şeyler, yani son-
suz bir aklın kavrayabileceği şeyler 
çıkmalıdır. Buradan şu çıkar ki, tanrı 
sonsuz bir aklın kavrayabileceği şeyin 
etken nedenidir. 3

Buradan şu çıkar ki, logos sonsuz 
bir aklın kavrayabileceği şeyin etken 
nedenidir. “İkinci olarak şu çıkar ki, 
tanrı ilinekli olarak değil, kendisi ilk 
nedendir.” 4

-Öyleyse, logos ilinekli olarak değil, 
kendisi ilk nedendir.

“Üçüncü olarak şu çıkar ki, tanrı mut-
lak surette ilk nedendir.” 5

2 (Kavranması daha uygun.) Y. N.
3 Spinoza, Etika, İdea Yayınları
4 Spinoza, Etika, İdea Yayınları
5 Spinoza, Etika, İdea Yayınları s.51

-Öyleyse; logos mutlak surette ilk ne-
dendir. 

“Önerme 18. “Tanrı tüm şeylerin geçi-
ci değil ama içkin nedenidir” (Spino-
za, Etika, İdea Yayınları).

 -Öyleyse; Logos tüm şeylerin geçici 
değil ama içkin nedenidir.

Tanıt; “Olan her şey tanrıdadır ve tanrı 
yoluyla kavranmalıdır ve öyleyse tanrı 
onda olan şeylerin nedenidir. Tanrının 
dışında hiçbir töz eş deyişle tanrının 
dışında kendinde olan hiçbir şey ola-
maz. Tanrı öyleyse tüm şeylerin geçici 
değil ama içkin nedenidir.” 6

Tanrı kavramı tekilden evrensele 
doğru bir doluluk kazanma ile sal-
tık evrensele ulaşır. Tıpkı bilimin 
gelişiminde tekilden tikele, tikelden 
evrensele ve saltık evrensele doğru 
olan gelişim momentleri gibi (ancak 
bilimin bu evrenselleşmede bir yanı 
ile aldığı yol pek azdır). Yahudîlik 
tikel tanrı kavramından evrensele 
bir geçiştir, ama henüz saltık evren-
sel için doldurulması gereken boş-
luklar vardır. Çünkü Yahuda, yal-
nız bir ulusun tanrısı olmakla saltık 
evrensele yükselememiştir.

Antik Yunanda da tanrı kavramı 
tikeldir, saltık evrensel değil. Her 
tikel varlık alanına bir tanrı düşer, 
tikel olmaları nedeni ile hem evren-
sel hem değildirler. Ama Heraklitos, 
Logos kavramı ile en evrensel var-
lığın Töz’ü olarak yakalanmıştır. 
Anaxagoras’ın Nous kavramı da 
aşağı yukarı aynı içeriği taşır, an-
cak, nasıl olursa olsun logos kavra-
mı literatürde yerini almış olması 
nedeni ile kullanım amacımıza uy-
gun hale gelmiştir. 

Spinoza’nın dizgesinde bilimin 
tanrı kavramından başlanmasının 
zorunluluğunu kanıtlamaya çalışır. 
Usun hem doğa düzleminde hem de 
toplumsal düzlemde ETİK olarak, 
tanrısal düzenin edimselliği olarak 
ortaya çıktığı serimlenir. Artık tanrı 
ve logos kavramları arasında ay-

6 Spinoza, Etika, İdea Yayınları, s.28
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rım iyice ortadan kalkmış, kavram 
içerik olarak bir’e indirgenmemiş, 
yükseltilmiştir.

İNANÇ VE BİLGİ İLİŞKİSİ

Tanrı, saltık us olarak öznedir. Bu tan-
rının us dışı bir şey yapmayacağı an-
lamına gelir. Öyleyse tanrının ürünleri 
yarattığı-ussal olmalıdır. Bir şeyin us-
sal olması onun, O, olduğunun tanıtla-
nabilir olması demektir. Tanıtlanama-
yan bir şeyin ussal olduğundan emin 
olamayız. Öyleyse tanrıya inanma, 
saltık gerçekliğin gerçekliğini tanıt-
lanmış olarak bilmedir ve bu bilinene 
güvendiğimiz için inanmadır. Ve salt 
gerçeklik kutsal olduğu için bu inanç 
da kutsaldır.

Türkçe sözlükte İnanç sözcüğünün 
anlamına bakalım.

“Bir düşünceyi çok sağlam bir biçim-
de, içten,(dışsal değil) gönülden, gü-
venle doğru sayma” (Ali Püsküllüoğ-
lu, Türkçe Sözlük)

Günlük dilde kullanılan inanç söz-
cüğü çoğu zaman kavramına denk 
düşmez, zaman zaman ise, söylenen 
söylenmek istenenin karşıtıdır. İnan-
dığını söylerken tam olarak bilmediği-
ni söyler, inanmadığını söylerken yine 
tam olarak bilmediğini demek ister. 
Ama inanmak tam olarak bilmemenin 
karşıtıdır ve bildiğinin ve bu bilgiden 
emin olduğunun ifadesidir. Buna ina-
nıyorum, şuna inanmıyorum sözcük-
leri sanı yerine kullanılır. Oysa sanı 
inanç olmaz, çünkü gerçek olabileceği 
kadar yanlış da olabilir. İnanç güvene 
dayalı bilgidir ve güvenilir olduğu 
için kutsaldır. Bir şeye inanmak onun 
doğruluğundan emin olmaktır ve emin 
olmak kutsal olan gerçekliğe ve tanrı 
olarak saltık gerçekliğe duyulan gü-
venden kaynaklanır. İnanç, bilginin 
bir kipi değildir. Bilincin kendi bi-
lincini, yani özbilincin kendi kendini 
yargılama sonucunda elde ettiği içe-
riğin doğruluğunun istenç tarafından 
kesin onayıdır. Bilinmeyen bir şeye 

inanılmaz. Çünkü inanç emin olma ya 
da güvenin etkisi olarak ortaya çıkan 
yargıdır. Başka bir ifade ile inanç ger-
çekliğe güveni ön-varsayar.

İstencin gereci bilinçtir. İstenç, yar-
gılamasında gereç olarak kullandığı 
bilincin doğruluğunu onaylayabilir, 
yanlışlığını onaylayabilir, ya da kuş-
kuda kalmayı onaylayabilir. Onaylan-
ması, onaylanmaması ve kuşkuda kal-
ma, yargılanmış ve istencin onayından 
geçmiş bilincin üç kipidir. Yargı, yar-
gılamasında gereç olarak kullandığı 
bilinci kullanır ve bu bilinç doğru ola-
bileceği gibi yanlış da olabileceğin-
den, ortaya çıkan onaylanmaya bağlı 
olarak ortaya çıkan inanç da, doğru ve 
yanlış bilinç olabilir. Ama yanlış yar-
gıya inanılamaz. Çünkü yanlışa hiçbir 
us güvenemez ve güvenemeyeceği, 
için inanamaz da. Öyleyse gerçek ve 
gerçek olmayan inanç vardır, gerçek-
liği içermeyen yargının doğurduğu 
inanç, gerçek olmayan inançtır. Yan-
lışın bilgisidir. Gerçek olmayan inanç 
güven içeriği olarak olumsallığı taşı-
maz ve inanç olamaz. Olsa olsa boş 
inanç ve yanlış inanç olabilir. Boş ve 
yanlış inanç sahibi olmak hiç kimse 
tarafından istenmez.

İnanç ve bilgi kavramlarının ilişkisi 
üzerine Descaertes’in 3. kural 9. ay-
rımda yazdıkları sorunu ortaya koyar 
ancak çözümü erteler;

“Bu ikisi tüm bilime götüren en pe-
kin yollardır. 7 Anlık daha ötesini ka-
bul etmemeli; ama tüm geri kalanlar 
kuşkulu ve yanılgıya açık olarak yad-
sınmalıdır. Bu durum, yine de tanrısal 
olarak bildirilmiş şeylere inanmamı-
zın önüne geçmez, çünkü bu şeylere 
inanç, tüm gizli şeylere inanç gibi, 
anlığımızın değil ama istencimizin bir 
eylemidir ve eğer anlığımızda da her-
hangi bir temeli varsa, bu her şeyden 
daha çok yukarıda değinilen yollardan 
birine göre bulunabilir ve bulunmalı-
dır ve gelecek bir fırsatta bunu daha 
ayrıntılı olarak göstermeyi umuyoruz” 
(Descartes, Kurallar ve Meditasyon-
7 (Bu yollar Us’un arı dizgesidir.) E.N.

lar, İdea Yayınevi, s.16).

Descartes’ın inanç ve bilgi arasında 
bir ilişki varsa onu gene us yoluyla 
ortaya çıkarmaktan başka bir yol ol-
madığı (çünkü şeyler arasındaki ilişki 
ancak us tarafından kavranabilir, daha 
başka bir yeti tarafından değil) görü-
şünü kanıtlamaya çalışalım.

İnanç ve bilgi kavramlarının en derin-
de bir birlikleri vardır. Bilinene inanı-
lır. Çünkü bilinen gerçektir. Öyleyse 
inanılır olan bilinmelidir. Yoksa inanç 
gerçeklik üzerine oturmaz. Bilinme-
yen bir şeye inanç boş inançtır. Boş 
olan şeye inanılamaz. Bütün sorun 
inanç ve bilgi kavramlarının ara-
sındaki zorunlu ilişkinin zorunlu-
luğuna karşın bu zorunluluğa göre 
davranmamak ve genelde bu birliği 
bozmaktan ileri gelir. Bu zorunlulu-
ğa göre davranmayan istençtir. İstenç 
ile bilincin ya da yağrının sonucu 
olarak elde edilen bilincin arasındaki 
ilişkide iki yan arasında yoğun bir bağ 
olmasına karşın bir o kadar da ayrım 
vardır. Bağ şudur ki, istenç bilicin 
yanlışlığına ve doğruluğuna kayıtsız 
kalamaz, zaten onu yargılamıştır, ama 
ayrım şudur ki, istenç bilincin kendi 
kendisini yargılamasının sonucunda 
elde ettiği veriye bağlı kalmak zo-
runda değildir. İstencin bu özgürlüğü 
yargılama sonucunda ortaya çıkan ve 
doğruluğundan emin olunamayan so-
nuçlara karşı sigortadır. Ancak isten-
cin özgürlüğü kendinde özgürlüktür, 
belirleniminde yani ortaya çıkışında 
özgürlüğünü kötüye kullanabilme 
özgürlüğü de vardır. Kendinde öz-
gürlüğünün pozitif özgürlük olabil-
mesi için kendi dışında bir şeyden 
etkilenmemelidir. İstencin arı kendisi 
dediğimiz şey tanrısal ışık olarak arı 
US’tur. İstenç’in özgür olmamsı ve 
yanlışı onaylaması tam anlamı ile bil-
gisizliği ile ilgilidir. Bilgisizliğinin bi-
lincinde olmayan istenç yanlış doğru 
olarak onaylar. İstenç bilgiye bağımlı 
değildir ama gene de kararını bilgisine 
göre ortaya koyar. Başka ölçütü yok-
tur, başka ölçütler kullanabilir ama bu 
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ölçütler önyargılar olabileceği gibi bil-
gisizliğinin bilgisizliği de olabilir.

İnanç, doğruluğuna güvenildiği için 
doğruluğundan emin olunan, böylece 
güven ve kuşkusuzluk ile birleşmiş 
yargıdır. Emin olunan, kuşkusu yenil-
miş bilinendir. Emin olunmayan ise 
bilinmeyen ya da kuşku duyulan. Kuş-
ku duyulana inanç kendi içinde çeliş-
kilidir. Çünkü inanç kuşkuyu yenmiş 
bir düşüncenin yargısııdr. Gerçek 
inanç ve gerçek olmayan inanç ayrı-
mı gerçeğe ve gerçek olmayana inanç 
olarak ayrılır.

Hiç kimse saçmaya inanmaz. Bilin-
meyen bir şeye inanmak inanç kav-
ramına ve tanrıya saygısızlıktır. Tanrı 
hiç kimseye bilmediğinize inanın de-
mez. Peygamberler emin olduklarını 
bildikleri ya da bildiklerinden emin 
oldukları sandıkları şeye inanırlar.

İstencin kendinde özgürlüğü yanlıştan 
kaçış yüklemine ya da yetisine sahip 
oluşundandır. Ancak bu yeti kendi 
karşıtı olan kötü özgürlüğü de bir o 
kadar taşır. İstencin kendi için özgür-
lüğü usa uyumu ile orantılıdır, çünkü 
töz us’tur, istenç ise onay makamı, an-
cak onayladığı gereç ve kendi ölçütü 
ussallıktan başka bir şey değildir. İs-
tenç kendini usa göre özgür saymadığı 
anda gerçek özgürlüğünden feragat 
eder. Bu kötü özgürlüktür. Çünkü öz-
gürlük usa olan bağımlılıktır. Us öz-
gür olduğu için, usa bağlanmış istenç 
özgürdür. Arı Us dışında bir şeyden 
etkilenerek, (duygu, çıkar, beklenti, 
önyargı. vb.) bir düşünceyi onaylayan 
istenç, onayladığını ussal sanır ve sa-
nısını us olarak onaylar, kötü özgürlü-
ğünü kullanarak yanlışı doğru olarak 
onaylar. Gerçek özgür istencin onay-
ladığı bilgi güvenilir o nedenle inanılır 
bilgidir ve o nedenle hem bilgi hem de 
gerçek inançtır

Hegel’in dinin tasarımsal, bilimin ise 
arı düşünsel olduğu saptaması özellik-
le din için pekinlikten uzak bir sapta-
madır. Esas olan bilinecek nesnenin 
tasarımsal kipte alınması kadar nes-

neyi bilmek için ona yönelen bilincin 
kullandığı gerecin de tasarımsal, yani 
anlak kipinde oluşudur. Mûsâ’nın, 
Îsâ’nın, Muhammed’in ve giderek 
Augustinus, Pavlus, Arabî, Mevlânâ 
ve benzeri peygamberlerin, bilgelerin, 
din bilimcilerin bilinç biçimlerinin 
kipini nasıl tasarımsal sınıfına soka-
biliriz? Tersine bu bilinç biçimleri en 
genelde arı ussaldır ve arı ussal olduğu 
için saltık gerçeklikleri açığa koyar. 
Dinsel önermelerin bir bölümü tamda 
bu türden yani kip olarak arı Ussal, 
sonuçları itibari ile saltık gerçekler-
dir. Eğer Hegel salt sıradan bilincin 
dine bağlanımına tasarımsal diyorsa; 
Hegel’in saptamasında dine bağla-
nan kitlelerin tanrıyı tasarımsal kipte 
ele alışları ve dolayısı ile ona bilişsel 
bağlanışlarının tasarımsal (anlaksal) 
oluşu, onlar için özgün bir bağlanma 
değildir. Sıradan insanın bilinç biçi-
mi, ya da bilinç biçimi olarak sıradan 
olan insan, salt tanrıya bağlanışın da 
değil, her tür gerçeklikle ilişkilerinde 
tasarımsal bilinç kipinde bulunurlar. 
Öyleyse nereden bakarsak bakalım 
din insanın gerçekliğe bağlanışında 
tasarımsal kip demek yetersizdir. Ger-
çeklikle dinsel bağlantı hem arı ussal 
hem de tasarımsal olmalıdır.

BİLİMDE REFORM

Tekil bilimlerde elde edilen yasalar lo-
gos değildir, Logosun bir alanda, bir 
momentteki varlığıdır. Her bilim dalı 
logosun gereci olarak belirli kuvvetle-
rin belirli oransallıklar içindeki ilişki-
sini anlatır.

Tekil bilimlerin en derin bilgisizliği 
neyin üzerinde durduğunu bilme-
mesidir. Logosu bilmeden bilimle 
uğraşmak gibi bir çelişkinliğin sonuç-
ları, parçalanmış alanların parçalı bil-
gilerinin yalnızca parçalı, bu nedenle 
de madd yararlar için kullanımı gibi, 
pozitif dinlerin de en büyük hatası 
belirlenmiş bir tanrıya tapınmasıdır. 
Belirlenmiş bir şey tanrı kavramını 
küçültür, yani sonlu kipe indirger, bu 

da tanrı kavramının insanın kendi çı-
karları için kullanımı demektir.

Tanrı’nın –logos’un mucizevî oluşu 
sosuz aklından gelir. Nesne bilinecek 
şey olarak sonsuz yüklemlere gebe-
dir. Bu gebelik ortaya çıkacak şeyin 
sonsuz belirlenimde olabileceğini 
anlatır. Henüz bilinmeyen şey bilinç 
için gizdir, çünkü bilincin dışında ve 
bilinçten gizlidir. Sonsuz yükleme 
sahip olan tanrının ortaya koyduğu 
sonsuz belirlenimli varlığa ait Usun 
kanıtlanmış olarak bilince çıkarılan 
kısmına inanmamak tanrıya ihanettir. 
Çünkü tanrı sonsuz akıl demektir, 
us kanıtlanmış varlık yani düşünce 
demektir; öyleyse tanrı bilinecekse us 
yoluyla bilinecektir çünkü kendisi sal-
tık us’tan başka bir şey değildir. Din 
bilime açık olmadığı sürece tanrıya 
da açık değildir. Çünkü bilim tanrının 
belirişinin bilinmesinden başka hiçbir 
şey değildir. Tanrı kavramı, tikel ola-
rak ‘ öznel nesneden’ evrenselleşe, 
evrenselleşe, en evrensele tek tanrılı 
dinlerde ulaşmıştır. Öznel totem ya 
da öznel tanrının öznel sınırları insan 
bilinci tarafından kavrandıkça sınır 
sınırsıza doğru genişlemiş ve gerçek 
tanrı kavramı olarak sonsuz ve sınırsız 
içeriğine kavuşmuştur.

Bütün bilim dünyası, evreni, varlı-
ğı ve insanı-toplumu parçalayarak 
kavramadan önce onun bütün ha-
lini kendine zemin yapmalıdır. Bu-
nun için tüm eğitim logos-tanrı’nın 
kavranmasına dönük amaçlanmalı ve 
parçalara bütünden gidilmelidir. Kuş-
kusuz bunun için logos- tanrı bir bilim 
olarak yeniden yaratılmalıdır. İnsan-
lık, kurgul idealizmin Hegel’de yan-
sımasını bulan birikimini geliştirerek, 
anlaşılır hale sokarak, logos-Tanrı bi-
limi olarak, gelecek kuşaklarına sun-
malıdır. Kendini bilmeyen bilim, tan-
rıyı bilmeyen din insanlığı karanlıkta 
boğmadan kendini değiştirmelidir.

Bu değişim ihtiyacı bilimde reformun, 
ya da bu reform, bilimde değişim ih-
tiyacının gerçekleştirilmesi demektir.
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“Yasak, Âdem’i kaygıya sürük-
lemiştir,

çünkü özgürlüğün olanağı onda 
yasak ile uyanır.”  1

Søren Kierkegaard’ın bu sözleri 
kavramını özgürlükler ve ya-
saklarla birbirine bağlayan bir 

önermeyi içinde barındıran bir cümle 
niteliğindedir. Felsefe tarihinin ve gü-
nümüzün belki de önümüzdeki yılla-
rın halen gündem konusu olacak olan 
“özgürlük” kavramıyla, bazı düşünür 
ve bilim insanlarına göre, insanın do-
ğumundan itibaren hayatında var olan 
“kaygı” kavramının arasında nasıl bir 
bağ olduğu merak konusu olmuştur.

Ruh ile bedenin bölünmez bütünlüğü 
olan insan, hayatında kaygı duyduğu-
nu, bilincini kazandığı ve artık kendi 
geleceği üzerine düşünmeye başladığı 
anda farkına varır. Oysa ünlü düşünür 
Heidegger’in “Dünyaya fırlatılmışlık” 
görüşüne göre, çocukların daha henüz 
doğduğunda kendisinde kaygının var 
olduğunu hatta bazı bebeklerde kaygı 
bozukluğu olduğunu belirtmektedir.  2

Kaygı kavramı Felsefe tarihinde ve 
özellikle Psikolojide önemli bir yer 
tutmuştur. Felsefede kaygı, belirli bir 
nedene bağlanamayan, nitelik olarak 
belirsiz bir korku hali ya da daralma 
duygusu olarak bilinmektedir.  3 Bir 
başka tanımı ise, içinde yaşanılan 
dünyanın anlamsızlığının, tamamlan-
mamışlığının, düzen ve amaçtan yok-
sunluğunun farkına varıldığında his-
sedilen duygudur.  4 Psikolojide kaygı, 
herhangi bir tehlikenin korkusunun 
yansıması olarak insanda ortaya çı-
kan tedirginlik ya da akıl dışı korku 
durumu olarak tanımlanıyor.  5 Ancak 
korku ile kaygı nesneleri bakımından 
birbirinden ayrılırlar. Çünkü hem fel-
sefe, hem psikolojide kaygının nesne-
1 Søren Kierkegaard, Kaygı Kavramı
2 Vasterling, V. (2014). Heidegger’s 
Hermeneutic Account of Cognition.
3 Bedia Akarsu. (1998). Felsefe Terimleri 
Sözlüğü
4 Ahmet Cevizci (2005). Felsefe Sözlüğü
5 Selçuk Budak (2000). Psikoloji Sözlüğü

si belirlenemezken, korkunun nesnesi 
her zaman belirlidir.

Nesnesi belirlenemeyen kaygı kavra-
mı Varoluşçu Felsefe’nin (existentia-
lism) konusudur. Bu kavramı varoluş-
çuluğa kazandıran Søren Kierkega-
ard, “Kaygı” kavramını doğrudan tine 
başka bir deyişle ruha bağlamıştır. 
Korkunun nesnesi belirlidir ve korku 
bastırılıp, hatta ortadan kaldırılabile-
cekken; kaygının nesnesi belirlene-
memesi ve bu yüzden ortadan kaldırı-
lamaması, Kierkegaard’ı kaygının in-
sanın bütünselliğiyle bir bağlantısı ol-
duğu fikrine itmiştir. Her nasıl insan, 
varlık olarak beden ve ruhun bütünlü-
ğüyse ve de bunlardan birinden yok-
sun olması insanı var edemeyecekse, 
kaygı kavramı bu bağlamda Varoluş 
Felsefesi’nde merkezde yer almıştır. 
Kierkegaard’a göre insan varolduğu 
müddetçe, kaygı da varolacaktır. 

Psikolojide ve felsefede kaygının 
nesnesinin olmayışı insanı tedirgin 
edeceği de söylenir. İnsan aklının 
belirsizliklerde tedirginliğe düştüğü 
âşikârdır. Bireyin aklı, bir olayı se-
bebe ve sonuca dayandırdığı zaman 
berraklaşır, bu da tedirginlik halinin 
bireyden uzaklaşmasını sağlar. Ancak 
bu berraklaşma insanı yeni seçimler 
yapmaya iterse, bu seçim yeni so-
nuçlar, yeni belirsizlikler ve de yeni 
soru işaretleri doğuracağından aslında 
kaygının her daim varolacağı burada 
bir kere daha anlaşılmış olur.

Kaygı duyan insan, kaygı duyduğu-
nun farkında olmadan geleceğe yöne-
lik düşünceler içine girer. İnsanın ile-
riye dönük eylemlere geçmesi aslın-
da kaygılı olduğunun belirtisidir. Bu 
bağlamda insanın yaptığı her seçim, 
aslında kaygısından dolayıdır. İleride 
bir şeylerin olmasını istemek, aslında 
bazı şeylerin de olmamasını istemek 
demekse; birey, olmasını istemediği 
şeylerin başına gelebilme ihtimali yü-
zünden de kaygı duyar. 

Kaygı, aynı zamanda insanı hep ileri-
ye yönelik düşünmeye ittiğinden kişi-

Kaygı
ve
Ümit
Emre Cömert
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yi sorumluluğa yönlendirmiş de olur. 
Annenin yavrusunun güvenliğinden 
kaygı duyup, ona daha korunaklı bir 
ortam yaratma çabasına girmesi, bir 
babanın ailesinin refahı için kaygı 
duyup daha çok çalışması veya bir 
gencin daha iyi koşullarda yaşamak 
için kendi geleceğine yatırım yapıcı 
eğitimler alması bunlara birer örnek 
teşkil eder. Bunların hepsinde kişi, 
duyduğu kaygı sonucu eyleme geçer 
ve bu eylemin sonucunda bir dene-
yim yaşar. Kaygının son buluşu, as-
lında en sonunda deneyimin son bu-
lacağını, bu da aslında yaşamın sonu 
olan ölümün hatırlanmasını tetikler. 
Her canlının içinde her daim var olan 
ölüm korkusuyla aslında kaygı bura-
da birbiriyle ilişkilenmiş durumdadır. 
Korkunun nesnesi ölüm ve bu korku-
yu ortadan kaldıracak deneyim ölü-
mün de ta kendisidir.

İnsanlar umut eder. Ümit, “Ne için?” 
sorusunun karşılığında gelir. Tarihte 
insanlar, bu sebepten kutsal kitaplara 
ve dinlere yönelmişlerdir. O yönelişin 
kaynağı da aslında “Öldükten sonra 
bize ne olacak?” kaygısdır. Cennet 
vaatleri, böyle yaparsan şöyle olur, 
barış ve huzur içinde yaşa, toplumla 
uyumlu yaşa gibi Kutsal Kitap me-
tinleri, insanları inançları vasıtasıyla 
ve gelecek kaygısıyla bir şeyler yap-
maya ve kitaplara uygun hareket et-
meye yönlendirir. Bireyler “Öldükten 
sonra bize ne olacak?” kaygısıyla, 
inandıkları yoldan eyleme geçer ve 
ibadet ederler. Doğrusu veya yanlı-
şı olmadan kendi inanışları gereği, 
samimiyetle, gereklilikleri Kitap’ta 
anlatılmak istendiği şekliyle yerine 
getirdiklerinde, memnun ve huzurlu 
olacaklardır. Ancak felsefe ve psiko-
loji bilimine göre bu kaygı ölümü de-
neyimleyene dek son bulmayacaktır.

Kierkegaard kaygıyı olumsuz bulma-
makla birlikte, “Kaygı derinleştikçe, 
toplum da derinlik kazanır” 6 diyerek 
kaygının topluma olumlu etkisini 
dile getirmiştir. Tarihte Dinlerin ya-

6 Søren Kierkegaard, Kaygı Kavramı

yılmasıyla büyük toplumlar tek bir 
Kitap’a inanıp, aynı kaygıyla hareket 
edip, ortak eylemlerde bulunup, aynı 
ideolojileri desteklemiş ve bu uğurda 
savaşmışlardır. Zaman ilerledikçe; 
felsefe, bilim ve sanatın ışığında ge-
lişen toplumlarda bireyin yeri daha 
da önemli olmaya başlar. İnsanlar 
kendilerinin farkına vardıklarında ve 
önemli olduklarını anladıklarında; 
yıllar yılı Krallar, İmparatorlar ve 
yönetenler altında ezilmiş halkların 
kaygıları daha da artar. Çünkü insanın 
hayatındaki anlam arayışı her daim 
olacağı gibi, kaygı da insanı bu alanda 
eyleme iter. Bireyler de insan olarak 
kendilerinin hür yaşama haklarını sa-
vunmak adına, ortak kaygıyla hareke-
te geçebilmişlerdir. Bu tarz toplumsal 
kaygılara bir örnek olarak Fransız İh-
tilâlini verebiliriz. Bu örnekteki ortak 
kaygı “Özgürlük, Eşitlik ve Kardeş-
lik” üzerinedir. Toplum bu üç ilkenin 
yokluğundan ötürü tam bir toplum 
olamadıkları, bunlardan yoksun ola-
rak huzur ve barış içerisinde yaşanı-
lamayacağı kaygısı, bütün toplumu 
ateşlemiştir. Bu kaygının getirdiği 
tedirginlik toplumu eyleme geçirmiş, 
kendi kendilerini dönüştürmüş ve tüm 
insanlık adına bir tarih yazılmıştır.

“Kaygı” kavramını ne anlama geldi-
ği, insanı sorumluluğa yönlendirmesi, 
insana ve topluma olan olumlu etkisi 
yönünden, felsefe ve psikoloji ala-
nında yapılmış çalışmalar ışığında 
biraz olsun incelemiş olduk. Yazının 
başına dönecek olursak Kierkega-
ard, Âdem’in iyiyi ve kötüyü ayırt 
etme (bilgelik) ağacından, yasakla-
nan ağaçtan, meyveyi yemesini ele 
aldığında; yasağın Âdemi kaygıya 
sürüklediğini, “yasak” kavramının da 
Âdem’de “Özgürlük” bilincini uyan-
dırdığını dile getirmiştir. Şu açıdan 
bakacak olursak, otoritenin yasağı 
koyması ve sınırlama getirmesi, o 
yasağın çiğnendiğinde neler olacağı 
veya neler deneyimleneceği kaygısını 
beraberinde getirir. Âdem’in özgür-
lüğünü belirleyen aslında ona karşı 
getirilen sınırlamaların yanı sıra, ken-

dini nasıl sınırladığıdır. Dışardaki ya-
saklar bu metindeki Âdemi, dışardaki 
gerçeklikte insanı, düzen içerisinde 
yaşatır. Örnek olarak kanunlarla sı-
nırlandırılmış bir hukuk devletinde 
yaşanılması verilebilir. Kanunlar in-
sanları düzenli bir şekilde hayatları-
na devam ettirmeye yetebilir. Fakat 
insan dış gerçeklikte onu sınırlayan 
yasaları ve ilkeleri kendi bilincinde 
anlamlandırmadıkça kendinin farkına 
varamayacaktır. Bunu henüz bebeklik 
dönemindeki bir çocukla ilişkilendi-
rebiliriz. Annenin koyduğu yasaklar 
ve yönlendirmeler çerçevesinde ço-
cuk büyür. Ancak yetişkin ve sorum-
luluk sahibi biri olması demek, artık 
dışardan birinin veya bir otoritenin 
onu yasaklandırmasına veya sınırlan-
dırmasına ihtiyaç duymadan, kendi 
kendini sınırlaması demektir. Kendi 
kendini yasa veya ilkeyle sınırlayabi-
len ve sorumluluk sahibi bir reşit için 
özgürlükten bahsetmek olanaklıdır.

Kaygı duymak, seçim yapmak, seçi-
minin karşılığını görmek ve sonuç-
larıyla yüzleşmek yani kendi eylem-
lerinin sorumluluğunu almak bireyin 
özgürlüğüne işarettir. Bunların dene-
yimi insana kendinin farkındalığını 
sunacaktır. Çünkü eylem varlığı olan 
insan, kaygı duyar; bu kaygıyla ken-
di özgür iradesini kullanıp, niyetine 
yönelik, kendi bilincinin tanıklığında 
eyleme geçer. Eylemin sonucu yasağı 
çiğnemek de olabilir, izin verilenler 
dâhilinde de olabilir. İki türlü de insan 
sonuçla yüzleşecektir ve birey sonucu 
deneyimleyecektir. Bu deneyimle kişi 
eylemlerini ve deneyimlerini, kendi 
bilincinin konusu haline getirdiğinde 
kendinin farkına bu şekilde varmış 
olur. İşte insanın diğer canlılardan ay-
rıldığı en önemli nokta budur; Kendi-
sinin ve kendi eylemlerinin bu yolla 
farkına varması ve kendini tanımasıdır.
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Kaygı; genellikle düşünsel alanda, bireyin veya toplumların ileri-
ye yönelik istemediği durumlar ile karşılaşma çekincesinin ya-
rattığı duygulanım diyebiliriz.  1

Kişi kendisini ne ile özdeşleştirir ise, özdeşleştirdiği bu maddî-mânevî 
olguları kaybetme korkusu ister istemez endişe-kaygı dediğimiz duygu-
lanım bozukluklarına sebebiyet verecektir. 

İnsan kendi yolculuğunda seçimleri-ihtiyarları ile kendisini beden/madde 
ile veya ruh/mânâ ile bir olarak görmeye ve algılamaya başlar. Burada 
kaygı da, beden/dünya algısında kendisini sahip olduğu maddeler (ev, 
araba, zenginlik), itibar (şan) ve kudret (makam) ile bir görüp, bunların 
zafiyete uğraması veya kaybı düşüncesinin yarattığı duygulanım ile ister 
istemez kaygıya düşecektir.

Osho; “Korku nedir? Korkunun birçok şekli vardır ama korku sadece bir 
tanedir -ölüm korkusu. Bu temel korkudur. Bütün korkuların kökü yok 
edilme, ortadan kaldırılma ihtimalidir. Korku var olmama, yok olma en-
dişesi anlamına gelir.” diyerek, kaygının kaynağına değinmiştir.  2

Ruh/mânâ seçiminde yürümeye çalışma durumunda ise; bu saf bir yol-
culuk olmayıp, pek çok sınav ile birlikte arınarak alınması gereken bir 
yol olup, her mertebede insanın kendisinden soyunarak-soyutlanarak 
evrensel olan ile bir oluşa giden bir yolculuktur. Albert Camus’un “Kay-
gı her şeyin başlangıcıdır” 3 deyişi ile kaygının bizim için güdüleyici bir 
itki taşıdığını çıkarsayabiliyoruz. Bu kaygı haliyle ne kadar soyunulacak 
benlik kalıbı var ise endişe/kaygı da o boyutta var olacak, benlikten sıy-
rıldıkça kaygı da o oranda yok olacaktır. 

1 tdk.gov.tr
2 oshoturkiye.blogspot.com.tr
3 Albert Camus, Sisifos Söyleni

Kaygı
Kemal Aytuğlu
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Buradaki kaygı ise ilk etapta insanın 
doğru yolda olup olmadığı kaygısı 
iken, doğru yolda ise Hakk’ın ken-
disine emanet ettiği temel karakteri 
“Has esmayı” (Esmanın vücûdu yok-
tur ve aslı bir isimden ibârettir; onun 
vücûd bulabilmesi için, sıfâtın tahak-
kuk etmesi icâb eder. Her şey, bir zât 
ve bir sıfâttan meydana gelmiştir; 
gerisi esmâdır ve ‘Bir’in kesrette gö-
rünümüdür. Allah her insanda, kendi 
esmâ-i hüsna’sından bir isim vermiş 
ve o isimle bu âleme göndermiştir. 
Kişi burada kendini bilir, yâni ölür ve 
dirilirse, o zaman Allah’ın koyduğu 
isminin bilincine varır) layığı ile açıp 
açamadığı şeklinde belirecek, kendi 
benliğinden sıyrılıp geride kendinden 
eser kalmadığı zaman ise kişide kay-
gıdan eser kalmayacaktır.  4

Kierkegaard kaygının insanın bir ku-
suru olmayıp, kemaline giden yolda 
etken olduğunu. “Kaygı ne zorunlulu-
ğa ne de özgürlüğe ait bir kategoridir. 
Kaygı karışık, zorunlulukla değil ken-
disiyle başı belada bir özgürlüktür” 
deyişinde, Kaygının kendisiyle çeliş-
mesinde potansiyel enerjisini üreten 
ve bu enerji-itki ile de, eyleme geçip 
kendini gerçekleştirerek özgür hale 
gelmeyi anlatmaya çalışmaktadır.  5

Mesnevî’de geçen bir hikâyede;  6

“Atına binmiş gitmekte olan bir bey, 
uyumakta olan adamın ağzından içeri 
yılanın girdiğini gördü. Yetişip mü-
dahale etmek istediyse de başarılı 
olamadı. Yılan uyuyan adamın ağ-
zından içeri kaçtı. Akıllı biri olan bey, 
uyuyan adama birkaç topuz darbesi 
vurdu. Adamı yakınlarda bulunan 
elma ağaçlarının altına kadar kova-
ladı. Ağaçların altında çürük elmalar 
vardı. Bey çürük elmaları yemesi için 
4 Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu
5 Kierkegaard, S. (1980) The Concept of 
Anxiety, ed. and trans. R. Thomte, A.B. 
Anderson, Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press.
6 mevlanasayfasi.blogspot.com.tr/2011/12/
atna-binmis-gitmekte-olan-bir-bey.html

adama baskı yaptı. Zorla çürük elma-
ları yiyen adam bir yandan da, “Yahu, 
ben sana ne yaptım? Zulmünün se-
bebi nedir? Canıma kastın varsa, vur 
öldür, ama işkence yapma” diye söy-
leniyordu. 

Bey, “Bunları yedikten sonra koşma-
ya başlayacaksın” dedi. Uykusuzlu-
ğun ve yorgunluğun üzerine, karnı 
tıka basa dolan adam, yakıcı güne-
şin altında beye lânetler okuyarak 
koşuyordu. Sonunda adamın midesi 
bulandı, safrası kabardı. Kusmaya 
başladı. Bütün yediklerini çıkardı. 
Çıkardıkları arasında kocaman siyah 
yılanı görünce, beyin kendisine niçin 
böyle davrandığını anladı. Yaptığı 
beddualardan pişman oldu. Beyden 
özür diledi. Bilgisizliğini bağışlama-
sını istedi.’’ Niçin yaptığını söylesey-
diniz size hakaret etmezdim’’ dedi. 
Bey, “Midene yılan girdiğini söyle-
seydim, ne elma yemeye ne koşmaya 
ne de kusmaya gücün kalırdı. Korku-
dan ölürdün” dedi. Yılandan kurtulan 
adam, beye dualar ederek yanından 
ayrıldı.” Hikâyede de değinildiği gibi 
insanın başına bir şey geleceği kaygı-
sının, insanın temizlenip arınmasına 
nasıl etki ettiğini çıkarsayabilirken, 
bu sürecin bir bilen ile yürünmesi ge-
rektiğinin ne kadar önemli olduğuna 
da ayrıca değiniliyor. 

İnsanın kâinattaki yerine baktığımız 
zaman, nerede ise tamamına yakınını 
arayışta olan bir varlık olarak görebi-
liriz. Bu arayış ilk etapta temel ihtiya-
cın ne olduğunu bilmemenin getirdi-
ği; kendisini güçlü, mutlu ve huzurlu 
hissedeceği tatmin olmaya yönelik 
ama bir türlü tatmin olamadığı bir 
arayıştır diyebiliriz. Ne zaman ki ara-
yışı kendi üzerine dönmeye başlar, 
daha önceki bütün arayışlarının nafile 
olduğunu ve kendini bir yere vardı-
ramadığının bilincinde olmasının ge-
tirdiği sonuca bağlı olarak, yaşadığı 
kaygı/endişelerin anlamsızlığını idrak 
eder. Bunun sonucunda da olgulara 

teslim olup, artık olguları değiştir-
mekten ziyade kendi öz benliğinde 
kendini tanıma ve dönüşmek sûreti 
ile kendini tanıyıp bilen, kendindeki 
Hakk’ın esmasını açmaya yönelerek; 
Hakk’ın “Ben gizli bir hazine idim, 
bilinmeyi istedim” kutsî hadisinde de 
belirttiği gibi insanın gerçek ibadeti 
Hakk’ın kendisindeki Has esma üze-
rinden hizmeti ile Hakk’ın isimlerinin 
görünüşe çıkmasını ve bilinmesini 
sağlamak olmaya başlar. 

Bu süreç içerisinde kaygının oynadığı 
role bakacak olursak, hareket ve ey-
lem için gerekli olan potansiyel ener-
jinin birikmesini sağlayan bir etken 
olarak gözlemleyebiliriz. Bu biriki-
min oluşması sonrası, insan kendin-
deki temel karakteri/has esmayı açığa 
çıkarmak için kendinden feragatte 
bulunması gerekecektir. Bu ise, bilin-
cinin daha önce de değindiğimiz aşa-
malarda, kaygının vesile olmak kaydı 
ile geçirdiği aşamalar ile kendinden 
soyunup soyutlanması ile zaten bü-
yük ölçüde aşılmıştır. Yani endişe/
kaygıya ilk etapta duygulanımda bir 
bozukluk olarak bakarken, esasında 
bizim tekâmülümüzde (içsel gelişim) 
rol oynayan en etkili etkenlerden biri 
olduğunu çıkarsayabilir miyiz?

Bu yolda ise nasıl yürünmesi gerek-
tiğinin ipuçlarını Gazi Mustafa Ke-
mal’in “Büyük olmak için kimseye 
iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi 
aldatmayacaksın, ülke için gerçek 
amaç ne ise onu görecek ve o hedefe 
yürüyeceksin. Herkes senin aleyhin-
de bulunacaktır, herkes seni yolun-
dan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen 
buna karşı direneceksin, önüne son-
suz engeller de yığacaklardır; kendini 
büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç 
sayarak, kimseden yardım gelmeye-
ceğine inanarak bu engelleri aşacak-
sın. Bundan sonra da sana büyük der-
lerse bunu söyleyenlere güleceksin” 
deyişinde bulabiliriz.
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Her Günün Kaygısı
Deniz Tipigil

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

88 Kaygı Özel Sayısı, Kış 2016



Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

Kaygı Özel Sayısı, Kış 2016 89



Kierkegaard’ın Kaygı Kavramı adlı yapıtındaki korku ve kaygı ayrımı 
dikkat çekicidir: “Korku belirli bir şeye yönelmiştir; bir nesneye bağ-
lıdır. Kaygı ise hep belirsizdir; herhangi bir yönelimi olan bir “duygu” 

değil, nesnesi olmayan bir “ruhsal durum”dur. Heidegger bu ayrımı Kierkega-
ard’dan devralmıştır. Ayrıca aynı ayrım Jaspers’de de karşımıza çıkar. O da şöy-
le der: “Korku belli bir şeye yönelmiştir, kaygının ise nesnesi yoktur.”  1

Kierkegaard’a göre insan varoluşu sorguladığı ölçüde kaygının topraklarındadır. 
Çünkü kaygı belirsizlik durumudur, gelecek de belirsizlik içerdiğinden gelecek 
insanı kaygılandırır. Varoluşsal kaygı geleceğe yönelik olarak an’da ortaya çı-
kar. Gelecek ise özgürlük için bir imkândır ve olasılıklar evrenidir. 

Kierkegaard bize kaygının dünyada varoluşun güvensizliğinden kaynaklandı-
ğını göstermesiyle aslında insanın kendi hayatını yalnızca kendisinin yönlen-
dirmek zorunda olduğunu anlatır. Varoluşun eylemlerle inşa edilmesine dikkat 
çeker. Kişi kendisinde bir Tin olduğunu kavradığında, “çocukluk” sona erer ve 
böylece insan kendi varoluşunu sırtlayıp taşımak zorunda kalır. Peki, insan ken-
dine bir Tin olduğunu nasıl fark eder? Acı ile?... Hastalık ile? Şevk ile..? Aşk 
ile..? Sohbet ile? Felsefe ile? Kaygı ile?

1 Walter Schulz, “Çağdaş Felsefede Kaygı Sorunu”, s. 7-18, Korku ve Kaygı, Metis yay.1991

Âşık Veysel ile Kierkegaard
Kaygı Üzerine Konuşsalar...
Sezgi D. Özkan
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Görüldüğü üzere korku, kaygı ve va-
roluşun içimizde titreyen ışığı filozof-
ça bir bakışı hak ediyor. Ama ben ko-
nudaki ışığı yeterince kavrayamamış 
olacağım ki Kierkegaard’ı okurken 
derin bir karamsarlığa kapıldım; va-
roluşun derin sırlarını sazıyla sözüyle 
bize fısıldayan Âşık Veysel ozanımızı 
yardıma çağırdım. Veysel beni yatış-
tırdı ve yeniden Kierkegaard’ın sözle-
rine kulak vermemi sağladı.

Âşık Veysel’in sözlerinde ve sazında 
dile gelen bir felsefe var, bu felsefe 
dünyevî varoluş kaygısını iyimser-
likle ve bilgelikle yoğuran bir felse-
fe. “Acı” yı taşımanın bambaşka bir 
hali... Neydi peki zihnimde Kierkega-
ard ve Âşık Veysel’i yan yana getiren? 
Burada durup, sözü imgelemin gücü-
ne bırakıyorum: Varsayalım ki zaman 
ve mekânın ötesinde bir yerde Veysel 
ve Kierkegaard karşılaşmışlar ve Vey-
sel çalmış söylemiş, Kierkegaard’ın 
da gönlü titremiş, başlamışlar sohbete:

Kierkegaard: “Veysel usta, yıllardır 
şunu soruyorum kendime, yanıtı var 
mıdır sende? “İnsan hangi ülkede ol-
duğunu koklayıp anlamak için parma-
ğını toprağa sokar. Parmağımı varolu-
şun içine sokuyorum; hiçbir kokusu 
yok. O halde neredeyim ben? 

Veysel: Kardeşim sen toprağa yal-
nızca parmağını sokmuşsun ah bir de 
benim yaptıklarımı bilsen; “Karnın 
yardım kazma ile bel ile yüzün yırttım 
tırnak ile el ile yine beni karşıladı gül 
ile... İşte bu yüzden sevgili kardeşim 
“Benim sadık yârim kara topraktır.”

Kierkegaard: Sen yârini bulmuşsun 
Veysel usta... Ben ise sormaya devam 
ediyorum, daha doğrusu içimdeki o 
ses soru sormaya devam ediyor, hiç 
susmuyor... “Kim” beni bu Bütün’ün 
içine çekti ve böyle yalnız bırakıver-
di? Dünya nasıl bir yer böyle?

Veysel: (sazı alır eline.) “Dünyaya 
geldiğim anda / Yürüdüm aynı zaman-
da: İki kapılı bir handa / Gidiyorum 
gündüz gece...” dünya dediğin yerden 
ben bunu anlarım işte. 

Kierkegaard: İki kapılı bir han de-
mek... Evet, haklısın dünyaya geldik, 
yürüyoruz, ilerliyoruz bir yolda... 
Peki, ya yürüdüğümüz yolun hedefi 
ne? Hiç geriye bakmadan nasıl ve ne-
reye ilerleyeceğiz? 

Ben derim ki “Yaşam ileriye doğru 
bakarak yaşanır, geriye doğru ba-
karak anlaşılır.” Varoluşuma bak-
tığımda ise bir “an” içinde kaldığımı 
görüyorum... Ah Veysel usta... İşte 
kaygı ile ilk karşılaşma anı bu... Ar-
dından umutsuzluk geliyor ve yine 
titriyor ruhum... Niçin bana hiçbir şey 
sorulmadı? Niçin ruh pazarlayan bir 
satıcının malıymış gibi ben de gelip 
sıraya dizildim?

Veysel: Kardeşim, ben de en az senin 
kadar şaşırırım bu işe, ama umutsuz-
luğa kapılacak bir neden bulamam, 
sadece derim ki: “Şaşar Veysel işbu 
hale / Gâh ağlayan gâhi güle; Yetiş-
mek için menzile / Gidiyorum gündüz 
gece. Uykuda dahi yürüyorum / Kal-
maya sebep arıyorum; Gidenleri hep 
görüyorum / Gidiyorum gündüz gece 
Düşünülürse derince / Irak görünür 
görünce; Yol bir dakka miktarınca / 
Gidiyorum gündüz gece...”

Kierkegaard: Senin “1 dakka mikta-
rınca dediğin yol ömrümüz Veysel 
usta... Ben yedi çocuklu bir ailenin 
son evladıyım. Doğduğumda babam 
56, annem 45 yaşındaymış. Babam bir 
çobanmış ve öyle yoksulmuş ki, bir 
gün yoksulluk canına tak etmiş Tanrı-
ya isyan etmiş. Ve ne gariptir ki o gün-
den sonra talih yüzüne gülse ve işleri 
düzene girse de hiçbir zaman mutlu 
olmamış. Babam bizi Îsâ’nın acıları-
nı anlatarak, dünyanın adaletsizliğini 
ve zorluklarını öğreterek eğitti. Bili-
yor musun? Ailemizin lanetlendiğini 
düşündüğüm çok olmuştur çok. Ba-
bamdan miras kalan melankoli ile öğ-
rendim ki “Yaşam acıdır”. Çok küçük 
yaşta anlatılan hikâyelerden aklımda 
şu sahne kaldı: “Gelen geçen herkes 
Yüce Îsâ’nın yüzüne tükürdü ve utan! 
dedi... İşte bu sahne ruhumun derin-
liklerine kazındı, yaşamımın çekirde-

ği bu oldu”. Şimdi hala kendimi yer-
siz yurtsuz hissediyorum. Varoluşum 
kaygının topraklarındadır. 

Veysel (sazı elinden bırakır): Madem 
“Yaşam ileriye bakarak yaşanır, geriye 
doğru bakarak anlaşılır”, diyorsun gel 
bir de benim küçük hikâyeme bak:

“Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel 
bir entari dikmişti. Onu giyerek beni 
çok seven Muhsine kadına göster-
meye gitmiştim. Beni sevdi. O gün 
çamurlu bir gündü, eve dönerken aya-
ğım kayarak düştüm. Bir daha kalka-
madım. Çiçeğe yakalanmıştım... Çi-
çek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi 
çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan 
olacak, perde indi. O gün bugündür 
dünya başıma zindan.”  2 Yine de o 
zindanın kapılarını aralamak istersen 
gel dinle sazı:

(Veysel sazı alır eline)

Anlatamam derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz

Gülü yetiştirir dikenli çalı
Arı her çiçekten yapıyor balı
Kişi sabır ile bulur kemâli

Sabretmeyen maksudunu bulamaz

Ah çeker Âşıklar ağlar zârınan
Yüce dağlar şöhret bulmuş karınan

Çağlar deli gönül ırmaklarınan
Ağlar ağlar gözyaşların silemez

Veysel günler geçti yaş altmış oldu
Döküldü yaprağım güllerim soldu
Gemi yükün aldı gam ilen doldu

Harekete kimse mani olamaz

Bunun üzerine Kierkegaard ne derdi 
acaba bilemedim. Ey okur sen dilersen 
tamamla... Ustaları, onların fikriyatını 
biraz hayal katarak anmaya çalıştık, 
kusur ettiysek affola...

2 Aşık Veysel, Deyişler (Haz: A. Kutsi Tecer), 
Ülkü Yayınları, Ankara 1944: s 86.
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Kaygı hemen herkesçe anlam 
birliğine varılan net bir kav-
ram değil. Çoğu kaynak kay-

gı kavramını “kaynağı belirsiz korku” 
olarak niteliyor. Ancak bu nitelendir-
menin yeterince açık olduğu söylene-
mez. Zihin kökeninde yerleşik korku-
lar, kaynağı belli olsa bile çoğunlukla 
örtülmüş veya bilinçli olarak belirsiz-
leştirilmiş durumda gizil kalmış olabi-
lir. Zihnin karmakarışıklığı içinde kor-
kuların birbirine eklenerek tanımlama 
ve ifade edilme güçlüğü yaratacak 
kadar çetrefilli hale gelmesi korkunun 
tanımlanmasında ayrı bir sorun. 

Korkuların din, inanç ve geleneklerle 
yasalaştırılması ve buyruklaştırılması 
yoluyla örtülmesi de mümkün. 

Bu durumlarda kaynağı belirli olsa 
ve bilinse bile korku, artık “korku” 
olarak değil, “Buyruk” olarak yasa-
laştırılmış ve içselleştirilmiş durumda 
yerleşmiş olabilir.

Benzer şekilde, küresel strateji ve po-

litikaların medya, yayın organları ve 
filmlerle zihinlere saldığı ve yerleştir-
diği savaş, terör, ekonomik kriz gibi 
tehditlerle de korkular güvence ve em-
niyet bahanesi ile yasalaştırılmış veya 
normalleştirilmiş durumda. 

Buradan hareketle kaygıyı “kayna-
ğı belirsiz korku” olarak tanımlamak 
iyice güçleşiyor. Zira çoğu zaman söz 
konusu olan belirsizlik değil. Yasa ve 
buyruklarla veya kültürel kabullerle 
dönüştürülmüş ve içselleştirilmiş kor-
ku, korku veya bir kaygı nedeni olarak 
değil bir erdem olarak kabul ediliyor. 

Kaygının etimolojik kökensel kay-
naklarına inmek de bizi net bir tanıma 
ulaştırmıyor.

Çoğu zaman Türkçe, Farsça ve Arap-
ça ile harmanlanmış kavramlar etimo-
lojik olarak aşınabiliyor ve anlamları 
günümüz koşulları ile uyuşmayabi-
liyor. Bu kavramların anlamlandırıl-
ması için yaşadıklarımızın üzerinden 
tekrar ele alınması ve güncellenmesi 

gerekiyor.

Bu tanımlama güçlüğü içinde, kaygı 
kavramını açmaya çalışırken karşıla-
şılan yetersizlik ve boşluklar, kestirme 
ve zorlama bir tavırla dilimize sokulan 
“Anksiyete” kavramı ile doldurulmaya 
çalışılıyor. Zaten kendi dilimizde ye-
terince zor olan bir kavramı, ne dilbi-
lim, ne yazılış, ne de okunuş itibari ile 
Türkçemize hiç uygun olmayan ya-
bancı bir kelimeyi aşırarak açıklama-
ya çalışmak bizi hiçbir yere aşırmıyor. 
Çoğu kavramda yapılageldiği üzere, 
bu tembel ve özensiz tutumla anlam-
landırma ve açıklama çabası, sorunu 
çözmediği gibi daha da zorlaştırıyor.

Oysa dilimizde korku ve kaygı ara-
sında tasa, gam, üzüntü, bunalım, 
sıkıntı, endişe, kuruntu, darlanma 
gibi açıklıkla tanımlanmış ve özelleş-
tirilmiş birçok hal var. 

Kaygı kavramını içeren ve doğuran 
hallerin genişliği ve belirsizliği özel 
bir tanımı yapmayı zorlaştırıyor. Belki 

Vazgeçilemeyenlerin ve
Erişilemeyenlerin Kavşağında Kaygı
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de işin püf noktası kavramın tanımlan-
masındaki bu güçlük ve belirsizliğin 
ta kendisi. Belki de odaklanabilecek 
bir nokta, nişanlanabilecek bir hedef 
ve özel bir sözlük karşılığı yerine, 
birbiri ile ilişkili sorunlu hallerin bi-
leşkeleri ile oluşmuş zengin ve güncel 
bir yaşam bulanıklığı içinde gezinerek 
kavramın derinliklerine ulaşabiliriz.

Coşku ile yaşayamama sorunu 
olarak kaygı

Tarif ve tanım sorununu bir yana bıra-
karak, kaygıyı insanın coşku ile yaşa-
masını engelleyen haller olarak geniş 
bir alanda arayalım ve kökenlerine ya-
şantımızın somut deneyimlerinden ve 
zihnimizdeki iç yolculuklardan gelen 
ipuçları ile inmeye çalışalım.

Kaygının olduğu yerde bir talep veya 
yitim sorunumuz var. Talep sorunu ol-
mayanları mevcut hale getirme çabası, 
sahiplik ve sahiplenme teşebbüsü gibi 
yönelişlerimizle ortaya çıkıyor. Yitim 
sorunu ise, mevcutların kaybedilmesi 
veya terk edilmesi sonucu ortaya çı-
kıyor. 

Talep edilenlerin veya yitirilenlerin 
illa mal mülk olması gerekmiyor. 
Her iki halde de maddî veya maddî 
olmayan kazanımlar ve yitimler söz 
konusu olabiliyor. Bir malı ve mülkü 
sahip olmayı istediğimiz gibi, bir insa-
nı, bir unvanı bir konumu da şiddetle 
istiyor, mevcut olanları bir türlü terk 
edemiyor olabiliriz. Sadece evimizin 
barkımız arabamızı değil, çevremiz, 
mevkiimiz, zanlarımız hırslarımızla 
kemikleşmiş kişiliğimizi de terk et-
mek ve kaybetmek istemiyoruz.

Çünkü her iki halde de mevcutlarımız-
la ve var etmek istediklerimizle varız, 
onlar yoksa bizde yokuz. Kişiliğimi-
zin inşası mevcutlarımızın bekçiliği 
ve erişmek istediğimiz eşya ve rütbe-
lerle oluşuyor. 

Bu sorunlu yapıda kaygının bir talep 
sorunu olarak erişilemeyenler ile bir 

yitim sorunu olarak vazgeçilemeyen-
lerin kavşağında veya bileşkesinde 
oluştuğunu söyleyebiliriz. 

Bir yandan sahiplik, elde etme ve 
yetişme çabası ile koşuşturmaca, bir 
yandan mevcudun yitirilmesi korkusu 
ile kapanma ve güvensizlik duygusu 
içinde oluşan halimiz. Kaygı... Coşku 
ve sevinçle yaşayamama durumu.

Hint ve Çin ağırlıklı Uzakdoğu inanç 
ve disiplinlerinde kaygı ve mutsuzlu-
ğun kökeninde istek ve arzuların yattı-
ğını gören birçok metin var. Siddhart-
ha Gautama (Buddha) isteklerin kö-
reltilmesi ile kaygı ve mutsuzlukların 
sona ereceğini ilk dile getirenlerden.

Arzu eken kaygı biçer...

Zen ustaları arzu ve isteklerin körel-
tilmesi isteğinin de bir istek olduğunu 
görmüşler ve istemi sona erdireme is-
teğinin sorunsallığını ortaya koyarak 
derinleşmişledir. Kaygı ve kaygının 
oluştuğu zihin ancak iç tanıma (me-
ditasyon) ve iç yolculuklarla bertaraf 
edilebilir.

Kim bu acı çeken?... Ve ne istiyor?... 
O’nu aramayacağım...

Semâvî dinlerde “İlk Günah” yasak 
meyveyi kopartan ilk istekle oluşur. 
Bu konu geniş olarak ele alınmış, is-
tek, arzu ve mevcutlar nefis terbiyesi 
ve tezkiye ile arınarak çözülmeye çalı-
şılmıştır. Kaygı, Antik dönemden çağ-
daş felsefecilere, psikolojiden Nöro-
lojiye kadar geniş bir alanın konusu 
olmaya devam etmektedir.

Bir zaman sorunu olarak kaygı, 
vazgeçilemeyen dünler sorunu

Güne yeni başlayan bir çocuğun do-
ğası, korkutulmadığı ve bastırılmadığı 
sürece coşku, merak ve heyecan dolu-
dur. Zira her şey ilk ve yenidir. Günden 
güne kalınlaşan geçmiş ve hafıza “İlk 
ve yeni”ye direnmeye başlar. Yeni ve 
ilk, geçmiş ve hafızanın düşmanıdır. 

Kaygının ve insanın coşku ile ya-
şayamamasının kaynağında ne var? 
Bitmemiş ve halledilememişler yığını 
olarak dünler ve erişilmek istenenlerle 
dolu yarınlar. 

Vazgeçilemeyen mevcutlar, tamam-
lanmamış dünlerle, erişilemeyenlerin 
yarınları arasında konumlanan insan, 
günün sabahını, açıklığını, özgürlüğü-
nü ve coşkusunu yaşayamaz.

Biriktirilmiş ve kalınlaşmış bir geç-
mişle beslenen hafıza, her yeni saba-
hın ensesinde yetkin ve buyurgan bir 
milada dönüşmüştür. Yeni bir gün de-
ğil devam eden dünler söz konusudur. 

Bir türlü vazgeçilemeyen “Dün” ile 
yine dün planlanmış olan yarınlar ara-
sında koşuşturur. Zamanı yoktur. Sa-
hip olmadığı, yakalayamadığı şey ise 
bugündür. Dünün devamı olan bugün 
değil, yeni yepyeni özgür bir gün.

Dünlerin bitmemişliği, yığınlaşmış, 
kemikleşmiş ve buyurgan bir geçmi-
şi oluşturur. İnsan garip bir şekilde 
sorunlu da olsa bu bitmemişliğe ve 
devamlılığa sahip çıkar. Sadece kaza-
nımlarını değil kişiliğinin bir parçası 
haline gelen sorunlarını dahi bilin-
çaltında korumak isteyebilir. Çünkü 
tüm inşası, kazanımları, çevresi ve 
tüm kişiliği burada oluşmuştur. Bağlı 
bulunduğu geçmişten kopma, her şe-
yin sağlandığı ana karnından ayrılıp 
göbek bağı kesilen bebeğin ortada 
atılması gibi acı verebilir. Geçmiş ve 
bilinen terkedildiğinde içine düşüle-
ceği sanılan boşluk, bilinmezlik ve ne 
yapılacağının bilinmemesi karşısında, 
sorunlu da olsa bilinen ve beslenilen 
bir geçmiş daha emniyetli ve güvenli 
gelir. Bu yüzden düne ve geçmişe iha-
net etmek zor, itaat kolaydır.

Mevcûdu ve talebi terk. Ne 
kadar isteyebilir, ne kadar terk 

edebiliriz? 
Mutlak bir terk olanaklı mıdır?

Yaşamak ve varlığımızın devamı için 

Vazgeçilemeyenlerin ve
Erişilemeyenlerin Kavşağında Kaygı

Hüseyin Topuz
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insan ve doğa ile ilişkili olmak zo-
rundayız. Bu ilişki doğal bir talep ve 
istemi zorunlu kılar. Ağaç, dalları ve 
yaprakları ile gökyüzü ile kökleri ile 
de toprakla ilişkilidir. Kökler doğası 
gereği talepkârdır. Suyu alarak ağacın 
gövdesine iletecek şekilde evrilmiş-
lerdir. Yapraklar güneşe talepkârdır. 
Işınları içeri alacak ve kullanacak 
gerekli kozmik besini sağlayacaklar, 
dönüşümleri ile de soluduğumuz ok-
sijeni vereceklerdir. 

İnsan doğası da ilişkili olduğu kişi, 
çevre ve doğa ile bütünleşiktir. Tek 
hücrelilerden en karmaşık canlı ya-
pılara kadar her türlü yaşam ilişkiler 
üzerinden evrilir ve bütünleşir. Çevre-
sinden tamamen yalıtılmış, alışverişi 
ve ilişkisi kalmamış bir yaşam formu 
yoktur.

Bizde olmayanın talebi yaşamın doğa-
sındaki ilişki için gereklidir. 

Benzer şekilde mevcutların da sınırlar 
dâhilinde korunması yaşamın doğası 
gereğidir.

İstesek de derimizden vazgeçemeyiz, 
dilimizi istemli olarak da olsa terk 
etmemiz mümkün değildir. Bizi inşa 
eden dünleri de tamamen silemeyiz. 

Burada söz konusu olan, zaten müm-
kün olmayan mutlak bir terk değildir. 
Terk edilmesi gereken fiziksel bir vü-
cut, kronolojik bir geçmiş, zihinsel bir 
disiplin değil, bağımlılık, müptelalık 
ve alışkanlıktır. Açıklığı ve özgürlü-
ğü korumak, yeniye, bilinmeyene ve 
bizde olmayana dengeli bir talep do-
ğamızın ve var olmamızın koşuludur. 
Buradan hareketle, kaygının asıl ne-
deninin, istek, arzu ve taleplerin ken-
disinden çok, altlarında yatan bağım-
lılıklar, müptelalıklar ve kopamayışlar 
olduğunu düşünebiliriz.

Bir sistem ve teşvik sorunu 
olarak Kaygı. 

İstek ve arzuların dindirilmesi gü-
nümüz dünyasına ve işleyen sisteme 

hiç de uygun değil. Küresel sistem 
“yetinen” insana karşı acımasızdır. 
Zira sistemin çarkları bu insanlarla 
dönmez. Dışlanması hatta cezalandı-
rılması, öğütülüp devre dışı kalmaları 
gerekir. Medya harıl harıl tüketim ve 
sahiplik dürtüsü ile düşler kurdurmak-
ta ve mutluluğun tüketmek ve sahiplik 
olduğunu zihinlere yerleştirmektedir. 
İhtiyaçlar artık barınak ve yiyecek 
gibi temel gereksinimlerin çok ötesin-
de çeşitlenmiş ve cazip hale gelmiştir. 
Modernite ve konfor çağdaş olmanın 
gereğidir. Bankalar erişilemeyenleri 
düşleyenlere kredi vermek için can 
atarlarken, sigorta kurumları mevcut-
ların elden gitmesine karşın sahiple-
ri korkutmaktadırlar. Diğer yandan 
insanlık internetle son 30 yılda daha 
evvel hiç tanışmadığı yeni bir döneme 
girmiştir. 

Mesafeler kısalmış, hız artmıştır. Mal 
ve hizmetler bir düğme ile tıklanarak 
kapıya kadar gelmektedir. Bilgiye 
erişmek kolaylaşmışsa da seçme ye-
teneği sistemin hızına erişemeyen bi-
reylerin zihinleri ekranların başında 
obezleşmiştir.

Sisteme ayak uyduramayanlar hemen 
devre dışına itilmektedir. Bir telefon 
2-3 yıl içerisinde demode olmakta ya-
zılımları güncellenmemektedir.

Bütün bu sistem kaybettikleri ve ka-
zandırdıkları ile bizim ürünümüzdür. 
Şikâyet edilecek, iyi veya kötü denile-
cek bir durum yoktur, geldiğimiz yer 
burasıdır. Ancak, kaygı bir istem ve 
kaybetme sorunu ise, devamlı özen-
dirilerek hiç dindirilmek istenmeyen 
tüketimlerin peşinde koşan ve mev-
cutlarını kaybetme korkusu içindeki 
insanın kaygı duyması bu sistemin 
işlemesi için gereklidir, iyi bir şeydir 
ve teşvik edilmesi gereklidir. Sistem 
bizden kaygı duymamızı, koşuşturma-
mızı ve yetişmemizi istemektedir.

Devamlı tüketen, isteyen ve bundan 
mutluluk duyan insan makbul hale ge-
lirken, sistemin de dişlisi olduğunun 
artık pek farkında değildir, hipnoti-

zedir. Aklını yavaş yavaş devrettiği 
“akıllı” telefonun ekranından bir şey-
ler aramaktadır.

Bir erdem olarak kaygı 
Aydın kaygılıdır, zira olan bitenin far-
kındadır, ancak güçsüzdür ve çoğun-
lukla yalnızdır, acı çeker. Farkında 
olmanın ve çaresizliğin içerisinde kıv-
ranır. Yine de yapabilecekleri ile var 
olduğunu anlar, umutlu olmak ister, 
direnir. Kaygısı gücüdür.

Devrimci kaygısızlıktan kaygı duyar, 
ezilmişlikten özgür olamamaktan, tes-
limiyetten kaygı duyar, direnir, sava-
şır. 

Sanatçı kaygılıdır. Kitleler üzerinde 
etkin olmadığını bilir. Kaygısını dö-
nüştürür ve görselleştirir. 

Dünyayı kendi düşündükleri gibi bi-
çimlemek isteyen aydınların, devrim-
cilerin ve sanatçıların kaygıları çeşitli 
sorunsalları barındırabilir. Ancak bu 
kaygılar kişisel varlığı tehdit eden ve 
tek başına duyulan korkudan farklı 
olarak başkaları için de kaygı duyu-
labileceğini göstermesi bakımından 
önemlidir. Binlerce kilometre uzaklık-
taki bir savaştan korkulmaz ama ora-
daki insanlar için kaygı duyulabilir. 

Bütün bu insanî kaygılar belki de anaç 
ve dişil yanımızın bir ürünüdür. Hay-
vanlar dâhil, dişi ve ana, doğası gereği 
üretici ve koruyucudur. En yırtıcı kar-
tal, en vahşi pumalar yavrusuna olağa-
nüstü şefkatlidir. 

Burada korunan, muhafaza edilmeye 
çalışılan yerleşik bir kaygıda duyuldu-
ğu üzere sorunlu bir geçmiş ve ceset 
haline gelmiş bir dün değil, canlılığın 
ta kendisidir. Belki de yaşamın, can-
lılığın ilk aşamasındaki çocukların 
masumluğu ve coşkusu ile arınarak, 
yeni, yepyeni olanla devam etmesi 
içgüdüsel olarak kodlanmış ve Anne 
şefkatine bürünmüştür.

Burada ilginç olan, kaygı kavramının 
yaşamın coşkusunu elden alan yerle-
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şik öznel kaygılarla sınırlı olmadığı, 
canlılığın ve coşkunun korunması için 
de kaygı duyulabilmesinin mümkün 
olduğudur. 

Yine duyarsızlık, boş vermişlik, umar-
sızlık, sorumsuzluk ve vurdumduy-
mazlığa bir yanıt olarak toplumsal çö-
küşlerden, özgürlüklerin yitiminden, 
teslimiyet ve kölelikten, savaşlardan 
kaygı duymak insani bir yanımızı tem-
sil edebilir. 

Öte yandan, herkesin mutlak bir savaş 
karşıtı olduğu bir toplum, teslim alın-
mak istenirse kim savaşacak ve kim 
özgürlüğü koruyacaktır? Bütün bu 
değerlere kayıtsız ve kaygısız kalanlar 
mı yoksa kaygı duyan direnişçiler mi? 

Bir libido sorunu olarak kaygı 
Coşkulu yaşayamama sorunu olarak 
kaygının kökenlerindeki nedenlerin 
çeşitli biçimlere bürünebildiğini gö-
rüyoruz. Cinsel bastırılmışlığın da 
önemli bir neden olabileceğini söy-
lemek gerekir. Vücut salınımlarına 
ve duyumlarına cevap vermemek, şu 
veya bu nedenle üstünü örtmek, kork-
mak, yanlış yapıldığını düşünmek, 
suçluluk ve pişmanlık duyguları ile 
sorunlu bir cinsellik hiç azımsanma-
yacak önemli bir kesimin sorunu ve 
yaşam coşkusunun önündeki engeldir. 
Sağlıklı bir cinsel yaşamın kaygıların 
dağılmasına önemli etki yapacağını 
söylemek yanlış olmaz. 

Kaygı bir hastalık mı, belirti 
mi?

Belki ikisi de. Fırtınalı bir denizin 
dalgalı olmasında, dalgalı bir denizde 
geminin sallanmasında anormal bir 
durum yoktur. Deniz fırtınaya, gemi 
dalgaya uyumlanır, uyumlanması ge-
rekir. Dalga rüzgârın denizdeki gös-
tergesidir. Fırtınalı bir havada sakin 
bir deniz beklemek saçmadır. Kaygı-
lı isek aksi davranmanın bir anlamı 
yoktur. Birçok yeni akımda önerildiği 

üzere “Pozitif ol” mantığının pek de 
anlamlı olmadığı durum ve hallerde 
kaygı daha insani bir tavır olabilir. 

Evi yanan birinin kahkaha atması, 
çocuğunun ağır bir hastalığa yakalan-
dığını öğrenen annenin neşe duyması 
pek de normal değildir. Yaşanılan du-
rumla uyumlu ve dengeli bir davranış 
biçimi olarak kaygı insani bir hal ola-
bilir. İçte duyumlanan derin bir kaygı, 
yapay bir pozitiflikten daha olumlu-
dur.

Somut bir nedene bağlı olmayan kay-
gı hali ise, acı ve ağrının kendisinin 
bir hastalık değil, hastalığın belirtisi 
olması gibi insanın tanımadığı alan-
larına girme şansını verebilir. Burada 
gerekli olan şey cesarettir. Acıyı ve 
ağrıyı dindirmeden kaynağına inilen 
bir yolculuk eşsiz bir iç tanıma ve iç 
sağaltım yolunu açabilir.

Kaygının bir belirti değil, kendisinin 
bir sorun olduğu durumlar genelde 
sosyal, kültürel ve inanç kökenlidir. 
Birçok toplumda bireylerden aileler-
den belli davranış kalıplarında olması 
beklenir. Bu sınırlama birbirini denet-
leme düzeneği olarak çalışır ve herke-
sin belli bir ortalama içinde kalması 
beklenir. Ölçülü olmanın ötesinde bi-
reylerin doğallıkları sınırlanır. Neşeli 
olmak, gülmek, kahkaha atmak, zevk 
duymak, coşkulu olmak hoş karşılan-
maz, ayıptır, günahtır. Kaygı ve korku 
olumlanır, takdir edilir. 

Bu sınırlama bazen dışarı kapalı gu-
rupları bir arada tutma, bazen de inanç 
ve gelenekleri koruma adına yapılır. 
Bu, “kötü” olan dış dünya ile yalıtıl-
manın da bir yoludur.

Çingenenin coşkusu 
Kaygıyı illa bir sorun veya bir erdem 
olarak ele almak da doğru olmayabi-
lir. Kişisel veya toplumsal nedenlerle, 
inanç ve geleneklerle yaşam coşkusu 
gönüllü veya zorunlu olarak teslim 

edilmiş, kaygı ve korku kurumsallaş-
mış olabilir. Kaygının bir yaşam bi-
çimine dönüştüğü bu toplumların ya-
nında yaşamı daha güncel alan birçok 
grup, akım veya topluluk da yaşamı 
ve coşkuyu olumlar. Birçok kenar ma-
hallenin sokaklarından neşeli ve canlı 
çocuk sesleri gelirken zengin villala-
rın yüksek duvarlarının arkasında ya-
lıtılmış bir donukluk hüküm sürebilir.

Birçok ilkel ve öncül kabile, göçerler, 
çoğu Pasifik yerlileri, yogiler, çin-
geneler gibi gruplar için yaşam gün-
celdir. Kaygı anlamsızdır. Yaşamın 
gerekleri vardır. Yapılmalıdır. Dünün 
yükü sırtlanıp yüklenebilecek taşına-
bilecek kadar hafiftir. 

Çingene hayattan zevk almaya çalışır. 
Ne elde tutulacak fazla bir şey vardır, 
ne de peşinden koşulacak plan prog-
ramlar. Asıl olan basitlik ve güncellik, 
yaşamın ritmi ve coşkusudur. Ne kay-
gılanmanın, ne de kaygıyı beslemenin 
anlamı yoktur. Kaygı saçmadır. En 
umutsuz durumda bir kemana başvu-
rulur. Hüzünlü bir şarkı yeterlidir. Her 
şey gelip geçicidir. Yarın yine neşeli 
şarkılar çalınır. 

Çoğumuzda eksik olan şey bir çinge-
nenin yaşam coşkusudur.

Bir keşif alanı olarak kaygı 
Yaşam kalitemize olan etkisini tüm 
varlığımızla hissettiğimiz kaygının tek 
ve açık bir sözlük karşılığı olmaması 
belki de yaşananların kelimelerinin 
henüz oluşmadığı alanlardan birine 
işaret ediyor ve bizi yeterince tanıma-
dığımız ve bilmediğimiz zihinsel de-
rinliklerimize taşıyor. Belki de kendi-
mizi en fazla tanıma şansı, bizi acıtan 
bu sorunlu alanlarımızda. Vazgeçile-
meyenlerin ve erişilemezlerin bileşke-
sinde sorunlu bir kavşağımızda kaygılı 
olduğumuz bu alanlara cesaretli bir gi-
riş, bocalayan zihnimizi ve kendimizi 
keşfetme olanağını verebilir. 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

Kaygı Özel Sayısı, Kış 2016 95



Akıl dışı ve anlaşılamaz olan 
dünyanın ve doğanın oluştu-
ğu andan itibaren korkuların, 

acıların etkili, insanın bu dünyada 
anlam arayışı içinde yaptıklarının an-
lamsız olduğu, hatta insanın kendisi-
nin de anlaşılmaz bir yaratık olduğu 
görüşünde olan düşünür Friedrich 
Schelling varolmanın uğursuz bir şey 
olduğundan bahseder. Uğursuz oldu-
ğu konusu çok kabul edilebilir olmasa 
da, acıların, korkuların olduğu bilinen 
bir gerçekliktir. 

Dünyanın acılardan ibaret olduğun-
dan bahseden Hint felsefesi de, bu acı-
ların, korkuların yok olabilmesi için 
arzu ve isteklerin söndürülmesi ge-
rektiğini öğütler. Arzu ve isteklerden 
kurtulmanın yolu ise meditasyondan 
geçer. Meditasyon ile nefeslere odak-
lanıldığında kişiyi bireyleştiren bilinç 
ve kişiyi kozmosla birleştiren bilinç 
dışının birleşmesi ile aşkın bir düzeye 
ulaşarak, bilinçli bir farkındalık hali-
ne gelen birey, yaşamın tüm acılarının 

üzerine çıkan bir ruh olarak ölümden 
sonra yaşam olasılığını kabul eder, bü-
tünlüğü algılar ve yok olma kaygısının 
anlamsızlığını fark eder.

Geçmişe baktığımızda evrende var 
olduğumuz andan itibaren yok olma 
korkumuz başlamıştır diyebiliriz ve 
devamlı varlığımızı hissetmek ve 
hissettirmek isteriz. Hatta daha ön-
cesinde, anne bizim adımıza rahimde 
gelişmekte olanın var olabilmesi için 
koruyucu görevi üstlenmiş, ceninin 
rahimden düşebilme ihtimalinin kor-
kusunu içgüdüsel olarak yaşamıştır. 
Bu duyguyu bebek dünyaya gelmeden 
bebeğe aktarmış olabileceği düşünü-
lebilir, yani bebeğin doğduğu anda 
düşme korkusu refleksi ile doğması bu 
olasılıkla açıklanabilir. 

Bebek doğduğu andan itibaren hayatta 
kalabilmesini sağlayan anneyi kendi 
parçası olarak bildiği ve ihtiyaçlarını 
karşılaması için ağlayarak dikkat çek-
tiği hemen hemen herkes tarafından 
fark edilmiştir.  Daha sonra anneden 

ayrı bir varlık olduğunu fark eden ço-
cuğun kendi kimliğini yaratmak için 
formasyonlar oluşturmaya başlama-
sı, kendi eylemleri ile kendi düzenini 
yaratması, kimliğini oluşturmasını 
sağlar. Fakat anneden ayrı bir kimlik 
olduğunu fark edemeyen, içsel gücü 
gelişmeyen ve ihtiyaçları için dışa-
rıdan destek bekleyen kişi ise dikkat 
çekmek için öfke, üzüntü gibi negatif 
duyguları kullanır. İhtiyacı olan deste-
ği bulamadığında ise yok olma kaygısı 
yaşamaya başlar.

Aslında bu kaygı ve korkuyu he-
pimiz hissederiz ama bu duyguları 
nasıl  aşabileceğimiz içsel gücümüz 
yani irademiz ile bağlantılıdır. Karşı 
koyamayacağımız belirsizliğin bizi 
yeneceğini düşündüğümüz an yönete-
nin kendimiz olmadığını ve bizi yok 
eden gücün galip geleceğini kabul 
ederek kaygının oluşmasında önemli 
rol oynarız. Belirli bir nesnesi, sebebi 
ve kesinliği olmayan, henüz gerçek-
leşmemiş tehlikelere karşı gösterilen 

Seçme Özgürlüğü ve İrade
Nilgün Çevik Gürel
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bir ruhsal durum olan kaygının kendi 
irademizi kullanamadığımızı bilmek-
ten kaynaklandığını da söyleyebiliriz. 
Korktuğumuz zaman ihtiyacımız olan 
bedendeki fiziksel tepkilerin, kaygı-
landığımızda da hiç ihtiyacımız ol-
madığı halde gereksiz yere ortaya çık-
ması duygularla bedende değişimlere 
sebep olması, fiziksel hastalıkların 
kaynağını oluşturan ve aynı zaman-
da  büyük bir enerji kaybıdır. 

Kant’ın “İradenin pratik akıl ile özdeş 
olduğu ve içgüdüler ile güçlü bir hale 
geldiği” açıklaması içgüdülerin kay-
nağı ve onların nasıl kontrol edilebi-
leceği ile ilgili soruları akla getiriyor.

Kaygının temel sorun olduğunu ifa-
de eden düşünürler, dünyanın içinde 
olma kaygısı ve sonrasında ise ölüm 
kaygısının olduğundan bahsederler.  
Dünyada yaşayabilmek için bir dü-
zene ihtiyaç vardır ve bunu yaratacak 
kişi yine kendimizdir. Yaptıklarımız 
düzen oluşturur fakat yine de dünyada 
düzenli bir bütünlüğü bulamayız, ira-
demizin dışında kontrol edemeyeceği-
miz güçlerin olduğunu fark ettiğimiz-
de ve karar vermek zorunda hissettiği-
mizde ister istemez kaygı duygusunu 
yaşarız yani seçim yapma şansı kaygı-
yı da beraberinde getirmektedir. Yap-
tığımız seçimlerle deneyim kazanan, 
gelişen öz daha ileri gitmek ister fa-
kat bedenin ona uyum sağlaması zor 
olur, bedene bağımlı olduğunu bil-
mek, bedensiz bu dünyada varlığın 
sürdürülemeyeceğini anlamak kaygıyı 
güçlendirerek arttırır. Beden ve öz’ün 
ayrı olmadığı fark edildiğinde kaygı-
nın kaynağı ortadan kaybolur fakat 
bedenin bulunduğu alan, gerçeklik 
sorgulanır. 

Zamanı geldiğinde yaşamımız hak-
kında karar verebilme gücümüzü öz-
gürlük olarak kabul edip, bunu isteriz 
fakat sonucu ne olursa olsun, iyi ya da 
kötü, sorumluluğu bize aittir ve kay-
gının sebebidir. Danimarkalı ünlü filo-
zof Søren Kierkegaard bunun, “Çekici 
bir iticilik ve itici bir çekicilik” ya da 
“Sempatik bir antipati ve antipatik 

bir sempati” olduğundan bahseder ve 
kaygının çekici olduğunu ve insanı 
kendine bağladığını, yaşamı hakkında 
karar verebilme yetkisinin cazip geldi-
ğini açıklamıştır. Kierkegaard bireyin 
kendi kendisini seçimleri ve kararları 
doğrultusunda var eden, eylemlerinin 
sorumluluğu altında yasayan bir var-
lık olan insanı sorgular ve sorgulatır. 
Kaygının insanın kendisi olamayaca-
ğının bir göstergesi olduğunu söyler, 
kişinin kendisi olabilmesi için kaygı 
içinde yaşamayı öğrenmesi gerektiği-
ni savunur. Felsefî sistemlerin bireyi 
açıklamadaki yetersizliğini keşfetmesi 
de kaygıyı oluşturur.

Doğanın bir parçası olan insan aynı 
zamanda özgürlük alanına da sahiptir. 
Bu da insanın önüne sonsuz olanaklar 
sunmaktadır ve bu olanaklardan se-
çimler yapması ve karar vermesi bir 
birey olduğunu gösterir. Bu özgürlük 
hali de kaygının oluşma sebebidir 
çünkü olumsuz olanı ya da kötüyü se-
çebilme ihtimalide vardır ve bu yüz-
den insan bu sorumluluğu üstünden 
alacak sistemlere ihtiyaç duyar. Bun-
ların en başında ise dinler gelir ve kişi 
bu sistemin içine gizlenir.

İnsan yapısının kötüyü sevmesi ile 
belirlendiğini açıklayan Schelling 
ise iyi olanın, insanın ben’inden yani 
egosundan kurtulmasının özgürlük 
olduğu ve ancak insanın kendini diğer 
insanlara ben’i terk ettiği zaman aça-
bileceğini, bütünlüğü algılayabilece-
ğini açıklamıştır. 

Antik dönemde özellikle doğu öğre-
tilerinde de egonun güçlü olması öze 
ve birliğe giden yolda engel olarak 
görülmektedir.  Bireysel ve evrensel 
bilincin birliğe getirebileceğini fark 
ettiren, aydınlanmaya giden yolda 
ahlak kuralları, öz disiplin, pratikler, 
nefesler, duyu organlarının pasif hale 
getirilmesi, mantralar, okumalar, kon-
santrasyon ve meditasyon teknikleri 
uygulanır. Varoluşsal kaygıyı çöze-
bilmenin yolu kişinin kendi içine dö-
nerek, dışsal etkilerden kurtulmasıdır. 
Kimliğimizi inşa ettiğimiz her şey ge-

çici fakat asıl olan gerçeklik özümüze 
döndüğümüzde fark ettiğimizdir. 

Heidegger ise iç ve dış dünyaya ait 
güvencelerin altında yatan güvensiz-
lik duygusunun, var oluşun aslında hiç 
olduğunu algılaması için gerekli oldu-
ğu ve kaygıyı olumlu bir durum olarak 
görür. İnsan olabilme durumu ve insan 
olma ayrıcalığıdır.

Asıl varoluşun “Ölüm için var olmak” 
olduğundan bahseden Heidegger, ken-
di benliğini bulan kişinin yok olma 
kaygılarını yeneceğinden bahseder. 
Aslında ölüm bizi canlı tutandır.

Jasper’ın fikri ise bu dünyada kesin-
likle kaygıya ihtiyaç olduğu yönün-
dedir, aksi takdirde kişinin güvencede 
olamayacağını savunur. 

Kitaplarda ya da filmlerde anlatılan 
kaygı ile yaşamdaki kaygı aynı olma-
sa da, kaygı ve korkuyu yeteri kadar 
hissettirmeyen kitap ya da filmler iyi 
olarak değerlendirilmez, ne kadar şid-
detli hissettirirlerse korku ve kaygıyı o 
kadar iyi olarak nitelendirilirler. Kay-
gıyı kitaplarda ve filmlerde yaşamak 
isteyenlerin hayattan kaçmak istedik-
leri farklı bir âlem arayışında olduğu 
da tahmin edilebilir.
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 “Kendini doğru biçimde eğiten kişi 
[Autodidakt], bir yazarın dediği gibi, 

Tanrı’nın eğittiği kişi [Theodidakt] 
düzeyindedir...” 1

Bir ara verebilseydim şu aralıksız akıp 
gidene işte o her neyse, döner miydim 
bilmiyorum geriye, her şeyin başta ol-

duğu gibi oluşunu görüp, nasıl olur da dönüş-
tüğümü söyleyeyim. Bilgeler en becerikli hip-
notizörlerimdir benim. Dediklerine ne ekleye-
bilir ne de bir şey çıkartabilirsiniz, olduğu gibi 
yerleşir dilinize ve başlarım tekrara. Kızamam 
Budist, Hıristiyan ya da Müslümana, boş tek-
rar her birimizin başında. Yani eğer dönüştüyse 
bu meşhur rahip 2, gördüğü her şey onun için 
yeni olmalıydı. Her şey yani her bir şey, ilgisine 
layık bularak yöneldiği her bir şey yepyeni ol-

malıydı kendisi gibi, hayatı boyunca biriktirdiği 
deneyimlerinin arkasından bakarken nasıl da 
sıkıntılıydı. 

Hiçbir şey ilgisine layık değildi, kanıksama ya-
kasına yapışmıştı. Sıfırlanmamış mıydı? Acaba 
bu yalnızca bir kurgu muydu çocukların avuna-
cağı türden bir oyun, bir delinin kuyuya attığı. 
Evet, ama kuyularımızda neler yok ki, atmışız 
da atmışız. Belki yaşamım boyunca kırk akıllı 
görmüşümdür ama ne yazık ki İsmail Emre 3 
Nasrettin’in minarelerin yapımıyla ilgili teorisi-
ni yorumladığında, Şems’i 4 öldürüp her seferin-
de kuyuya attığımı o zaman anladım ve bu kırk 
akıllı çıkaramamıştı o taşı kuyudan. Ne delilik-
le ne de aklın bağnazlığıyla olmuyor anlaşılan, 
sevgili ortak dostumuzun dediği gibi deli delire-
rek kendisini kurtardı, veli de delidir tek farkla 
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o başkasını da kurtarır yani delirtir. 
Bu yanlış anlaşılmasın, kuyunuza taş 
atmak istemem doğrusu. Dünyanın 
aniden durması durumunda nasıl ki 
hallaç pamuğu gibi atılacağı düşünü-
lür dağların, sarp yamaçların işte onun 
gibi doludizgin gidiyorken düşünceler 
bir an ölüm yakalar da, bedenin tüm 
fonksiyonları kesilip ekran kararmış 
halde bulursanız kendinizi önceki dü-
şüncelerinizin o anın deneyimi içinde 
ne önemi kalır? Durmayalım düşeriz 
denir ama şimdi anladığım kadarıyla 
dur ve bir kez düş ki nerede olduğunu 
anlayasın, geldiğin ve muhtemel gide-
ceğin yer aynı, Nasreddin’in eşeğinin 
arka sol ayağının altındadır dünyası-
nın merkezi, o durmuştu. 

Nietzsche! Üst İnsanını konuşturur-
ken işte böyle kuyulara dev taşlarını 
fırlatan volkan gibiydi okuduğumda. 
Hâlâ adamı konuşuyoruz da, arkamız-
da kalan ama geleceğimizi belirleyen 
debisi yüksek insanlık tarihini düşü-
nürsek Orhan Hançerlioğlu’nun bu 
varoluşçu takımına neden mızmız de-
mekten zevk aldığını da anlarız... Yine 
de, bu iç sıkıntısı var ya hani varoluş-
sal olanı, göreli olanları değil. İşte o 
bir deneyimdir ya, hani ya delirir ya 
da veliririm diyenler için olan cinsten; 
acı mı acı, yan etkileri çok yüksek bu 
ilaç, çaresiz hastalar içindir yani za-
ten umut kesilmiştir bunlardan. Fakat 
tarihte üç beş kişinin yaşayıp da geri 
kalana anlatmaya çalışıp anlatamaya-
rak da olsa anlattığı deneyimin bilgisi 
olan bu sıkıntı üzerine neden deneyim 
sahibi olmadığımız halde konuşmaya 
bu kadar hevesliyiz? Neden gerçek-
te yapmamız gereken işleri yapmak 
ve başımıza gelmesini beklemek ya 
da hakkında dua ederek çağırma yo-
lunu seçmiyoruz da bir aksiyon filmi 
seyreder gibi Nietzsche’yi okuyoruz. 
Delirmiş! Kant kezâ öyle. Akıl böyle 
yapıyor demek ki adamı, ne bileyim 
bizimki gibi meyhaneleri, sevim-
li, güler yüzlü, merhametli insanlar 
yoktu herhalde yakınlarında, Neyzen 
de akıl hastanesinde ama hani derler 
ya bu mutasavvıflar “Usludan yeğdir 

delimiz” diye, gel canım benim deyip 
kimse kucaklamamış herhalde adamı, 
yahu kardeşim 5 dakika sonrası ga-
ranti değil ne deliriyorsun, bak aklın 
bile geçici kardeşim diye kimse bir 
şey dememiş adama, yani ne zorun 
var üüüüst insanını konuşturup herke-
sin aklını çeliyorsun, hani İslâm olsan 
anlarım, biliyorsunuz İslâm’da her 
bireyin üst insanı vardır, kimse kim-
seninkine şeriata mugayir olmadıkça 
karışmaz, yani derisini yüzmez. 

Bazen diyorum ki İslâm’da böyle de-
lirme vakalarının yaygın olmayışı sa-
dece düşünmediklerinden değil insan-
ların, maazallah düşünsek, o kaygıyla 
ölümün adım adım yaklaşışını izleye-
rek, acısından zevk alarak yaşadığımız 
hayatımızı derimizi yüzmek sûretiyle 
şahadete erdirerek sonlandıracak bir 
toplumsal refleksimiz var. Öyle deli 
deli bırakmıyorlar kimseyi, merhamet 
edip maktul hale getirmek sûretiy-
le tedaviyi tamamlıyorlar. Nietzsche 
açısından bakarsak buradaki delilik, 
aklın, kendisine yabancı olan değer 
sistemlerinin üzerinde olumsuzla-
ma yoluyla, dışsal yolla, uzvu almak 
nev’inden bir yöntemle çalışması se-
bebiyle değer sisteminin dışına çıkan 
bir bireyin -balçıkvâri- id zeminine 
çakılması sonucu oluşan, Nihilizm 
diye kavramlaştırdığımız durumu ye-
niden inşa aracı olarak kullanamama-
sından kaynaklanıyor dersem, kendim 
bir şeyler anlar gibi oluyorum!

Libidinal kaynaklar süperegonun sah-
te değer yargılarından kurtulduğunda 
kişi zihinsel olarak da sıfırlanıyor, 
evet ama burada religare; yeniden 
bağlanma nasıl olacak? Çünkü bağla-
nılacak alan ancak kişinin yaratımı ile 
eşzamanlı oluşacak gibi görünüyor. 
Aksi halde zamanın psişe kalitesini 
oluşturan şiddet ve şehvet bağımlılığı-
na bulanmış bireyler türüyor, bunu ko-
laylaştıran akımlar da salgını yaygın-
laştırıyor. Öğrenme yoluyla kişi ahlâk 
sorununu çözemiyor. Kaynaklarından 
yükselemiyor ki gerçekte beklenen 
dibe vurup çıkmaktır, orda kalmak de-

ğil. Buda’nın öğretisi de aynı akıbete 
uğramış görünüyor. Seksüel ateş har-
lanmış ve üzerinde oturan bir rahip, 
sosyalleşemiyor korkusundan. Bunu 
Osho’nun anlatımından anladığım ka-
darıyla söylüyorum, gelenek tarafın-
dan eleştirilen ama dehası kabul gören 
bu kişi diğer din mensuplarının da 
pozisyonlarını benzer şekilde esprili 
bir dille tarif ediyor. Peki, ne yapmalı, 
kuyu temizleyicisi mi bulunacak yok-
sa abdestimizi gerçek bir barış dininin 
mensubunun yapacağı gibi kendimiz 
mi alacağız? Ya da Îsâ’ya iman edip 
yine gerçek bir barış (İslâm sözcüğüne 
alerjisi olanlar için) inanırı olarak “Di-
leyin verilecektir!” sözünü anlayıp, ne 
dilediğimize yakından mı bakacağız? 
Sahi gerçekte ne istiyoruz, Nietzs-
che “güç” istenci diyor, evet ruhsal 
teslimiyet gerçekleşmeden önce ger-
çekten de tek kaynağımız libidomuz 
ki eğitimli ve ihtiyar sahibi değilsek, 
zihnimize “Çekil kenara! Sen dünkü 
çocuksun! Benimle mücadelende kay-
betmeye mahkûmsun” der ve kısa bir 
sürede bütün kaynaklar tüketilir, öl-
meye mecalimiz kalmaz. Îsâ gibi biri 
ise “Çekil şeytan!” der Petrus’a, “Sen 
insan gibi düşünüyorsun, Tanrı gibi 
değil!” 5 der. Cümleyi düzeltiyorum 
izninizle; gelenekte amaçlanan insan 
olmaktır; nefs-i natıka olmak insan 
olmak için yeterli görülmez, zihin ve 
ego konuşma yetisi ile geliştirilse de 
hâlâ beşer niteliğimizi koruyoruzdur, 
çünkü süperegonun çocuğu olan ego, 
kendine malik değildir bu aşamada, 
ahlâk yalnızca toplumsal buyruklara 
boyun eğdirilme biçiminde oluşmuş; 
vicdan yani inşa edilerek bağlanıla-
cak alan henüz açığa çıkarılmamıştır, 
vücûd bulmamıştır. Mesih beklemek-
te haklıyız ama Krişnamurti “Mesih 
içinizdedir” deyince işler garipleşi-
yor; ilginçtir, buna rağmen çevresinde 
onun cazibesine kapılarak dönüşen 
ya da en azından o yolda olan birçok 
insan da olmuş. Osho onun yöntemini 
çok eleştiriyor. Teknikle olmayacağı 
âşikâr olan bu işin tekniksiz de daveti 
olmuyor gibi, bu velilerin birbirleri-
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ne eleştirel yaklaşımları, üslupların 
farklı olabileceğini insanlara sezdiri-
yor. Buna Mevlânâ “Can bağdaşma-
sıdır cancağazım!” diyor. Yani bunlar 
özgün yollarını keşfetmiş Uzakdo-
ğu’nun modern bilgeleri, velileridirler. 
Ancak unutulmamalıdır ki Anadolu 
da Evliyalar muhitidir, nice beşerli-
ğini bişer etmiş Allah dostları, insan 
olmaya niyetlenmiş kişilerin âşıkları, 
hizmetlileri olarak yaşamışlar. Ken-
dileri biz öylesine menfaatsiz, riyâsız 
sevildik ve hizmet gördük ki hizmet 
etmeye âşık olduk demişler, feragat 
ahlâkını benimsemişlerdir. Hakikati 
arayan hakikati görür, bulur, bağdaşır. 
Şehvet arayan, şehveti; şiddet arayan, 
menfaat arayan, riyâ arayan da aradı-
ğını bulur. İsteyin verilecektir demiş 
Mesihliğin temsilcisi, münevver insan 
Hz. Îsâ. Dönüp kendimize bakalım, ne 
diyeyim ki...

İkinci bölüm: Şimdi yukarda konuşan 
rahatı yerinde, cennet katmanlarında 
gezinen güzel, dünyaya atılmasına 
ramak kalmış, elmayı ha yedi ha yi-
yecek, merakla bekleniyor. Haydi, 
onun pek yapacağı yok, biz bir çelme 
takalım da düşsün, bakalım hatırlaya-
cak mı? Ne garip değil mi?, hiç biri-
miz dinsel dogmalardan biri olan bu 
durumu şuurlu olarak yaşamadık ama 
hayatımız boyunca bunun nasıl oldu-
ğunu düşünüp durduk, ya acaba bilgi 
ağacından mı yedi? Yoksa Havva bilgi 
ağacından yedi de Âdem’e hayat ağa-
cından yedirerek meyvenin ilk yara-
rını o mu gördü? Esprili anlatımlarla 
gülmüşüzdür ya da Âdem’in düştük-
ten sonraki bedbahtlığı, pişmanlığı, 
yakarışlarıyla içimiz daralmıştır. Ne 
oluyor bize? O düşmüş ben değil! Eh 
şimdi yukarıdaki arkadaş cennette ya, 
düşürelim şimdi, şöyle içinde bulun-
duğu güvenliği, dostlarını, sevdiği ya 
da sevmediği her şeyini elinden alalım 
ve Suriye’ye doğru indirelim, gerçi in-
dirmesek de olur hani, Suriye İstanbul 
sınırlarını geçti, kapımıza geldi bile. 

Her ne kadar şu anda Ortadoğu’da 
hangi rolü alacağınızın hiçbir önemi 

olmasa da düşünebilmek için orada on 
çocuklu bir fakir ailenin ortanca kızı 
olsun, büyük ağa-beyleri olsun, şefka-
tin zaaf olduğunu düşünen bir babası 
olsun, kendisinin de musibet bir koca-
sı ve on tane de çocuğu olsun. Haydi, 
bakalım, çadırın bile yok, çocuklar 
sersefil, hastalıklara belki çare bulunur 
da, ruh hastalarına zor, şiddetin, zorba-
lığın her türlüsü kol geziyor. Bakalım 
düşünmeye fırsat bulabilecek mi? Dü-
şünmese daha iyi, hem ne yararı var 
bunun. Onun da kalıbı yorgunluktan, 
sızıdan, ağrılardan yığılıyor akşamları 
ama ne fayda, ıstırap içinde hem bede-
ni hem ruhu. Din nedir henüz bilmiyor. 
İslâm olduğunu sanıyor ama onun ba-
rış, barıştırma, barışma gibi anlamlara 
geldiğini hiç bilmiyor. Kocası, babası, 
ağabeyleri kendilerine Allah Kebir’dir 
diye bağırarak makineli tüfekle ateş 
edenlere karşılık verirken aynı şekilde 
Allah Kebir’dir diye bağırıyorlar. Beş 
vakit namaz var ama abdest alacak 
suları yok, psikologları yok, sevgileri, 
aşkları hiç yok, endişe var, şiddet var, 
yokluk var. Kalbi taş gibi öyle çaresiz. 
Hayal etmiyor, boşuna umutlanarak 
kalan son enerjisini harcayamaz çok 
değerli, aklı ermiyor artık, sürünü-
yor, kuru yaprak gibi olmuş, herkes 
bağırıyor, ölüm o kadar yakın ki onu 
düşünmesi gerekmiyor. Artık ölece-
ğini düşünmüyor, sıkılmıyor, sadece 
boş boş bakınıyor, itilip kakılma es-
nasında işlerini görüyor. Dibe vurmuş 
tekrar çıkışı yok, oraya alışıyor, haşin-
leşiyor, insanlıktan çıkmaya başlıyor, 
hiçbir şey hatırlamıyor. Kendini bildi 
bileli değil, kendini bilmeden böyle 
yaşıyor, cesetlerin üzerlerindeki mal-
ları alıp geçip gidiyorlar, ev yok, tarla 
yok, ağaç yok, taş bile yok, çöle dön-
müş toprak, insanlar, hayvan ise yok. 
Birileri boşluğu doldurmalı; “Boşluk-
ları doldurun!, boşlukları doldurun!, 
boşlukları doldurun!”6 diye bağırıyor 
çöl. Dünya yeni Âdem ve Havva’la-
rını çölde gezdiriyor, daha önlerinde 
6-7 bin yıl var. Çünkü onlar ne çölün 
Îsâ’sına, ne çölün Musa’sına, ne çölün 
İbrahim’ine hiç benzemiyorlar. Çölün 

Muhammedî’nin bulduğu kenarda 
kalmış kavimden bile çok gerideler ar-
tık, önlerinde uzanan Adana bahçeleri 
yok, bu nasıl insan bilgi ağacından ye-
memiş, hayat ağacı meyve vermiyor 
artık. İnsan çölünde, insansız kalmış-
lar. İşte sonuçta burada da sıkıntı yok, 
çok farklı, sıkılmadığının farkında de-
ğil, onu aramıyor...

Böyle parlatınca Batı aynasını, gör-
meyi hiç beklemediği bu tabloya öf-
keyle bakıyor, gelmesinler diye bas 
bas bağırıyor ama ne fayda gündüz 
aynası gece kâbusuna dönüyor. Kur-
tulamıyor, cennet içinde cehennemde 
yanıyor, yanıyor da uyanıyor, farkı-
na varıyor, ne farkı var ki bunca yıl 
geçmiş dile kolay 6-7 bin yıl, işte o 
sıkılıyor, anxiety7 diyor, bir gün, için-
de kalmayı başaracak bu sıkıntının. 
Güneş Batıdan doğacak işte o zaman 
ve çölün güneşe doygun sırtlarını rah-
metiyle gölgeleyip batacak doğudan. 

Cehennemden kovulmak da mümkün 
olmalı böyle düşününce, yasak an-
cak herkes tarafından çok istenen bir 
şeye konur, yaygın kanı yasaklandığı 
için çok istendiği, arzu nesnesi hali-
ne getirildiği yönündedir ama istek 
ve yönelme yasaklardan önce vardır. 
Eski Ahit’te yasaklar kitabı gelmeden 
önce kimse yaptıklarından sorumlu 
tutulmuyordu denir, tıpkı bebeklik 
ve çocukluk dönemlerimiz gibi. Sü-
peregonun emir ve yasakları, her bir 
peygamberin kendi kendine koyduğu 
yasak ve emirler aracılığıyla tarih-
te bireysel vicdanın çeşitli yanlarını 
açığa çıkararak oluşturdukları karak-
terlerin somutlaşması olarak düşünül-
düğünde, toplumda kurumlar olarak 
da temsil edildikleri ve ortak vicdanı 
oluşturdukları söylenebilir. Tek farkla 
ki birinci grup sevgiyi8 esas alırken, 
toplumsal alanda insan, adaleti ilke 
edinir. Peygamberlerin miraçları, ge-
lecek nesillere süperego tarafından 
inzal edilir ki kişiler bu zengin mi-
rasın üzerinden yeniden yeniden öz-
gün miraçlarını gerçekleştirebilsinler. 
Dinler yasaklara ve emirlere uyul-
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madığı için cehenneme düşüleceğini 
vazeder. Cehenneme emir ve yasaklar 
kadar kapı açılır, hatta siz yeni özgün 
kapılar bile açabilirsiniz, genele şâmil 
olmayacak şekilde. Ama sistem eğer 
tek yanlı işleyecek olsaydı ki bazı 
durumlar için bu söyleniyor, İbn-i 
Arabî istidat nurlarının ölmesinden 
söz ediyor mesela9. Bu, geri dönüşü 
olmayan bir hastalık gibi anlatılıyor. 
Geri kalan gruplar için ise bu kapılar-
dan geçilmişse eğer, temel nitelikler 
açısından peygamber deneyimleri ör-
nek gösterilerek, her daim açık olan 
tövbe kapılarına dönüştürülüyorlar. 
Tövbe et yaklaş! Lanet uzaklaşmak 
anlamına geliyorsa, ancak yakınlaş-
ma ile kaldırılabiliyor üzerimizden, 
ama neye yaklaşmak, yakın olmak. 
Yakınlık! “Yakîn nuru hâsıl oluncaya 
kadar ibadet et.” deniliyor. Her biri-
miz hem Âdem, hem Havva yanımız-
la cennetle cehennem arasında olan 
dünyaya atılmışız da vuslat yani ilk 
birlik halini bu kez şuurlu olarak ya-
şamak istiyoruz. Öyle bölünmüş ben-
likten, müşrik vasfından kurtulmak, 
aklanmak istiyoruz. Her şey seyrin-
deyken “ben” değiştim demek istiyo-
ruz. Beşer hali değil mi ki bu âlemi 
cehenneme çeviriyor ya da insan hali 
değil mi ki cennete çeviriyor. Katkıda 
bulunduğumuz alan bize ev oluyorsa, 
ilkel komünal toplum da olsa, kapi-
talist toplum da olsa yasak ve emir-
ler değişmiyor. İşlenmemiş bilgi bu 
son çağın mahsulüdür mesela ve biz 
Âdemoğulları Tanrımıza tarlamızın 
mahsulünü mü yoksa onu özümseye-
rek hayy etmiş olarak kendimizi mi 
sunacağız. Kabil’in sunusu işlenmiş 
toprağın özümsenmemiş mahsulü idi 
bugünkü irfâniyeti olmayan bilgi gibi. 
Habil ise onun bitki halini bir üst bi-
çime dönüştürmüş, hayvan yani canlı 
haline getirip sunmuştu. Bilgilerimiz 
işlenip bir hedef doğrultusunda orga-
nize edildiğinde insanın yararına su-
nulmuş oluyor, yoksa kuru bilgi kim-
senin yağlarını eritmiyor, sevgi açığa 
çıkmıyor, yakîn hâsıl olmuyor.

Dipnotlar:
1 Søren Kierkegaard, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yay., Çev: Türker Armaner: Kaygı 
sy.73,74: Kierkegaard bu sözcüğü Aziz 
Paulus’tan almıştır (Selaniklilere Mektup-
lar, 4:9). - ç.n.
2 Bir Zen atasözü der ki: “Kendisine, nasıl 
ulaştığını soran çekirgesine üstadı: “Yola 
çıkmadan önce dağ dağ, bulut bulut, or-
man ormandı; yola çıktığım zaman ne dağ 
dağ, ne bulut bulut, ne orman orman de-
ğildi; şimdi ise yine dağ dağ, bulut bulut, 
orman orman!” demiş. Çekirge zıplamış: 
“Peki ne değişti üstadım!” diye. Üstat: 
“Ben değiştim!” demiş.”
3 www.ismailemre.net/ic-kaynak.
asp?yazno=9&katno=9
4 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin mâ-
nevî öğretmeni olarak bilinen Şems’in o 
dönemde taassup ehli tarafından öldürü-
lerek, kuyuya atıldığına dair bir rivayete 
dair atıf. Şems güneş anlamına geliyor 
ve tasavvuf dünyasında güneş genellikle 
ruhu temsil eder, Îsâ peygambere atfen.
5 Matta, 16:23; mealen.
6 Dostoyevski’nin Timsah isimli kitabın-
dan esin.
7 Søren Kierkegaard, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yay., Çev: Türker Armaner: Kaygı 
sy.71: “İnsan, hayvan ya da melek türün-
den olsaydı kaygı içinde olamazdı; o, bir 
sentez olduğu için kaygı duymaya muk-
tedirdir, kaygısı derinleştikçe kendisi de 
yücelir. Bu, genelde düşünüldüğü gibi, 
dışsal olana ilişkin, kişinin ötesinde değil, 
kendisinin ürettiği bir kaygıdır.”
a.g.e: sy.71: “Kaygı, özgürlüğün olanağı-
dır, ancak inanç yoluyla gelen böyle bir 
kaygı yol gösterebilir, çünkü o tüm sonlu 
yolları tüketir ve bu yolların aldatıcılığı-
nı ortaya çıkarır. Kaygı’nın sahip olduğu 
işkenceler hiçbir Büyük Engizisyoncu’da 
bulunmaz; hiçbir gizli polis, zanlıya sal-
dıracağı, ya da onu tuzağa düşüreceği 
zayıf ânı Kaygı kadar iyi bilmez; hiçbir 
yargıç, suçluyu soruşturma yolunu, onun 
ne eğlenceyle, ne gürültüyle, ne işiyle, ne 
gündüz, ne de gece elinden kaçmamasını 
sağlamayı Kaygı kadar iyi başaramaz.”
a.g.e: sy.72: “... Eğitiminin başında Kay-
gı’yı yanlış anlarsa, Kaygı onu inanca ta-
şımak yerine, inançtan uzaklaşır, sonra da 
yitip gider. Öte yandan, olanaklılık tara-
fından eğitilen kişi, Kaygı dâhilinde kalır, 

sayısız hatalarla yoldan çıkmaz, geçmişi 
doğru biçimde hatırlar. Bu durumda Kay-
gı’nın saldırıları, ne denli ürkütücü olursa 
olsun, kaçmasını gerektirmez. O kişi için 
Kaygı, kendi iradesine rağmen, gitmek 
istediği yere ışık tutan rehber bir tin’dir. 
İşte o zaman Kaygı kendini açığa çıkarır, 
her şeyden daha korkunç bir işkence aleti 
icat eder, ama o kişi geriye çekilmez, gü-
rültü ve kafa karışıklığıyla ondan kaçmaz, 
bu işkenceyi neşeyle karşılar, Sokrates’in 
zehir dolu kupayı eline alması gibi, kendi-
ni kapatır ve acı dolu bir ameliyata başla-
yacak cerraha hastanın dediği gibi “Artık 
hazırım” der. Kaygı onun ruhuna girer, 
her şeyi inceler, sonlu olan her şeyi çekip 
çıkarır, un ufak eder, sonra o kişinin iste-
diği yere gitmesine izin verir.
8 Metin Bobaroğlu: “... İçinde hikmet 
olan, yani Sophia olan ve Philos sevgisi 
olan, yani o hikmetle insanlar birbirleri-
ne sevgi duyarlar, hikmetin doğurduğu 
sevgiyi paylaşırlar anlamında bir akraba-
lık. Philosophia’nın olduğu alan, ya da 
anlatılırken Philia, ama dikkat ederseniz 
bunların her birinin nedenselliği var. Bir 
tanesi erotik olan, cinsel dürtülerin ne-
denselliği ile ortaya çıkar. Storhi, yani 
akrabalık zaten bedenlerin çoğalması aynı 
erostan çoğalmalarıyla içerilmiş olan içsel 
akrabalığa bağlı bir sevgi. Agape neden-
siz, hiçbir nedeni olmaksızın aşk...” MA-
BET İNSAN 4 makalesinde belirtildiği 
gibi, Yunan’da Sevgi aşamalı olarak tarif 
edilmiş: Eros: Çekirdek aile içi dolaysız 
sevgi. Storhi: Kan bağından değil de akra-
balığın yasal yoldan kurulduğu ilişki, hı-
sımlık. Filya: Sofos (hikmet ya da hakîm) 
sevgisini paylaşanlar. Agape: İsa’nın son 
akşam yemeği ile de simgeleşen, Tanrı ile 
bizzat kurulan aracısız sevgi ilişkisi. Nes-
nesiz aşk. Burada peygamberlerin öğreti-
lerini vaaz etmeden önce, kendi öz varlık-
ları ile kurdukları ilişkiyi kastediyorum.
9 Muhyiddîn İbn Arabî: Tefsir-i Kebir /
Te’vilat, Kitsan, 1.Cilt, Bakara Sûresi: 
sy:36: “... İkinci grup (münafıklar) için de 
yol gösterici değildir; onlar da istidatları-
nı yok ettikleri, sildikleri, bozuk akidele-
riyle bütünüyle bastırdıkları için. İşte bu 
gruplar cehennemde ebedî kalacak kim-
selerdir. Ancak Allah’ın diledikleri başka. 
Dolayısıyla, Kur’an’ın hidayeti, yol gös-
tericiliği son beş grup için geçerlidir...”
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İnsanın, zamana kayıtlı olarak düşünmesi, algılaması, 
devinmesi zihinsel formunun bir yansımasıdır. Zaman 
kaydından kurtulmak, zihinsel işleyiş formumuzu, dola-

yısıyla algı biçimimizi kökten değiştirmek demektir. Bunu 
başarabilmek elbette zor, ama imkânsız değil.

Zamansal eksenli zihin bir kez kırıldığında, bir çeşit “zaman 
dışılık” ya da geçmişiyle geleceğiyle düşünsel bağlamdaki 
“an’lar akışkanlığını” mümkün olduğunca dondurup şim-
di’nin bu an’ıyla akan bir varoluşa sıçrandığında, bunun or-
taya çıkaracağı en önemli sonuçlardan biri, insan pişesinde 
“kaygı”nın eskisi kadar kolay türeyemeyeceğidir.

Kaygı, zaman eksenli bir psikolojinin gelgitlerinde büyütülür.

Kaygı, bir bakıma gelecek’in şimdi’ye ipotek koymasıdır. 
Bizzat yaşanılmakta olan “şimdi’nin canlılığıyla” henüz ya-
şanılmayan ama tasavvur edilebilen geleceğin, şimdi’yi “iş-
gal” etmesi, bazen canına okumasıdır.

Gelecek kavramı içeriğinde açılıp serpilen, şimdideki gelecek 
tasavvuru, kaygının yuvasıdır.

Gelecekten Şimdiye
Konulan İpotek!

Vefa Önal
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Nasıl ki pişmanlık ancak geçmişe dair 
bir şeydir, kaygı da geleceğe dair bir 
şeydir. Geçmişteki bir şey, ancak ge-
lecekte olabileceği kaygısı taşınan 
olaylara eklenerek, pişmanlık niteliği-
ni edindikten sonra, sadece “taktiksel” 
değeri nedeniyle “güncellenebilir.”

Kimse geleceğinden pişmanlık, geç-
mişinden kaygı duyamaz.

Kaygı söz konusu olduğunda asıl olan, 
gelecekte bizim başımıza gelecek ola-
nın “olma olasılığıdır.”

Bu olma olasılığıdır ki, gelecekle bu-
luşuncaya kadar, kaygıyı derin, diri, 
güçlü tutar. Bunun böyle olmasında, 
olasılığın zayıf ya da yüksekliğinden 
çok, kişinin kaygılanabilme derece-
sinin rolü büyüktür. Çünkü olma ola-
sılığındaki belirsizlik bir yana, neyin 
olacağı konusunda da tam bir açıklı-
ğın olmayışı kaygının asıl nesnesidir.

Gelecek, belirsizliği, belirsizlik kaygı-
yı mayalandırır.

Aslına bakarsanız insanın kendisi tam 
bir belirsizliktir. Kimdir? Ne zaman, 
nerede nasıl bir olayla karşılaşacaktır? 
Nasıl ölecektir? Sonrası ne olacaktır? 
Hatta kendisi neye dönüşecektir? Bir 
zavallıya, bir kahramana, bir katile, 
bir ermişe mi?... Kimse kendisinin 
neye dönüşeceğini tam bilemez, ken-
dine rağmen olur. 

Kendine şaşıran insanın en çok kendi-
sidir.

Şöyle denebilir, insanın hayatı kaygılı 
ruhuna iyi gelen “netliklerin” küçük 
küçük hava kabarcıkları oluşturduğu, 
bir “belirsizlik deryâsı”dır.

Bu durum özellikle modern insanda 
aşırı bir “garanti” ihtiyacı yaratmıştır. 
Rasyonalitenin kutsandığı moderni-
tede bilinmeyen her şey son derece 
rahatsız edicidir, belirsizlikse kabul 
edilemez bir şeydir.

Salt aklî dayanaklarla, “bilinmeyen” 
bilinir kılınarak, insan bilinmeyenin 
içinde bilinmeyenden “habersiz” kı-
lındığında, bilinmeyenle büyüyebi-
lecek mistik varoluş değersizleştiri-

lir, güdükleştirilir. Öte yandan bütün 
belirsizlikler de “garanti” kapsamına 
alınarak kaygıların üstesinden gelin-
meye çalışılır. Ama nedense günümüz 
insanı daha bir kaygılıdır, hatta “kaygı 
bozukluğu” içindedir. Eşyalara verilen 
beş yıllık on yıllık garantiler, uçakla-
rın, arabaların kaskolu cankurtaran 
donanımlı oluşu eşyayla araçla gereç-
le ilişkisinde duyulan “güveni” artırır, 
ama kaygıyı ortadan kaldırmaya yet-
mez. Çünkü kaygı bu kadar yüzeysel 
ilişkiler içinde değil, çok daha derinde 
varoluşsal ilişkiler içinde kımıldayıp 
uç veren bir şeydir.

Ömür boyu garantili eşyalar, emekli-
lik hakkı, son derece güvenli araçlar, 
içeriye “gömülü” bu “varoluşsal kay-
gıyı” yok edemez.

Dışarı, içeriyi bilemez dolayısıyla dü-
zenleyemez.

İçeri, içerden bilinir ve düzenlenir. 

Bunun içinse gerekli olan, ne garanti, 
ne güven, ne sigortadır; bir “kesinlik” 
duyuşudur.

“Belirsizlik” içimizi kemiren “kaygı 
faresi”nin peyniri ise, “kesinlik” de 
kedisidir.

Soru şudur, her şeyin her an değiştiği, 
geleceğin sürprizlerle dolu olduğu ko-
şullar toplamında “kesinlik” duyuşu 
nasıl ele geçirilecektir?

En dipte doğru soru budur, “kaygıdan 
nasıl kurtulurum?” değildir.

Kesinlik duyuşunu içinize yerleştir-
meden kaygıyı istediğiniz kadar araş-
tırın inceleyin baş edemezsiniz.

Peki bu kesinlik duyuşunu nasıl edine-
cektir ruhumuz?

Yukarda sözünü ettiğimiz, ucuzlatıl-
mış, değersizleştirilmiş Mistik varolu-
şunu önemseyerek, bilinmeyene gide-
rek, bilinmeyenin derinliğinden iman 
çıkarıp, Allah’ı bularak...

Çünkü kesinlik, Allah’la gelir.

“Kesinlik” bilmenin nesnesi değildir.

Ancak iman etmiş, Allah’tan emin 

kalp kesinlik duyuşuna ulaşabilir.

Ancak emin kalp kaygıyla çalkalanan 
insansal varoluşu, gerekli olan kesin-
lik’i sağlayarak dinginleştirir. 

Ancak bu içsel kesinlik elde edildik-
ten sonra dışarının kayganlığı ve belir-
sizliği “kaygı sörfü” yapmaya uygun 
olmaktan çıkar.

Emin kalbin olacağa biteceğe yani 
geleceğe bakışı bambaşkadır. O olanı 
biteni, olacak bitecek olanı “zahiride” 
kendi cüzi iradesinin faaliyet alanı 
olarak görürken, “hakikatte” her şe-
yin Allah’ın mutlak iradesi dâhilinde 
olduğunu/olacağını bilir ve tevekküle 
hep hazır bir duyarlılıkla yapar eder. 

Emin kalp “değişmez” ve “ebedî” 
olanın huzurunda olarak “zamansal” 
olanı yaşadığından dünyevi olanın 
kaygı verici niteliği alabildiğine zaafa 
uğramıştır.

Emin kalbi meşgul eden temel kaygı 
dünyevî olan değil, Allah’la bağını ze-
deleyecek bir davranışın içine düşme 
kaygısıdır.

Dünya gailesinin getirdiği hiçbir kay-
gı bu “batınî kaygı”nın önüne geçe-
mez, yanında kolay kolay barınamaz.

Gelinen bu nokta, tam bir, kaygı Allah 
kalp ferah, noktasıdır.

Bu noktaya gelmek içinse, her şeyden 
önce, bilinmeyenle, belirsizlikle “te-
mas”ın bilinenin, belirli olanın ötesin-
de sonsuz ve ulvî bir “kapı”yı açtığını 
görmek, bu kapıdan içeri girmekten 
de hiç ürkmemek gerekir.

Bazen, bizim için ne kadar değerli ola-
bilecek şeylerden kaçtığımızı bir fark 
edebilsek...

Neyse, sözü uzatmadan, söylemek is-
tediğimin özüne denk düşecek bir be-
yit yazarak bitireyim:

Emin kalp tanır mı hiç tasa kaygı?

Barınmaz içinde dert Hakk’tan gayrı.

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

Kaygı Özel Sayısı, Kış 2016 105



Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard (1813-
1855) 1843 yılında Korku ve Titreme ile 1844 yı-
lında Kaygı Kavramı adlı iki önemli felsefî eser 

yazdı. Korku ve Kaygı’yı, Johannes de Silentio (Sessizliğin 
Yohan’ı) takma adı altında yayınladı. Bu eserinde Varo-
luşçuluk felsefesinin temellerini atmış oldu. Kierkegaard 
hiçbir düşünce sisteminin bireyin benzersiz deneyimlerini 
açıklayamayacağına inanıyordu. Ona göre en yüce ahlâkî 
varlık bireyin kendisidir. Birey kendi kimliğini bir prob-
lem olarak bulur ve yaşamın anlamını, kendi varoluşunun 
gizemini araştırarak ortaya çıkarmayı umar. Yaşamlarımızı 
yaptığımız seçimlerle yaratır ve kendimiz oluruz.

Kierkegaard için bütün bunların dini yan anlamları vardı. 
Protestan Hıristiyanlığın ana geleneği içinde kalarak, bi-
reysel ruhun Tanrı ile ilişkisinin her şeyden önemli oldu-
ğuna inanıyordu. Bu bakımdan korku ve titremenin dinî 
bağlantısına önem veriyordu. Kierkegaard kaygıyı ve daha 
güçlü durumu olan depresyonu anlamaya çalışıyordu. Kay-
gıyı bir uçurumun kenarında durduğumuzda hissettiğimiz 
baş dönmesine benzetir. Uçuruma atlamak veya atlamamak 
an içinde verilecek bir karardır ve bu kaygıdan kurtulmanın 
tek çözümü, ona göre teslimiyettir.

Teslimiyet kavramını Kierkegaard Hz. İbrahim örneği ile 
açıklamaya çalışır. Tanrı İbrahim’in teslimiyetini ölçmek 
için “Tek oğlun olan ve çok sevdiğin İshak’ı Moriah ülke-
sindeki dağa götür ve sana göstereceğim yerde onu kurban 
et” demiştir. İbrahim bu emri yerine getirmek veya getir-
memek özgürlüğü vardı. Seçim ona aitti. Hz. İbrahim tesli-
miyeti seçti ve tam oğlunu kurban ederken gökten inen koç 

onun teslimiyetini ödüllendirdi.

Kierkegaard “Sonsuz teslimiyet imandan önce gelen son 
aşamadır. Bu aşamayı gerçekleştirmemiş bir kimsenin ima-
nı da yoktur. Zira sonsuz ve ölümsüz bir varlık olduğunun 
bilincine ancak sonsuz teslimiyet sayesinde erişebilir. Varo-
luşu hakkında söz söyleyebilmesi için imanlı olması gere-
kir.” der. Ayrıca depresyon halinin bu teslimiyet durumuna 
engel olunduğunda ortaya çıkacağını savunur.

Hz. İbrahim tam bir teslimiyet içine girdiğinde kaygıdan 
kurtuldu ve ölümsüz bir ruhsal varlık olduğunun bilinci-
ne ulaştı. Teslimiyeti sayesinde imanı güçlendi ve sonuçta 
ödüllendirildi. Bu tür bir teslimiyet insanın dünyadan uzak-
laşmasını ve maddî dünyada sevdiği her varlıktan vazgeç-
mesini gerektirir. Bu vazgeçme duygusunun en belirgin 
örneğini de oğlunu kurban etmeyi bile kabullenen Hz. İb-
rahim gösterdi.

İslâm Tasavvufunda da teslimiyet önemli bir yer tutar. 
Teslimiyet bir seçimdir. Mürşidine teslim olan mürit tez 
zamanda ilerler, kemâle erer. Aksi takdirde olduğu yerde 
durur, itiraz ve şüpheyle yolunu kaybeder. Mürşide teslim 
olmak demek, nefsinin keyfine değil, önündeki rehbere hak 
yolunda uy ve kurtul demektir. Mürşit terbiyesine giren 
kimseye bu teslimiyet gerekmektedir. Yoksa mürşit, kendi-
sine inanmayan, teslim olmayan, kalbini önüne koymayan 
kimseye sanatını icra edemez, fayda veremez.

Tasavvuf ehli kişiler şu sözü söylerler: “Bu dünyada ol, 
ama bu dünyadan olma”. Bu sözün anlamı bu dünyada var-
sın ve yaşamak zorundasın. Var olmak için gerekeni yapa-

Kaygı ve Teslimiyet
Haluk Berkmen
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caksın, ama asla bu dünyanın çıkarcı ve bencil isteklerine 
uymayacak ve egonun esiri olmayacaksın. Tasavvufa göre 
nefs denen insan benliğinin yedi boyutu vardır. Her boyut 
bir varoluş anlayışı ve yaşam şeklidir. İnsan tasavvuf yo-
lunda ilerlemek isterse bu mertebeleri sırasıyla aşmalı ve 
en üst mertebe olan “İnsan-ı Kâmil” mertebesine doğru yol 
almalıdır. İnsanın 7 nefs mertebeleri şunlardır:

1- Nefs-i Emmare: Emreden, emir-komuta içinde ya-
şayan.
2- Nefs-i Levvame: Pişmanlık duyan, kendini sorgu-
layan.
3- Nefs-i Mülhime: İlham ile yaşamına anlam veren.
4- Nefs-i Mutmainne: Tatmin olmuş, beklentilerden 
kurtulmuş kişilik.
5- Nefs-i Raziyye: Rıza boyutunda yaşayan kişi.
6- Nefs-i Marziyye: Allah’ın rızasını elde etmiş kişi.
7- Nefs-i Kâmile: Kemâle ermiş, olgunlaşmış kişi.

İlerlemenin ilk adımı, hırslı, bencil ve emredici bir benliğin 
(Nefs-i Emmare’nin), var olduğunun farkına varmak ve bu 
boyutun doğum anından kısa bir süre sonra oluştuğunun 
bilincine ulaşmaktır. Nefs-i Emmare düzeyinde kişisel çı-
karlar ve bencil istekler önemli yer tutar. Pek çok insan bu 
boyutu aşamadan büyür ve ölür. Zira bu boyutun esas kay-
nağını eril bakış açısı oluşturur. Eril bakış sadece erkekler-
de bulunan bir özellik değildir. Kadınlar da emir vermeyi, 
çocuklarını emirle terbiye etmeyi ve aileye eril prensiple 
hâkim olmayı çok severler. İkinci adım, dişil prensipten 
kaynaklanan, kınayan, suçlayan, kendindeki aksaklıkları 
yargılayan benlik boyutu olan, Nefs-i Levvame boyutudur. 

Bu benlik boyutunda iyi ile kötünün mücadelesi vardır. Bu 
düzeyde kişi kendi öz doğasına (fıtratına) dönerken ihtiras-
sız bir benlik yapısı ortaya çıkar. Bu boyutta teslimiyetin 
başlangıcı bulunur. Hiçbir maske takınmadan dönüşen kişi-
nin dişil prensipten kaynaklanan teslimiyeti, eril prensipten 
kaynaklanan akılla bütünleşir ve kişi huzurlu ve sezgisel 
bir ruhsal benliğe Nefs-i Mülhime’ye doğru gelişmeye ve 
dönüşmeye başlar. Günümüzün gerçekliği bu düzeye ulaş-
mayı yeterli bulur ve önerir. 

Nefs-i Mülhime boyutunda kişi sezgilere önem verdiğin-
den, sanata merak sarar. Tasavvuf ehlinin Ebru sanatına yö-
nelmiş olması bu boyutla ilişkilidir. Önemli bir mutasavvıf 
olan Mustafa Düzgünman (1920-1990) klasik Türk ebru 
sanatının en büyük ustalarındandır. Kendisi sadece bir 
Ebru sanatçısı değil, aynı zamanda bir şairdir. Altta ona 
ait olan Ebru şiirinin bir kısmını sunuyorum.

Ebru demek ebir demek yâni gökteki bulut,
Ab-ı rû da tutar mânâ su yüzüdür et şuhût,

Bir kelâm-ı farisîdir ebrû insan kaşları,
Her tevcihe sezâdır kim mânâsı da pek velût.  1
Ben ebrûya âşık oldum düştüm onun peşine,
Leylâ gibi nazlar etti yaramadı işime,
Bir aralık isyan ettim görmedim hiç iltifat,
İnsaf edip yüzün güldü işler açtı başıma.
Ey Mustafa nakş-ı sevda sana neler öğretti,
Derûnunda duran nakkaş “Eynemâ”yı öğretti,
Bab-ı ebrû rehnümadır vech- bâkî fehmine,  2
Ârif olan bu ezharı bir noktadan seyretti.  3

Nefs-i Mülhime boyutunda Aşk ateşi insanı sarar. Bu aşk 
dünyevi bir aşk değildir. İnsanın ruhsal âlemle olan bağının 
bir göstergesidir. Mânevî aşkı en güzel terennüm etmiş kişi 
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’dir. 1207 ile 1273 yılları arasın-
da yaşamış ve Konya’ya yerleşmiş olan Mevlânâ’nın bu 
konudaki iki dörtlüğünü örnek olarak sunuyorum:

Aşk özge ateştir, ısınır onda ayaz
Yandıkça o taşlar yumuşar, sert kalamaz.
Varsın âşık günaha girsin hoş gör,
Sevda şarabından içmiş, arlanamaz.

Aşk geldi, damarlarımda cildimde bu kan.
Bomboştum, sonra taştım aşktan, aşktan.
Dost, işte gelip doldu da tüm varlığıma
Sırf ismim kaldı. Bende dosttur yaşayan.

Bu şiirinde sözünü ettiği “dost” Tanrı’dır ve onunla bütün-
leşmiş olduğundan söz etmektedir. Mevlânâ’ya göre bizler 
sürekli olarak asıl kaynağa bağlıyız. Farkına vardığımızda 
kaynak içimizden “gönül evimizden” taşar ve aşk olarak 
belirir. Önemli olan bu kaynağın yolunu açmak ve temiz 
akan enerjiye teslim olmaktır.

Türkçe gönül ile Arapça kalb aynı anlama gelir. Sûfî kişi 
gönül yolunu seçer. Eğer girdiği yol (tarik) gönül yolu de-
ğilse onu terk etmeyi bilir. Gönül içimizdeki yansıtıcı ay 
olan dişil prensip ve yine içimizdeki güneş olan eril prensip 
olan akıl ile bütünleşir. Muhyiddin İbn-ül Arabî: “Düşün-
cendeki sözcüklerin harici (dışsal) anlamlarından kurtul, 
onların bâtınî (içsel) anlamlarını iyice kavrayana kadar 
araştır” demiştir. Bu da teslimiyet gerektirir. Zira içsel an-
lam dıştan değil, içten kaynaklanır. Yaşam bir seçim ve va-
roluş yolu olsa da, önemli olan sezgilere yer açmak, rıza ve 
teslimiyete de önem vermektir. İnsan bu boyuta ve bilinç 
düzeyine ulaştığında ne korku kalır, ne de kaygı.

Kaynaklar:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_and_Trembling
http://inabe.blogcu.com/tasavvufta-teslimiyet/5251411

1 Tevcihe seza: Göz atılmaya lâyık
2 Rehnüma: Rehber
3 Ezhar: Çiçekler
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Kaygı sözcüğünü kısaca betimleyecek olursak; kötü bir sonuca 
varılacak diye duyulan, duyumsanan, üzüntü, endişe anlamı-
na gelir. Aslında kaygı insan varoluşunun temelinde bulunur. 

Kaygının birçok çeşitleri vardır. Birkaç örnek verecek olursak; yaşam 
kaygısı, psikolojik kaygılar, geçim kaygısı ve sağlık sorunlarını saya-
biliriz. Aslında tüm canlılar genel olarak ölüm kaygısı taşırlar ve bu 
kaygıların hepsi bedene aittir. İnsanlar genel olarak bedensel tutkula-
rını (Pathe) tatmin etmek amacıyla yaşarlar ve bunları gerçekleştire-
medikleri zaman endişe ve üzüntü duyarlar, hayal kırıklığına uğrarlar. 
Bu tür arzuları “gerçekleştireceğim” diye büyük sorunlar içine düşe-
bilirler. Hatta bu onların hayatlarına bile mal olabilir.

Genel olarak kaygıları;

A- Tensel,
B- Tinsel olarak ikiye ayırabiliriz.

Yukarıda belirtildiği gibi tüm kaygıların, sıkıntıların, tedirginliklerin 
hepsi, bedene aittir.

Sokrates’e göre filozoflar, Tin’i bedenle birlikte olmaktan kurtarma-
ya çalışırlar ve onlarda bedenin tiranlığından kurtulma kaygısı vardır. 
Zihin kendi içine kapandığında, seslerle, görülerle, acıyla, beğeniyle, 
rahatsız edilmediğinde, bedenle ilişkisini kesip gerçek varlığı özledi-
ğinde beliren düşünce en iyi düşüncedir. O anda filozof, beden kay-
gısından kurtulur. Bu noktada Sokrates idealar, biçimler ya da özlere 
geçer. “Göze görünmeyen bu mutlak adalet, mutlak güzellik, mutlak 
iyilik vardır” der. Sokrates konuşmasına devam eder: “Yalnız saydık-
larımdan değil, mutlak güçten, her şeyin görülebilen gerçek yapısın-
dan ya da özünden söz ediyorum, bütün bunlar yalnız anlıksal olarak 
görülebilirler, böylece biz bedendeyken tin bedenin kötülüklerine bu-
lanmışken doğruluk yolundaki arzumuz doyurulamayacaktır”.

Sokrates’in bu düşünceleri (açıklamaları) tinsel bir kaygıyı imlemiyor mu?

KAYGI
Turgut Özgüney
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Platon’da
Bedenin Kötülüğü

Platon da tinsel kaygısını, Cumhuriyet’te şöyle dile ge-
tirir:

“Bizi bilgi uğraşısından, doğruluk görüşünden uzaklaştı-
ran arzuların kaynağı olan bedendir. Her zevk ve acı, ruhu 
bedene çivileyen bir çividir”.

Beden sadece yiyecek gereksinimi yüzünden bile sonsuz 
üzüntü kaynağıdır bize. Ayrıca bizi uğraştıran gerçek var-
lığı araştırmamıza engel olan savrukluklara da açık, her 
türlü sevgi, istek, korku, gelip geçici boş imgeler ve bi-
timsiz aptallıklarla da doldururuz içimizi, gerçekten söy-
lendiği gibi olanca düşünce gücümüzü alır götürür. Sa-
vaşlar, dövüşler, anlaşmazlıklar nereden doğar? Bedenden 
ve bedenin isteklerinden değil mi? Para sevgisinden çıkar 
savaşlar. Paranın beden uğruna ve bedenin işine yaraması 
için elde edilmesi gerekir. Bütün bu engeller nedeniyle fel-
sefeye ayıracak zamanımız kalmaz. En sonu ve en kötüsü; 
kendimizi düşünceye verecek zamanımız olsa bile beden 
daima başımıza çöreklenir, araştırmalarımızda sıkıntı ve 
karışıklığa yol açar, şaşırır, doğruyu göremeyiz.

Herhangi birşeyin doğru bilgisine sahip olmayı istediği-
mizde, bedenden sıyrılmak gerektiği mânevî deneyimle 
anlaşılabilir. Tin kendi içinde, içlerinden kavramalı şeyle-
ri... O halde istediğimiz, sevdiğimizi söylediğimiz bilgeli-
ğe yaşarken değil, öldükten sonra kavuşacağız demektir. 
Çünkü bedenle birlikteyken tin salt bilgiye varamıyorsa, 
bilgiye ölümden sonra varılacaktır eğer varılacaksa...

Böylece bedenin aptallıklarından, çılgınlıklarından kur-
tulunca arınacağız ve arıyla içli dışlı olacağız. Doğruluk 
ışığından başka bir şey olmayan aydınlık ışığını her yerde 
kendiliğimizden bileceğiz. Artık bu, Tin’in bedenden ay-
rılmasından başka nedir? Tin’in bu ayrılış ve kurtuluşuna 
“ölüm” denir. Gerçek filozoflar (...) sadece onlar ölümü 
ararlar. Bütün şeylerin kendisiyle değiştirilebileceği tek 
bir geçer akçe vardır: “Bilgelik”.

Gizemlerin kurucuları bir gerçeği anlatmak istemiş olma-
lı. Onlar, gerekli yüküm ve işlemi yerine getirmeksizin 
yer altı dünyasına geçenlerin, çamurlar içinde yatacağını, 
gerekli işlem ve arınmadan geçenlerin ise tanrılarla bir-

likte olacağını söylerlerken saçmalıyor değillerdi. Çünkü 
gizemlerde söylendiği gibi insanların çoğu “Thyrsos” 1 
taşıyıcısıdır ve pek azı gizemcidir. Daha doğrusu, benim 
yorumumla, pek azı filozoftur. 

Burada, Platon’un kullandığı bütün dil (anlatım) gizemci-
dir ve gizemlerden türemiştir.

Tensel, yani bedensel arzular, tutkular derinden kavrar 
bizi. Olmadık dertlerin içine düşebiliriz. Platon’a göre üç 
çeşit insan vardır;

1- Zenginliği sevenler,
2- Şöhreti sevenler,
3- Bilgiyi sevenler.

Aşağı yukarı, hemen hemen tüm insanlar, zenginlik ve 
şöhret peşindedir. Platon’un kastetmiş olduğu bilgi onto-
lojik veya hakikat, doğruluk bilgisi (Aletheia) kimseyi il-
gilendirmez, çünkü maddi anlamda hiç bir getirisi yoktur.

Aristoteles de ruhu Platon gibi üç kısma (Meros) ayırmıştır.

1- Bitkisel ruh (beslenme)
2- Hayvansal ruh (üreme)
3- Zeka ruhu

İnsanlar genel olarak ilk iki ruh arasında yaşarlar ve zeka 
ruhuna yükselemeden, bu dünyadan geçip giderler. Tinsel 
(ruhsal) kaygıları olan insan yeryüzünde pek az bulunur. 
Kinikler’in bilge filozofu Diogenes (MÖ. 412-323), gün-
düz vakti elinde fenerle birlikte Athina sokaklarında tinsel 
kaygısı olan insan arıyordu sohbet etmek için... 

Tinsel veya ruhsal sorunlarımız daima en geri plandadır 
tüm yaşamımız boyunca ve daima ertelenir. Dürüstlüğün, 
doğruluğun, adaletin geçersiz olduğu ve güçlünün zayıf 
olanı ezdiği ve yok etmeye çalıştığı bir dünyada yaşıyoruz. 
İnsanlar güç ve paraya tapmaktadırlar. Böyle bir dünyada 
yaşayan insan nasıl olur da kaygısız olabilir? Aksine yüre-
ği kaygı dolu olarak yaşar. Nefs terbiyesinden ve hakikat 
imbiğinden geçmemiş ve arınmamış insanların cirit attığı 
bir dünyada manzara bu şekildedir. 

İncil’de şöyle bir söz vardır: “Dünya’nın idaresi iblisiyete 
verilmiştir”. Yani mânevî terbiye görmemiş insan nefsine...

Antik çağlarda dünya, “Hades”, yani “Cehennem” olarak 
yorumlanmıştır filozoflar ve bilgeler tarafından...

1 Thyrsos: Çam kozalağı, bazen de asma yaprağı ve sarmaşıklarla 
süslenen bir sopa. Bunu Dionysos ve Satyr’ler taşırmış.
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Kinik filozofu Epiktetos
(MS. 55-135)

“Sen küçücük bir tinsin, bir bedeni ve onun kaygılarını üst-
lenen” diyerek, tinin beden içinde çektiği kaygıları, üzün-
tüleri dile getirmiştir.

Dünya yaşamı böyle olduğuna göre, bireyler ne yapmalı-
dırlar? Her bir birey kaygısını giderecek, ona doğru yolu 
gösterecek bir rehber bulmalıdır. Gerçek bir yol gösterici 
bulunduğu taktirde, bedensel ve tinsel kaygılar yok olabi-
lir, kurtuluşa ve huzura kavuşulabilir. 

Yüreğinde ve aklında maddî kaygılardan başka hiçbir 
kaygı duymayanlara gelince; onlar da kendilerinde maddî 
değil ama tinsel (ruhsal) kaygı uyandıracak bir rehber bul-
malıdırlar, huzur ve mutlulukları için...

“İnsanlar felsefi kaygı duymalı mıdır ve buna ihtiyaç var 
mıdır?” sorusuna Antik bilgeliğin şu söylemi, yeterli ce-
vap olacaktır kanaatindeyim:

“Kendisinde hiçbir eksiklik duygusu duymayan insan, bil-
gelik aşkı (Philosophia) da duymayacaktır”.

Antik çağın gülen ve ağlayan, melankolik, tinsel kay-
gılı filozofları: “Demokritos ve Heraclitus”

Demokritos
(MÖ. 460-370)

Trakya/Abdera’da doğmuş, daha çocuk yaştayken evleri-
nin arka bahçesine kendisi için küçük bir kulübe yapıp, 
orada tek başına yaşamaya başlamış, “garip kişiliği” ile 
dikkat çekmiştir. Genç yaşta babasından kalan tüm varlığı-
nı paraya çevirmiş, psişik kaygıları yüzünden çocukluğun-
dan beri düşlediği bir geziye çıkmış, Mısır, Mezopotamya, 
İran ve Hindistan’a gitmiş, kendi anlatımıyla “Gökyüzü ile 
yeryüzü arasında çok yer görmüş, pek çok bilge ile konuş-
muş”. Astronomi, fizik, tıp, coğrafya, geometri ve teoloji 
gibi konularda çok şeyler öğrenmiş, bununla birlikte tinsel 
kaygılarını oldukça tatmin etmiştir.

Bu arada Atina’ya gitmiş fakat orada Demokritos ile ilgi-
lenen pek olmamış, fakat Sokrates; “Demokritos Atina’ya 
gelmiş olsaydı, onunla mutlaka konuşurdum” demiştir. 
Sonunda parasız kalıp geriye Abdera’ya dönmüş ve son 
derece yalın bir yaşam sürmeye başlamıştır. Demokritos 
giderek yalnızlığa kaymış, tek başına fakat kendi kendine 
yeterli (Autarkie) bir yaşam sürmeye başlamıştır. Bu ara-
da Demokritos’un yüzünde garip bir gülümseme belirmiş, 

Abdera’da geleneksel cemaat hayatı sürdüren yakınları bu 
garip gülümsemeye bir anlam veremedikleri için Demok-
ritos’u ünlü hekim Hippokrat’a göstermeye karar vermiş-
ler. Hippokrates ile Demokritos’un karşılaşmaları, düşün-
ce tarihinde önemli bir olay olmuş ve aralarında uzun süre-
li büyük bir dostluk başlamıştır. Hipokrat, Demokritos’un 
hasta değil, büyük bir bilge olduğunu, gülümsemesinin bir 
tür savunma işlevi gördüğünü, gülerek içindeki “öfkeyi” 
azaltmaya çalıştığını söylemiştir.

Kitapları, düşünceleri, garip yaşam tarzı ve yüzündeki ga-
rip gülümseyişiyle “Gülen filozof” olarak ünlenmiştir. De-
mokritos, tinsel kaygıları gidermenin, içteki öfkeyi kontrol 
etmekten geçtiğine inanıyordu. Diyaframın (göğüs çatalı) 
işlevi olan öfkenin kontrolü, insanın yaşamında çok önem-
li bir yer kapsar. Başımıza gelen türlü dertlerin öfke enerji-
sinin kontrol altına alınamamasından ileri geldiği söylenir. 
Bunun sağlanabilmesi için sakin bir zihinsel hayat gerekir. 

“Su”, Antik Yunan mitolojisinde bilgiyi sembolize eder. 
“Su ile yıkanmak”, bilgiye (Gnosis) sahip olmak demek-
tir. Bu aynı zamanda bilgiyle arınmanın ve sadeleşmenin 
sembolüdür ve bunun göstergesi insan psyche’sinin (nefs 
enerjisi) sakinliği, huzuru ve kendi kendine yeterliliğidir 
(Autarkie). 

Demokritos’a göre insanı ruhsal kaygılardan, sadece 
“doğruluk bilinci” kurtarır ve ruh dinginliğini sağlar. Bu-
nun için üç yol vardır: 

1- Doğru düşünme
2- Doğru konuşma
3- Doğru eylem

İnsanın mutluluğu, iç durumuna bağlıdır. Mutluluğa ere-
meyişi, insanın kendi suçudur. Mutlu olma sanatı, insanın 
kendisinde olanlardan faydalanması ve bununla yetinme-
sidir. Çok isteyen kimse, elinde olanları da yitirir.

Heraclitus
(MÖ. 540-470)

Tüm felsefe tarihi içinde en kaygılı filozofların başında 
gelmektedir. Heraclitus, ussal bir filozof olmasına rağmen 
tüm yaşamı boyunca ölüme övgü düzmüştür. Bu nedenle 
Nietzsche ve Schopenhauer’a öncülük etmiştir. “İnsanın 
yaşamak için doğduğunu ancak doğduğu andan itibaren 
ölüm ya da dinginlik özlemi içinde olduğunu” söylemiştir. 
Heraclitus’un bu tespiti 2500 yıl sonra, Freud’da ölüm iç-
güdüsünün savunulmasına katkıda bulunmuştur.

Heraclitus’a göre dünya pek çok gücün boy ölçüştüğü bir 
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savaş alanıdır. Evren bir yandan sürüp giden bir hareket, 
diğer yandan da karşıt şeylerin sonu gelmez bir savaşı ola-
rak görünür. Bu karşıtlar ile bunların arasında savaş olma-
saydı evrende nesneler de olmazdı, çünkü nesneler savaşa 
hükmeden yasa tarafından meydana getirilmiş birliklerdir, 
uyumlardır. Birbirine karşıt olan yüksek ve alçak olmadan, 
uyum da olmazdı. Bu karşıtların arkasında duran bir şey 
vardır. Bu yüzden savaş, bütün nesnelerin babasıdır. Ha-
reket olmasa, varlık da ortaya çıkmazdı. Sonsuz meydana 
geliş içinde var oluş gizlidir. 

Bu gerçek, Heraclitus’un tüm yaşamı boyunca en büyük 
kaygısı, üzüntüsü olmuştur. Daha sonraları Heraclitus bu 
sonsuz savaş yüzünden Efes’te Artemis tapınağına kapat-
mış, su ve yenilebilir otlar ile yaşamını sürdürmüştür.

Tinsel kaygının doruğunda bir filozof:

Pythagoras
(MÖ.580-500)

Pythagoras, Samos (Sisam) adasında doğmuştur. Pythago-
ras, 18-20 yaşlarındayken, tinsel kaygılar doruğuna ulaş-
mıştır. Pythagoras’ın bedensel ve maddî hiçbir sıkıntısı 
yoktu, çünkü varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Babası ku-
yumcuydu. 20 yaşına geldiğinde tinsel (ruhsal) gelişimini 
tamamlamak için Mısır’a gitti. Elinde firavun Amesis’e 
yazılmış bir mektup vardı. Bu mektup Samos Tiranı Pol-

ykrates tarafından yazılmıştır. Amesis, Osiris rahiplerine 
Pythagoras’ı eğitmelerini söyledi, fakat rahipler onu kü-
çümsediler ve kabul etmek istemediler, zorluklar çıkarttı-
lar, eziyet ettiler. Fakat Pythagoras yılmadı, azmetti ve sa-
bırla kendisine karşı çıkartılan tüm zorluklara göğüs gerdi.

22 yıl eğitim gördükten sonra amacına ulaştı ve bir Osiris 
rahibi oldu. Fakat tam o sırada Babil’i fetheden kral Kam-
biz’in oğlu, Mısır’ı işgal etti ve firavunu çarmıha gerdi, 
kızlarını çöle sürdü. Kambiz’in oğlu Mısır’dan Babil’e 12 
rahip götürdü. Bunların arasında Pythagoras’da vardı. Py-
thagoras, Babil’deki sarayda, 12 yıl sürgün hayatı yaşadı. 
Vatandaşı olan kralın doktoru sayesinde serbest bırakıldı. 
54 yaşında Samos adasına geri döndü. Annesini de yanına 
alarak Atina’ya gitti.

Delf mabedinde rahiplere, tinsel eğitim dersleri verdi. 
Delf’teki Apollon tapınağında rahibe olan Themis Theok-
lea’yı, bir yıl özel eğitimden geçirdikten sonra İtalya’ya 
giderek Kroton kentinde okulunu kurdu ve ölünceye kadar 
burada matematik, geometri, astronomi, müzik ve felsefe 
dersleri verdi.

Pythagoras tüm yaşamıyla insanlığa büyük bir irade örne-
ği göstermiş ve tinselliğiyle kendine hayran duyulacak bir 
öğretmen olmuştur. Pythagoras’ı kendi yaşamlarına örnek 
alarak aşağı yukarı onun izinden gitmiş filozoflar şunlar-
dır: Heraclitus, Demokritos, Sokrates ve Platon.
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Kaygısızlar
Kutay Akın

Hermetik öğretinin Tanrısı şöyle seslenir: “...Evi ve 
içerdiklerini, sana göstereceğim örneğe göre tıpa-
tıp uygun yap... Her şeyi sana dağda gösterilen 

örneğe göre yapmaya dikkat et.”

Tanrı mabedin mimarisini gösterdiğinde girişinde, iki sü-
tun bulunuyordu. Hz. Musa’nın mişkanında da Hz.Süley-
man’ın beyt el makdesinde de bu böyledir. İki sütun arasın-
dan geçilmeden mabedin diğer bölümlerine erişilemez. Bu 
sütunların ne olduklarına dair çok çeşitli yorum ve açıkla-
malar mevcuttur. 

Süleyman mabedinin inşası üzerinden geçen iki bin beş 
yüz yılı aşan bir süre sonra, psikenin bilimin konusu olma-
sını sağlayan Freud, bu iki sütunun “vahşet ve şehvet” sü-
tunları olduğunu söyleyecektir. Günlük dilde “İçgüdüler” 
dediğimiz, ya da ilmi nefs de denilen psikolojinin “id” diye 
tanımladığı bu iki sütun kısaca “Hayatta kalma tepisi” ve 
“Üreme tepisi” olarak açıklanabilir. Aslında her ikisinin de 
hizmet ettiği amaç temelde aynıdır, “Ölümsüzlük”.
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Mabedin Tanrısal örneklemesi açısından bakıldı-
ğında Carl Gustav Jung, Freud’un anlattıklarını 
mabedin görünüşe sunulan diğer unsurlarını da 
içerecek şekilde “arketipler” paradigması ile ortaya 
koymaktadır. Ölüm kaygısı ilişkisinde “ilk günah” 
kalıtsallığına dikkat çeken ise Søren Kierkegaard-
dır. Ve mesellerinde Hz. Süleyman sözlerine şöyle 
devam eder: “Hikmetin başlangıcı Rabb korkusu-
dur.” Aslında burada konu edilen temel korkunun 
Hikmetin başlangıcı olması nedeniyle hiç de fayda-
sız olduğunu söyleyemeyiz.

Bu antropolojik anlatım eminim kimseye yabancı 
gelmeyecektir: İlk insanlar da bugün olduğu gibi; 
fırtınalar, yıldırımlar, aşırı yağmurlar, sel baskın-
ları, depremler ve volkan püskürmeleri gibi doğa 
olayları karşısında hayatlarının tehlikeye düştüğü-
nü görerek korku duydular. Bu olayların bitiminde 
ise gerek nedenlerini bilip anlamlandırmak, gerek 
bir daha olmalarından duydukları endişeler ve ge-
lecekte hayatta kalabilme kaygılarıyla doğaya ait 
mitosları-söylenceleri yarattılar.

Tabii ki bu anlatım gayet gerçekçi ve geçerlidir. 
Şimdiye ait olan, gerçeklikteki şartlar altında yani 
kaynağı görünen etkenlerle varoluşun tehdit altın-
da olması “endişe veya korku” olarak tanımlanırsa, 
“kaygı” geleceğe ait duyulan, şartları oluşmamış 
etki-neden’siz (cause effect’siz) endişedir.

Kaygı, sonuç-neden yani “cause finale” kaynaklı-
dır. Endişe daha çok özgül ve mevcud şartlara bağlı 
iken kaygı varoluşsal ve eskatolojikdir. Bununla 
beraber bazı yerlerde kaygının nedensiz olduğunun 
söylenmesi bir nevrotik durumla karıştırmanın so-
nucudur. Dolayısıyla, korku doğuran endişeyi oluş-
turan somut şartlar ortadan kalkarsa korkudan kur-
tulunur, ancak şartlara bağlı olmayan uyaranlar ve-
silesiyle geleceğe atfedilmiş olan kaygıdan kurtul-
mak aynı yollardan mümkün değildir. Çünkü gizil 
olan sebep, hakikat olduğundan evrenseldir ve her 
bir mertebede olduğu gibi, insan organizmasının da 
içsel olan temel amacındadır. Ve bu içsel yani ilke-
sel amaç’a, gerçeklikte hiçbir uyaran olmasa da or-
ganizmanın dengesinin sağlanması ve canlılığının 
idame ettirilmesi için bir otokontrol olarak, sürek-
li negatif geri besleme yapılır. Dolayısıyla ortada 
gözlenebilir, duyumsanabilir bir uyaran yoktur ve 
bu durum nedensiz kaygılarla yani nevrotik kaygı-
larla çoğu zaman karıştırılmaktadır. 

Her ne kadar psikiyatrlar kaygı durumlarının hep-
sini kimyasallar kullanarak hafifletmeye çalışabi-
lirlerse de temelden kaynaklanan özsel etkilerini 
tamamen ortadan kaldırmak imkânsızdır.

Gelecek; insanlar için özgürlük alanı olarak sonsuz 
seçenekler şeklinde açımlandığından, tarih boyun-
ca hep gizemlerle dolu olmuştur. Birçok antropolog 
bu durum karşısındaki insan tavırlarını anlaşılmaz 
bulmuşlar; “Nedense tüm insanlar bir gelecek kay-
gısı taşımış ve geleceklerine dair değişik düşünce-
ler üretmişlerdir.” şeklinde ifade etmişlerdir.

Psikologlar; normal düzeydeki bir endişe kişi için 
faydalıdır da derler, çünkü bu durum kişide, istek 
duyma, karar alma, motive olma, alınan kararları 
gerçekleştirebilme yani performansa dökmeye yol 
açar. Filozoflar arasında ise özellikle Heidegger’in 
felsefî soruşturmasının hareket noktası, eş deyişle 
sorunsalı, bir yaşantı olan “Kaygı”dır. Heidegger’e 
göre dünyaya ilişkin ilk kavrayış ve anlayışımız 
duyduğumuz kaygıyı ve onunla bağlantılı olan duy-
gu durumlarını yansıtmaktadır. 

Bu noktada Heidegger düşüncesinin merkezine psi-
kenin kübernesi olan “kaygı” kavramını alır; çünkü 
kaygı, (existentials) varoluşsal denilen Dasein’ın 
(insan varoluşunun) varlık tarzının (anlam arayışı) 
niteliklerinin hepsini kapsayan, birbirine bağlayan 
ve bunlar arasında en önemli olanıdır. Bunun aksi 
olarak kaygı, nevrotik temelli olarak belli bir sevi-
yeden yüksekse, yetiler verimli bir şekilde kulla-
nılamaz, dikkat ve konsantrasyon sağlanamaz ve 
performans yine doğru bir şekilde ortaya konamaz. 
Tüm mevcut koşullardan bağımsız korkuların ara-
sında temel olan ve nedeni aranmayan ya da nedeni 
tartışılmayan aksiyomatik kaygı “ölüm korkusu” 
olarak literatürde (basic anxiety) yerini almıştır.

Antropolog Paul Radin’e göre ise; insanlar yaşamın 
sadece doğa koşullarına bağlı olarak değil, kültü-
rel zorluklar karşısında da bir kaygı duyarlar. Top-
lumdan dışlanma, kabul görmeme, sürgün edilme 
ya da geleneksel ifadesiyle “Afaroz-yol düşkünü” 
edilmek gibi kaygılar da “Ölüm korkusu” ile eş tu-
tulmaktadır. Ve gene Radin der ki: Bu kaygı, dö-
nemin “ekonomik ve erke anlamında” egemenleri 
tarafından kullanıldığı için körüklenir. Bu kışkırtma 
genellikle yeni tasarımlarıyla mitoslar kullanılmak 
suretiyle yapılır.
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Mitos dönemi kapandığını söyleyenler bunu ya bir maksa-
da hizmet için söylerler ya da en azından, bilim kurguyu 
göremeyecek kadar kördürler. Maneviyattaki kurtuluş ise; 
iman temelli bir ümitte gösterilmektedir. Semîtik anlatım-
da salvatore, “Nuh’un teknesi” olmakla beraber niceliksel 
bağlamda bir avuç seçilmişin kurtuluşunu anlatmaktadır. 
Ve her tufan mitosunda olduğu gibi tekne hep insan eliyle 
yapılmaktadır. Anadolu Alevîliğinin söyleminde Güruh-u 
Nâcî derken; (Her ne kadar Bektâşîlikte bu tekneye talip 
olan herkes nasip verilerek alınıyorsa da) genetik mirasa 
bağlı seçkin bir azınlığı işaret etmektedir.

Şânı yüce Kur’an’da, hiçbir ayırım yapılmaksızın Ya-
hudi, Hıristiyan ve hatta Sabiîleri de içine alarak “Onlar 
kaygılanmazlar...” âyeti ile anlatılanların, iman teknesine 
binmiş sarsılmaz bir ümit ile bezenmiş insanlar oldukları 
söylenir. Ümidin yitirilmesi ile imanın ortadan kalkması 
ve kaygının varlığı birlikte değerlendirilir.

Yuhanna İncili’nde ise Îsâ şöyle der: “Dünya’da kaygınız 
vardır, ama tasalanmayın, çünkü ben Dünya’yı (kaygıyı 
yendim) aştım.” 1 İlk sözcükler şöyleydi; “Dünya’da kay-
gınız vardır.” Görülebileceği üzere dünyadaki varoluşu-
muz ile kaygının (basic anxiety) ilişkisi Îsâ için mâneviya-
tın başlangıcı ve temeli olmaktadır. Ve kendisi bu dünyayı 
aştığını, kaygıyı yendiğini söylemektedir...

Bunun ne demek olduğu bir kenarda durmakla beraber Ya-
kub’un Rabb ile yaptığı galibi olmayan güreşin nasıl yo-
rumlanabileceği de bu bağlamda bir kez düşünülmelidir. 
Yakub’un yenişemediği Rabb da kendi temel kaygısından 
başkası olmasa gerek. İstinasız bütün irfanî ve gnostik öğ-
reti yolları farklılıklar gösterseler bile amaçları hakikati 
bilmektir. Hakikat ancak sonun bilgisi ve ahiret tasavvuru 
ile kavranabilir. İnsan konumu gereği ahiret varlığıdır ve 
gelecekte yaşar.

Gerçek’ten ve Hakikat’ten farklı olarak “Gerçeklik” diye 
işaret ettiğimiz duyularla şahit olunan “alametler düzeyi” 
(ya da âlemi) fânî, geçici yani değişken olması dolayısıyla 
zihne dayalı olup, gelecek ile ilgili güven vermez.

Görülen, duyulan, koklanan, tadılan ve dokunulan bu 
âlem, duyusal zihne göre; her an belirsizce değişmektedir. 
Ve duyusal zihin (Verstand); biraz sonrada “Yani insanın 
bulunduğu yerde” ne olacağına dair haklı bir (vehm) endi-
şe duymaktadır.

Tabula rasa’nın duyuların sentezinden edindiği algılarla 
kendi içinde çok kaygan bir zemin haline gelmeye başla-
ması, ilk akıl denilen postulat ve aksiyomlara rağmen, sa-
dece ussal açıdan değil psike açısından da ciddi travmalara 
yol açmıştır. Us bu bunaltıdan kendi üzerine dönerek kur-
tuluş aramaya adım atar. Burada “us” derken söylenmek 

1 İncil, Yuhanna 16:33

istenen “Gâyî akıl” (Vernunft) ya da tümellere bağlı olarak 
hayata anlam verebilen (fehm edebilen) akıldır.

Psikoloji literatüründe, “anksiyete” olarak geçen “kaygı” 
durumlarının belli başlıklar altında analiz edilerek sıralan-
dığı görülecektir. Günümüz yetişkini doğmuş olduğunu 
ve yaşamının bir gün sona ereceğini bilir. Ölümün kaçı-
nılmazlığı yalnızlık çağrışımları yaratır ve işte bu bunaltı, 
insanı anlamlı bir biçimde yaşayıp yaşamadığı konusunda 
da kaygılandırır. Detaylara girmeksizin temel kaygı du-
rumlarını literatürdeki sıralanışı ile üç ana başlık altında 
toplayabiliriz: Ölüm kaygısı, yalnızlık kaygısı ve anlam-
sızlık kaygısı...

İçtepilerimiz de kaygılarımız gibi; söylediğimiz gerçeklik-
te, dış tehditlere karşı, organizmanın hayatta kalabilmesi 
için, ‘savaş’ ya da ‘sıvış’ tepkisi vermemizi sağlar. Heide-
gger kaygı deneyimi esnasındaki davranışları yukarıdaki 
ifadeye paralel şekilde iki ana kola ayırır. 

Bunlardan birisi, “sıvış” modeline uygun olarak, kaygının 
yarattığı huzursuzluk ve belirsizlik hissi ve bunu engelle-
mek için alışık olduğumuz günlük işlere bir kaçış ve işko-
liklik şeklinde beliren normal tepkidir. Çok ender görülen 
diğer “savaş” modelinde ise, varlık ve anlam yitimi yoğun, 
yıkıcı ve bilincinde olunan bir hal diye tanımlanan kay-
gı şeklidir. Bu kaygı durumu şimdiki dünya ve kendimiz 
hakkındaki çıplak gerçeği, bütün alışıldık dünyadaki varo-
lanları algılama tarzlarımızı söküp atarak sonunda dünyevi 
endişeler ve önyargılardan arınmamızı ve felsefî düşünce-
ye yaklaşmamızı sağlar.

Sıvışarak, günlük hayatımıza döner ve yaşamımızı alış-
kanlıklarımıza bağlı olarak sürdürebiliriz, eğer savaşırsak 
canımız pahasına zafer kazanıp “kahraman” olabiliriz. 
Heidegger kendisi de yaşadığı bu tecrübeyi filozof olmak 
için kesinlikle gerekli gördüğünü söyler. Kierkegaard ise; 
özgürlüğe giden yolun olmazsa olmaz şartı olarak kaygı’yı 
yerleştirmiştir. Kaygı konusundaki bu kısa dokunuşumuzu 
Sokrates’in öğrencilerine yaptığı bir tavsiyeyle sonlandı-
ralım.

Sokrates şöyle der: “Çocuklar muhakkak evlenin, eşiniz 
iyi çıkarsa mutlu olursunuz, kötü çıkarsa filozof...”

Kaygılarınızı muhakkak duyumsayınız, eğer duyumsadı-
ğınız kaygılarınızdan kaçarsanız size yakıt olurlar ve kaç-
tığınız alanda çok başarılı olursunuz, yok eğer kaçmaz da 
savaşırsanız, yenemeseniz bile, kaygısız, özgür bir haki-
katsever...
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haberi
şimdi haberleri veriyorum

onu en son
usta bir tapınağın
gönül avlusunda görmüşler
kaygan gelecekler dileniyormuş

bilinen tüm korkuları yıkacak
ölümsüz bir sözcük üretmek için
sevgili yüreklerde dolaşıyormuş

polyester kadınlarla kapladığı kimliğini
yırtacak rüzgâr aradığından
her gece başka bir şimşekle
illegal yaşıyormuş

yağmurun anasını bir pula sattığından
bir duşluk bulut kalmış omuzlarında
ala durmuş papatyalar beklerken ellerini
kıl bıyık yolarak sevgi sorguluyormuş

can tabanı çatlamış yürek yürek gezmekten
ceylânlar yaşıyormuş cinaslı ürkekliğine
vaz geçmiş söz damıtmaktan, şiir süzmekten
ortopedik bir uyak arıyormuş erkekliğine.

A. İhsan Kanberoğlu
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Yaşamımıza, varoluşta ve doğada, herhangi bir can-
lının, varoluşunun sürekliliğini sağlamak üzere, 
özünde işleyen ve gerekli olan KORKU ile ancak 

“insan”ın yaşam alanında bulunan, fakat tek bilgi, bilinç ve 
gücümüz olan, ne yapmayacağının bilgisi [direnç/ihtiyâr] 
ile gereksiz ve işletilmeyebilecek bir sürecin, yani “KAY-
GI”nın farkını, sürekli anımsayarak devam edebiliriz.

Hepimizin, her zaman, zemin ve koşulda, herhangi bir ko-
nuda düşünebilmesi için, konunun ya da durumun kökeni-
ni, sürecini/tarihçesini, farklarını, terimlerini ve kavramsal-
lığını bilerek ve de anımsayarak sağlanabileceği bilinciyle,  
KAYGI’nın, KORKU ile olan farkını anımsa(t)ması gere-
kir.

Korku ile Kaygı arasındaki farklar, öncelikli üç ayrımda 
ele alınmaktadır:

“Kaynağı, Süresi ve Şiddeti”

KAYNAK: Korkunun kaynağını biliriz, kaygının kayna-
ğı, belirsizdir.

SÜRE: Korku, daha kısa sürelidir, kaygı ise uzun süre 
devam eder.

ŞİDDET: Korku, kaygıdan daha şiddetlidir.

Korku [varoluşsal, zorunlu, geçerli, gerekli, etkili ve yet-
kin][amigdala’da][Kaynağı, dışarıda ve dışarıdan içeriye.]

Kaygı [anlamsız, değersiz, geçersiz, gereksiz, etkisiz ve yet-
kisiz][“bağlarda”]

[Kaynağı, içeride ve içeriden dışarıya.]

 
Bunlara, birkaç örnek olarak da şunları sıralayabiliriz... 
Köpek/arı korkusu (yakındaysa/yakınlaşıyorsa)

“Köpek/arı kaygısı” (uzaktaysa/yakınlaşmasa da)

Uçak korkusu (binmeye yaklaştıkça)

“Uçak kaygısı” (binmeden ve düşmesi “düşüncesiyle”/
zannıyla)

KAYGI değil/yerine SAYGI 
- B -
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Terk edilme korkusu (“ondan daha önce terk edememe 
düşüncesiyle”)

“Terk edilme kaygısı” (“bir gün mutlaka” başına gelece-
ği ”düşüncesiyle”/zannıyla)

[Deneyimleneceklerde, elde etmede, sınırlarda ve sınavlar-
da...]

Başaramama korkusu (zihnindeki ve “kendince” sınırsız 
“çözümleriyle”)

“Başaramama kaygısı” (çıkarlarının kaybedilecek olması 
ya da çatışmasıyla)

[Varoluş sürecinde ve gereksiniminde...]

“Ben olamama” korkusu (ötekilerin “gücü” ya da “üs-
tünlüğüyle”)

“Ben olamama” kaygısı (aidiyet sağlayamamayla)

Kaygının çeşitleri, çeşitli yansımaları, bağlantıları ya da 
karıştırılan düşünce, duygu ve davranış-tutumları da söz 
konusudur. Kaygı, işkillenmek/vesvese ile tedirginlik ya da 
telâşlanma ile duyarlılık ve çekinme/çekince ile ürperti ile 
karakaygı(melankoli) ile de karıştırılabilmektedir. Dinsel 
kaygının, “dinsel inanç” ve felsefi yaklaşımın, “felsefi kay-
gı” olarak tanımlanması da karıştırılan ve maalesef yanlış 
kullanılan kavramlardandır.

Bunların yanı sıra, birilerine acımak, tepkisizlik ya da ha-
zır-yanıt olamama düşünceleri de bir kaygı çeşidi ya da 
uzantısı olarak düşünülmemelidir. Bir işe, çalışmaya başla-
yamamak, başlanılacak işin bölünme/kesilme olasılığının 
varolması, adâletin yürütülmediğini görmek de kaygı ko-
nusu değildir. Geleceği bilmeye/belirlemeye çalışmanın ya 
da bazı şeyleri garanti altına almaya çalışmanın da keyfîlik 
ve çıkarcılığa düşmekten daha öte bir sonuç vermesi ola-
naklı değildir.

Çeşitli kaygı benzetmeleri, genelleme, indirgeme ve özdeş-
leştirmelerin, köktenci, toptancı ve sonuç odaklı yaklaşım-
ların da hiçbir işe yaramayacağı gibi, kaygıyı önlemenin ya 
da çeşitli “kayıtsızlıkları” ortadan kaldırmanın çözümü ve 
aracı ise “kaygı”nın yerine SAYGI’yı koymaktır. Her şeyin 
temelinde görebileceğimiz, varolanların, oldukları gibi ka-
bulü ve sadece varoluşlarının yeterliliği bilinci içinde, say-
gı gösterme zorunluluğu ile çözülemeyecek neredeyse hiç-
bir kaygı durumu ya da sorunu kalmayacaktır.

“Erdemli olanlar, kaygıdan; akıllı olanlar,

korkudan uzaktırlar.”

Bu farkları bilmenin, kişi ve zihin üzerindeki farklarının, 
olumlu etkisi ve artısına, yüzlerce olumlu ve hızlı değişim 
elde ettiğim/iz örneklerden biri olarak, şu deneyimimi de 
aktarabilirim:

Sigara ile mücadelemizde, hakların korunması, adâlet ve 
hukuku sağlama sürecindeki, 1996’daki ilk yasanın çıkma-
sı öncesinde ve sonrasında, bireysel, toplumsal, dernekler/
vakıflar bünyesinde Sigara ve Sağlık Ulusal Kurulu olarak 
daha yoğun sürdürdüğümüz kurumsal çalışmalarımız döne-
minde, kent içi ulaşımımı, toplu taşıma araçlarının yanı sıra, 
araç paylaşımları yani otostop ile gerçekleştiriyordum. Araç 
sahiplerinin en yoğun ortak noktalarından biri de fazlasıyla 
sigara içiyor olmalarıydı. Beni indirene kadar da içmemele-
ri yönündeki ricama, olumlu karşılık alarak yolculuğumuzu 
tamamlıyorduk. Bu yolculuklarımdan birinde, sigarayı ya-
şamından çıkarmayı çok kez denemiş olmasına karşın bir 
türlü başaramamış olan 60’lı yaşlarındaki bir araç sahibi, 
son dönemde sürdürmekte olduğu sağaltım sürecinden de 
pek yararlanamadığını anlattı. Ben de çözüm olarak ve doğ-
rudan, bunun kilit noktasının, aşağıda da değineceğimiz bir-
kaç öncelikli karıştırılmaması gerekenin yanı sıra, Korku ile 
Kaygı arasındaki farkı bilmesiyle gerçekleşeceğini söyle-
dim ve yukarıda değindiğim temel farklarını anlattım. Bun-
ları anlatır anlatmaz, bu tüketimindeki yanlış ve tıkanıklığın 
çözümünü, hemen o anda, kendindeki yansımalarını anla-
mış olarak, çok büyük rahatlık ve eminlikle o andan itibaren 
uygulamasını ve daha sonrasında içmeme yönünde kesin bir 
sonuç almasını sağladı. Ben de bu farkların, daha önce pay-
laştığım danışanların yaşamlarındaki etkisinin yüksekliğini 
bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşamıştım. Bu durum, 
daha sonra da yüzlerce kişide sürdüğü gibi, bu yayın ve yazı 
aracılığıyla daha da fazla yaşanacaktır diye ümit ediyorum. 
Bu sinsi maddenin zararlarını, anlama zamanı gelmiş ve ge-
çen, bu yanlış uygulamalarındaki karar ve uygulama tutum-
larını değiştirme niyetindeki tüm arkadaş ve okuyuculara 
çalınmış bir sivrisinek sazı olma niteliği de sağlar umarım/z.

“Değişim, ancak şimdi olabilir. 

Gelecekte ya da bir/kaç sonraki “Pazartesi gününden 
itibaren” değil!”

Tüm canlılar için geçerli olmak üzere, “Savaş ya da Kaç!” 
ilkesi üzerine kurulu doğal yaşamın bir uzantısı olarak, in-
sanın da doğa içindeki varoluş ve yaşam mücadelesi için 
aynı ilke geçerli olmakla birlikte, insan için, durum, bir/
kaç basamak daha yukarıdadır. Doğaya dönük gövdesinde 
geçerli olan bu ilkenin ötesinde, zihniyle oluşturacağı birlik 
ve bütünlük algısı, dünyayı ve yaşamı, bambaşka bir yapı-
ya ve algıya taşımaktadır.

Korku ile kaygı arasındaki temel ve kavramsal farkları ele 
aldıktan hemen sonra, kaygıyı ortadan kaldıracak bilgi ve 
araçlarımıza değinme gereği de doğmaktadır.

Biraz genişçe değineceğimiz başlık ve içeriklere, bilgi ve 
bilincimizin, her şeyde, her zaman, zemin ve koşulda dev-
rede olması nedeniyle öncelikle bilinmesi ve anımsanma-
sı gerekenleriyle başlayarak, kaygının ortadan kalkacağı 
araçların bilgisini anımsa(t)maya devam edelim...
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Herhangi bir nesne/kişi, durum ya da süreçleriyle olan iliş-
kilerimizde, insanı insan, bizi biz yapan beynimizin ve zih-
nimizin gelişmişliğiyle yol almamızdaki en temel aracımız, 
bilme ve bildiğimizi işle(t)me durumu olan bilincimizle 
sağlanmakta olduğunu “bildiğimizi” varsayıyor fakat ya bu 
bilgimizi kullanmayı, uzun bir süre ve koşul gerektirerek 
ya da neredeyse hiç anımsamadığımız bir oranda kullan(a)
mıyorduk. Tam bu noktada, konuşmamızdaki, araç kullanı-
mındaki motor yeti ve beceri örneklerinde olduğu gibi, bil-
gimizin ve bilincimizin yükseltilmesi yönünde, çok işimize 
yarayacak bir merdiven imdada yetişiyor.

“Bilinç Merdiveni”
“Bilinçsiz” Yeterlilik
(Bilinçsiz Bilinçlilik)
S* -------------- O* ~

Bilinçli Yeterlilik
(Bilinçli Bilinçlilik)

Bilinçli Yetersizlik
(Bilinçli Bilinçsizlik)

Bilinçsiz < Yetersizlik
(Bilinçsiz Bilinçsizlik)

[*S: İnsanı, omurgasını ve yaşamdaki döngüselliği yansıtır/anımsatır. 
O: Bütünlüğü, birliği, bireşimi(tevhîdi) yansıtır/anımsatır.]

Başladığımız ya da başlayacağımız herhangi yeni bir uğ-
raş ve süreci, o konunun ya da uğraşın bizim için gerekli 
olduğunu anlamamız, bilmemiz ya da haberdar olmamız, 
o alandaki/konudaki yetersizliğimizle başlar. Bu “yetersiz-
lik” durumumuzu fark etmemiz, anlamamız ve kabul et-
memizle de devrimimize başlar ve yolculuğumuza devam 
ederiz.

Bu yolculuk, herhangi bir konudaki yetersizliğimizin bilin-
cinde olmamamızla başladığı gibi, yine öyle kalmamayı ve 
değişimi sağlatabilecek aracımız olan bilincimizle, farkın-
da oluşumuzla gerçekleşir. Fakat bu en temel aydınlanma 
ve devrimimiz, yetersizlik seviyesi ve durumunda kaldığı 
sürece, pek bir işe yaramayacağından dolayı da yetersiz-
liğin aşılıp yeterli bir seviye ve yetkinliğe çıkarılması ge-
rekir.

Bu hafif ya da yoğun, kolay ya da zorlu, donanım ve yet-
kinleşme, yani yeterliliğin sağlanması ve sürdürülüyor ol-
masından sonra, bu sürecin kolaylaşması, daha yaygın ve 

elverişli duruma geçebilmesi için de tırnak içinde, yine 
aynı kavramın kullanımındaki benzetme ya da neredeyse 
bilincimizin devrede olmayacağı bir seviyeye çıkarılmış 
olur. Bisiklet kullanmayı bir kere öğrenip bu bilgi ve dene-
yimin, yaşam boyunca sürekli fakat bir daha yeni bir konu/
durum olarak işlemesini ortadan kaldırması gibi.

Zihnin, bu ve buna benzer milyonlarca durumunda sürdür-
düğü gibi, bu süreci, bizim de bilerek ve anımsayarak ya-
şamamızın, kaygının yaşamımızdaki yerinin anlamsızlığını 
ya da en azından oranını büyük ölçüde düşürmeyi de kişisel 
yönetimimizde ve olgularla olan tüm ilişkilerimizde anım-
samamız gereken şu dizgeyle değerlendirelim.

Bilgiyle, deneyimle, olay/olguyla ve bunların merkezi olan 
zihin aracımızla sürdürdüğümüz yaşamımızda, olgu ve du-
rumların tespiti, değerlendirilmesi, yorumlanması, belirli 
koşullar, dikkat, incelik (rikkat) ve özen gerektirir.

Karşılaşacağımız her türlü nesne, durum, olay ve olgu-
da, bir süreç ve sonuç birliği ve bütünlüğü söz konusudur. 
Bu nesne, durum ve olgular arasındaki ilişkilerde, insanın 
devreye girmesi ile çok farklı ilişki ağları ve olasılıklar 
gündeme gelir. Milyarlarca ilişki ve olasılık içinde, yol 
alabilmek için, (b)ilimin de tanımı olan, bilinenlerden, 
bilinmeyene ulaşma yolculuğunda ve çabası içinde, çe-
şitli salınımlar ve döngüler de söz konusudur. Bu salınım 
ve döngülerde de, belirleyici olan, oranlardır. Oran tespit 
ederek düşünür ve oran vererek konuştuğumuz oranda 
var olur ve var ederiz ya da maalesef ezberlerle, cahillerin 
“kalıpları” ve “okumuşların” “kabulleri” ile yok ederiz. 
Ya da sorunun bir parçası değil çözümün bir parçası ola-
rak, yeterince/yetkin bilgi sahibi olup bu kaygan zemin-
lerde, uygun araç olmadan, dayanaksız hareket etmeye 
çalışmayız.

Doğrusal ve/veya döngüsel yolculukların yanı sıra ve öte-
sinde, her bir durum, zaman, zemin ve koşulda, bilmemiz 
ve anımsamamız gereken ilk ve tek nokta, [%50-50] nok-
tasıdır, yani BELKİ aralığı ya da eşiğidir. Elimizde, henüz 
yeteri kadar veri bulunmayan her durum, başlangıcı ve sü-
reci için, belirsizlik ve -henüz yeterince- bilin(e)mezlik du-
rumunu kabul etmek, anlamak ve anımsamak durumunda-
yızdır. Geleceğe don biçmenin, henüz gerçekleşmemiş ve 
tamamlanmamış olanlara, olumlu ya da olumsuz bir sonuç 
çıkarmanın, hiçbir şeye ve hiçkimseye bir yararı da bulun-
mayacağını anımsayarak düşünmeli, konuşmalı, çoğu du-
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rumda ve “gereksinim(imiz)de”, olabildiğince dikkatli ve 
yeterince yavaş karar vermeliyizdir.

Bir şeyin yokluğunun dışındaki tüm süreç, kendi süre-
ci ve olduğu/olacağı haliyle, öteki ucundaki KESİNLİK 
(YAKÎN) ile tamamlanmaktadır. Biz de bu yokluk ve 
kesinlik arasındaki konumumuzu, isabet kaydetmek ve 
haddimizi aşmamak üzere, %50’nin altında ya da üstünde 
[kuşku(şüphe)/zann] tutamaz, ancak tutulmaması gereken 
bir bilinçte, dilde ve tutumda olarak, kalarak, bekleyerek, 
sabrederek dengede durabilir, en başta kendimizde ve tüm 
ilişkilerimizde âdil olabiliriz. Kanıt (burhan) bulunmayan 
ya da elde edilemeyecek hiçbir durum için kaygı/kuruntu 
ya da kuşku/zan “üreterek” ya da “tüketerek”, ikisinden 
birinde bahis oynayarak hiçbir yol alamayacağımız gibi, 
dengede de kalamaz ve düşeriz. Bu da hem varoluşumuzu, 
hem kişisel yönetimimizi, hem de tüm ilişkilerimizi temel-
den sarsarak yıkar ve yok eder.

Bulutlu bir havanın, yağmurun yağıp yağmayacağında-
ki olasılık, bulutun varoluşu ne kadar yeterli bir veri gibi 
görünse de ancak %50-50’dir. Bizim yapmayacağımız ve 
yapabileceğimiz ise her iki olasılıkta da yük olmayacak bir 
araç olan şemsiyeyi yanımızda bulundurmaktır. Yağmurun 
yağacağına ya da yağmayacağına kendimizce karar ver-
mek, kendi içimizde didişmek ya da biriyle bahse girmek, 
tüm varlığımızı bir tarafa koyarak kumar oynamak yerine 
konunun doğallığı ve yalınlığıyla, kaygılanmadan, didiş-
meden, durumu abartmadan, suyu görür görmez, sabunu 
hazırlayıp köpürtmeden geçmeyi yeğlemenin, süreçte kal-
manın isabetliliğini yaşa(t)malıyızdır.

Herhangi bir iş ya da sınavda da aynı bilinçli tutumları ser-
gileyip başarısızlık sonuçları gibi kuruntu ve kaygılarımızı 
artırmanın, gereksiz heyecan, yetersizlikler ve olumsuzluk-
lar üzerine giderek düşünmenin de hiçbir yararı bulunma-
dığını anımsamak durumundayızdır.

Örnekler çoğaltılabileceği gibi, öncelikle yapmamamız[-
direnç/ihtiyâr] ve yapmamız [istenç/irâde] gerekenler ara-
sında, dengeli aralığı, ortayı bulup, kaygı/kuruntu/evham 
[< vehm] ya da kuşkunun[şüphe/zan] müşterisi ve kölesi 
olmadan, elimizdeki veri, oran ve olanaklarla hareket et-
memiz gerekmektedir.

“Zan gitmedikçe, korkudan ve kaygıdan kurtulamayız.”

OLANAK ve OLASILIK
Eski deyimleriyle imkân (olanak) ve ihtimal (olasılık) olan 
bu kavramların arasındaki farkı bilmemiz ve anımsamamız 
da çoğu kaygı durumunu ortadan kaldırabilmemize yar-
dımcı olacak farklardır.

Olanak ile Olasılık arasındaki farkı, olabildiğince yalın 
bir anlatım yeğleyerek, bir kişinin, bir öğünde, kaç dilim 
ekmek “yiyebileceğini” düşünmek üzerinden işleyebiliriz.

“Yiyebileceği” sözündeki tırnak, kişinin, doyma eşiği ve 
midesindeki boşluğa işaret ettiğinde, bu, olanaklılık; kişi-
nin, ekmek sevgisinden ya da o anki keyfi bir yeğlemesin-
den dolayı kaç dilim yerse tatmin olacağının belirsizliğine 
ve sonucuna işaret ettiğinde ise bu, olasılıktır.

Olanak ve olasılığın, kaygı durumuyla ilişkisi ise kişinin, 
“duygusal beslenmesinden” dolayı yani yakınlarından ve 
çevreden ilgi görmek istediği oranda sıra dışı bir tutum ve 
olasılık ortaya koymasındaki kadar keyfi ve kötüye kulla-
nılan bir durumdur. 

Dolayısıyla, kişilerin, çevresine, ilgi çekmek, birbirini kan-
dırmak yerine kendileriyle barışık olmaları ve bütünlüklü 
düşünmeleri oranında, kaygıların da ortadan kalkma oranı 
ve olasılığı yüksektir. Kimse için başkalarını kandırmanın, 
kişilerin, toplumun ve evrenin zaman ve enerjisini çalma 
gibi bir beklentisinin ve girişiminin işe yaramayacağını bil-
mesi kadar kaygı önleyici bir çözüm niteliği, etkisi, katkısı 
ve kolaylığı yoktur.

“Kişi, her ne yaparsa, kendi yapar, kendine yapar!”

ZAMAN ve/değil/yerine/||/<>/< AN
Kaygının neden oldukları, olabilecekleri ve ortadan kaldı-
rılmasındaki araç ve çözümlerin merkezinde, zaman ve algı 
yönetimi bulunur.

[ Yazı, burada yayımlayabileceğimizden daha geniş kapsamda 
olduğundan dolayı, yazının devamını/tamamını, şu adreslerden 

okuyabilirsiniz...

http://Bbiledegil.blogspot.com.tr/2016/06/kayg.html

FaRkLaR Sözlük başlığı için... www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7068 ]
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Kaygılarımız neredeyse so-
luğumuz, kan dolaşımımız 
kadar yakındır bize, benliği-

mizin her yanına nüfuz ederek bütün 
ilişkilerimizin içine sızabiliyor. Beğe-
nilme kaygısı, başarma kaygısı, gele-
cek kaygısı, anlatma-iknâ etme kay-
gısı, farklı olma kaygısı... Neredeyse 
kendi farkındalığımızı kaygılarımızla 
duyumsarız.

Bunun iyi mi yoksa kötü bir şey mi 
olduğu sorusunu sormak, herhangi bir 
yargıda bulunmak yerine, onun ne-
reden kaynaklandığı, iç dünyamızda 
yarattığı gerilim ve yaşamımızda yol 
açtığı yüklerin neler olduğunu anlaya-
bilmek daha önemli olsa gerek.

İnsanın insan olarak varlığından bes-
lenmeyen herhangi bir eğilim, beklen-
ti, düşünce, alışkanlık... Kalıcı etkisini 
sürdüremez. İster psikolojik olarak 
bilinçaltından, ister canlı bir organiz-
ma olarak içgüdülerden, ister düşünen 
bir özne olarak kendini kanıtlama bi-
çiminde görülsün, insanın tüm yapıp 
etmeleri, onun kendini koruma ve var-
lığının sürekliliğini güvence altına al-
maya, yetilerini gerçekleştirme dürtü-
süne dayanır. Yakından baktığımızda 
insanların tüm etkinliklerinin kökünün 
varlıksal alanda bulunduğu görülür. 
En olumlu ve onaylanır olanından en 
sevimsiz davranışlarına kadar hepsi 

herhangi bir kültür, cinsiyet, coğrafî 
ve tarihsel koşula bağlı olmayan doğa-
sındaki dürtüden kaynaklanır.

Doğal dürtülerin itkisiyle yaratılan 
olanaklar yeni kuşaklar için bir ortam 
olur. Bu kez varoluşsal dürtüler bu 
olanakları kullanarak kendilerini ger-
çekleştirirler.  Her insanın kendine ait 
özgünlüğü yok mu, kaynak aynı oldu-
ğuna göre herkes aynı kişilik özellik-
lerine sahip olması gerekmez mi diye 
bir soru akla gelebilir. Bu durum bir 
akarsuyun kaynağı ile dere yatağının 
yönü ve derinliği arasındaki ilişki gi-
bidir. Akarsu kaynağından aldığı ener-
jiyle kendi yolculuğuna başlar. Zemi-
nin direnci, eğimi onun akış çizgisini 
belirler.

Her birey günlük yaşamında kendine 
özgü seçimlerde bulunup özel amaç-
lar peşinde koşabilir, kendine uygun 
bir yaşam biçimi oluşturabilir. Bunlar 
bedensel gereksinimlerinin itkisiyle 
ve tinsel arayışlarının çekimiyle orta-
ya çıkarlar (kaynak). Kültürel ortam, 
cinsiyet, coğrafî koşullar vb. güçler 
dış koşul olarak işlev görürler.

Kişilik oluşumu varlıksal kaynakla 
dış koşulların birleştirilmesiyle olu-
şur. İnsanın özgürlüğü ve özgünlüğü 
bu birleştirmeyi nasıl yaptığına bağlı-
dır. O her zaman kendi içinden kendi 

olmaya çağrılır. Bizzat kaygılarımız 
bunun göstergesidir. Çünkü kaygı bir 
anlamda nesnesiz korkudur ve ben-
likte oluşan bir çatlaktır. Kaygılar, do-
ğal gereksinimler ve psişik dürtülerle 
bunları karşılama yetkinliği arasında-
ki uyumsuzluktan oluşur. Gereksinim-
ler ve olanakları, dürtüler ve yetileri 
benliğimizde duyumsarız. Varlıkları 
bizim isteğimize bağlı değil, çünkü 
verilidirler. Bunları uyuma getirme ve 
kendi içimizde devingen bir dengeye 
getirme derecemiz içsel doyumumuzu 
belirler. ‘Her insan kendi kişiliğinin 
mimarıdır.’ 

* * *

Davranışlarda bulunmak zorundayız; 
bu da dışımızdaki nesne ve insanlar-
la ilişki demektir. Birden çok öznenin 
karşılıklı ilişkilerinde tek tarafın istek 
ve iradesi mutlak olamayacağına, kar-
şı tarafın da direnci ve nitelikleri süre-
cin bir bileşeni olarak işlev gördüğüne 
göre yaşantının yönü ve kalıcılığı na-
sıl sağlanacak sorunu karşımıza çıkar. 
Sürekliliği olan bir şeyin aynı anlama 
gelmek üzere kalıcılığı vardır; sürek-
lilik ve kalıcılık aynı şeydir. O halde 
neden iki ayrı kavramla ifade ediliyor 
diye bir soru sorulabilir. Çünkü her 
olgu hem varlığını sürdürür hem de 
farklı farklı biçimlere girip çıkar: Sü-
reklilik ile dönüşümü, kalıcılık ile var-
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lığını söylemiş oluyoruz. Dönüşüm; 
ortadan kalkıp yeniden ortaya çıkma 
süreci olarak yokoluş ve varoluşun 
birliğidir. Dönüşüm, dönüşen bir ger-
çekliğin varlığıyla mümkündür. Varlık 
kalıcı olan, değişen ise varlığın hal-
leridir. İşte bu nokta insandaki kaygı 
duygusunun nesnel temelini oluşturur.

Kendi kendini fark eden insan bir ge-
leceğinin olduğunun da farkındadır. 
Geleceğin farkında olmak aynı an-
lama gelmek üzere şu anda elimizin 
altında olan olanakların elimizden 
çıkabileceğini, değişeceğini de bil-
mektir. Şu anki varlık yok olacak, şu 
anda yok olan ise günü geldiğinde var 
olacaktır. Çünkü olacak olan şu anda 
varolanın içinde potansiyel olarak bu-
lunmaktadır. O halde şimdi ve gele-
ceğin bu diyalektiği ve bunun bilinci 
Kaygı kavramının sadece öznel bir 
evham değil olgusal bir gerçeklik ol-
duğunu da bize gösterir.

Geleceğin belirsizliği ve bunun yarat-
tığı güvensizlik ile şimdinin kesinliği 
ve bunun yarattığı güvenlik duygusu 
karşıt kutuplar olarak insan benliğin-
de bulunur. Bu çelişkinin doğurduğu 
dirimsellik kendini günlük yaşamda 
da gösterir. Politik etkinliklerde, gün-
lük insan ilişkilerinde, aşk yaşamında 
kendini ortaya koyar. Bunun en somut 
göstergesi karar verme anlarımızdır. 
Karar verme anı deyim yerindeyse 
Araf’ta bulunmaktır. Çünkü yeni ko-
şulların ortaya çıkmasıyla yaşanage-
len ilişkilerin yeniden biçimlendiril-
mesi kaçınılmaz hale gelir. Beklemek 
mümkün olmadığına göre karar veril-
melidir. Ancak hazırdaki olanaklarla 
belirsiz bir sürecin yönlendirilmesi 
söz konusu olduğu için verilen kararın 
kusursuz olacağının güvencesi yoktur. 
İnsan ne kadar kusursuzluk peşinde 
koşarsa o ölçüde tedirginlik yaşar, do-
layısıyla hazırda bulunan olanaklarına 
sımsıkı sarılmak ister. Bu durum in-
sanda tedirginlik yaratır.

Yeni olana karşı direnme, eski ola-
na sarılıp kalmak ekonomik, sosyal 
ve psikolojik kökenli olabilir. Hangi 
biçimde olursa olsun tutum alma ve 

karar verme süreçleri bilincimizden 
geçmekte ve düşünsel bir değerlen-
dirmeyle oluşmaktadır. Olguların ve 
süreçlerin kendi gerçekliklerine uy-
gun şekilde kavranması güvenceli tek 
yöntemdir. Düşünce, olguları olduğu 
gibi ele geçirmekte yetersiz kalabilir, 
önemli olan bunu fark ettiğinde yeni 
yöntemler arayışına kendini kapatma-
masıdır. En tehlikeli tutuculuk düşün-
cenin kendi özgür ve yaratıcı gücünü 
kendi eliyle boğmasıdır.

Soyut gibi görülen bu konuları ya-
şamımızda yok saymak, bilincimi-
ze sokmamak mümkün mü? Hayır. 
Çünkü onlar doğrudan doğruya varlı-
ğımızla ilgilidir. Fiziksel olarak varlı-
ğımızı korumak ve geleceğe taşımak 
zorunda kalmamız konusunda bir key-
filik olamaz. Gereksinimler (doğal ve 
tinsel) bütün etkinliklerimizin kayna-
ğını oluşturur. Gereksinimin kendisi 
kişisel seçimlerimize bağlı değil. İn-
sanlaşma edimi bu gereksinimleri yok 
etmek değil -onlar yok edilemezler- 
onları yönlendirebilmekle ilişkili bir 
süreçtir. İşte bu akış ‘Ben’in oluştuğu, 
ahlâkî niteliklerin belirdiği, özgürlü-
ğün yaratıldığı gerilimli kaynaktır.

Gereksinimler, içimizde arzular olarak 
kendilerini gösterirler. Arzular fark 
edilerek; yani hangi araçlarla ve hangi 
yöntemlerle karşılanacağının bilinci 
ile isteğe dönüşmüş olurlar. Arzular 
içgüdüsel, istekler ise organik dürtüle-
re ve düşünsel arayışlara bağlı olmak 
kaydıyla akılsaldır.

Kaygı genel olarak beklentiye bağlı 
olarak ortaya çıkar. Emin olamamak, 
insanın kendi iradesini özgürce kulla-
namadığı durum olarak görülür. Ka-
rarsızlık; eksik bilgiden, sorumluluk 
üstlenmeyi göze alamamaktan doğa-
bilir. Sebepleri ne kadar çeşitli olsa da 
genel olarak iki yönlü kaygıdan söz 
etmek mümkün: Birincisi bireyin ken-
dinden, onun duyarlılığından, sorum-
luluk duygusundan, iyilikseverliğin-
den doğan, genel olarak söylersek öz-
veriye dayalı kaygıdır. İnsanın bir ya-
kını için, dostu için, ulusu ve insanlık 
için kaygı duyması gibi. Birey burada 

koşulların iyileşmesi için kendinden 
bir şeyler katmak, çaba göstermek, öz-
veride bulunmak istemektedir. Buna 
dışa yönelik kaygı diyebiliriz. Diğeri 
ise içe dönük olanıdır: Burada bireyin 
kişisel beklentileri vardır, dış koşullar-
dan bu beklentilerinin karşılamasını 
talep etmesi söz konusudur.  Birincisi 
var etme ikincisi ise var olma, korun-
ma kaygısı olarak ayrılabilir. Her ikisi 
de birbiriyle iç içe bulunur; ancak zan-
ların ve dış koşulların baskısıyla biri 
diğerinden ayrıymış gibi algılanabilir. 
Bu algılamaya bağlı olarak da ilişkiler 
ve tutumlar belirlenmiş olur.

Herhangi bir olgu ki buna duygu bi-
çimleri de dâhildir, kendi başına, ba-
ğımsız ve ilişkisiz olarak bulunmaz. 
Kaygı, Beklenti ve Gereksinim ayrı 
ayrı haller olmaktan çok, belirli bir 
halin almış olduğu biçimler, başka bir 
deyişle aynı olgunun -varolma enerji-
sinin- olgunlaşma derecesidir. Kayna-
ğı (gereksinim), ortaya çıkışı-görünü-
şü (beklenti) ve kendini duyumsatma 
biçimi (kaygı) hep bizim yaşamımız-
da gerçekleşir. Yakından baktığımızda 
bu sürecin Gereksinim ve kaygı aşa-
masında irademizin herhangi bir etki-
sinin olmadığı görülebilir. Çünkü ge-
reksinimler doğal süreçlere bağlı ola-
rak ortaya çıkıyor, kaygı ise bir duygu 
olarak başımıza geliyor. Duygular 
yapıp etmelerimiz sonucu başımıza 
gelirler; iradeyle oluşturulmaz, plan-
lanamaz, siparişle elde edilemezler. 
İlişkileri yaşama biçimi, buna katılma 
derecemiz, oluşturduğumuz beklen-
tiler ve yaşamsal ilkelerimiz iç içe 
geçerler. Böylece başımıza gelecek 
olan duyguların zemini oluşur. Gerek-
sinimlerin itkisiyle etkinlikler gösterip 
sonuçta belirli ruhsal haller yaşarız; 
sevinç, üzüntü, sitem, nefret,...

Bu sıralama mekanik olarak düşünül-
memeli. Önce gereksinim ortaya çıka-
cak buna bağlı olarak eylemler yapıla-
cak ve sonunda da bir duygu yaşana-
cak diye çizgisel bir sıralamadan söz 
edilemez. Bu daha çok mantıksal bir 
sıralamadır. Gereksinim gibi beklenti-
ler ve duygular da insani varlığımızın 
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dirimsel birer parçasıdır. Beklentinin 
kendisi aslında belirli hale gelmiş, bi-
linçte açığa çıkmış gereksinimdir. Öz-
gürlüğümüzü ve istencimizi beklenti 
aşamasında ortaya koyarız. Karşı yön-
den söylemek gerekirse, gereksinimle-
rin hangi araç ve yöntemlerle karşıla-
nacağını tasarlamakla beklenti oluştu-
rulmuş demektir; beklenti gereksinim-
le kaygının birliğinden oluşur.

Varlığımızın bu üç yönü yaşantımız-
da hiç durmaksızın etkisini gösterir. 
Bireysel her etkinlik özünde başka 
insanlarla ilişkide olmak demektir.  
İlişkinin kendisi hem özne olarak 
kendimizi gerçekleştirdiğimiz hem de 
başkalarını etkileyip dönüşüme zorla-
dığımız bir süreçtir. Herkes bir enerji 
hamuru olarak yaşam içinde suret ka-
zanır. Bireysel yapımızı bir çembere 
benzetirsek; bu çemberin merkezine 
gereksinim, çapına beklenti, çevresine 
de duygulanımlar diyebiliriz. Beklen-
ti çapı ne kadar uzun olursa duygusal 
yörünge o ölçüde büyük, yaşam alanı 
da o ölçüde geniş olur.

Temel nokta, beklentinin oluşturul-
masında ve karşılanmasında belirle-
yici gücün kim olacağıdır; çünkü onu 
belirleyen onu yönlendirir de. Kişisel 
çıkarlar mı, yoksa hak ilkesi mi? Bi-
rincisinde insan dış dünyanın kendi 
beklentilerine uygun olarak işlevli 
olmasını ister. Diğerinde ise kendisi-
ni gerçekliğin yasallığına uygun, törel 
yaşamın adil ve hak bilir ilkesine göre 
işlevli kılar. Birinci tutum bencillik, 
ikincisi ise erdem üretir. Yakından ba-
kıldığında söz konusu her iki tutumun 
kendine göre duygusal sonuçları oldu-
ğu görülür. Bencillik yanından bakar-
sak; tedirginlik, insanlara karşı güven-
sizlik, sakınım, yalnızlık, saldırgan-
lık... Genel olarak söylersek huzursuz 
ve mutsuz bir iç dünyayla karşılaşırız. 
Diğerinde ise; kendinden emin, alnı 
açık, anlayışlı, iç huzurlu, sevecen bir 
halle karşılaşırız. Potansiyel olarak 
her insan bu özellikleri içinde taşır.

Özne-özne ilişkisi kişiliğin oluşumu-
nun temel alanıdır. İnsanın doğayla 
olan ilişkisi de var; ancak bu öncelikle 

onun zorunlu maddi gereksinimlerini 
karşılamak için yaşadığı bir süreçtir. 
Doğayla olan ilişki başka insanlarla 
birlikte olmayı gerektirir; içinde hem 
çatışma hem de işbirliğini barındıran 
çelişkili bir süreç. Doğayla olan yana 
baktığımızda burada zorunlulukların 
egemen olduğunu görürüz. Başka bir 
deyişle orada nesnelerin kendine özgü 
dirençleri, doğanın değişmez yasallık-
ları söz konusudur. Her zaman geçerli, 
kişiye ve toplumsal-tarihsel koşullara 
bağlı olmaksızın etkin olduğu için gü-
venli bir alandır. Çünkü doğa yasaları 
ve doğal nesneler nasılsalar hep öyle 
davranırlar. Onunla ilişkiye giren in-
sanın artık kuşkuya kapılmasına, bek-
lenmedik yeni bir tepkinin doğacağı 
endişesi taşımasına gerek kalmaz. 
‘Doğa zorluk çıkarabilir ama kalleşlik 
yapmaz’

Doğaya yakın olan insanların ruhsal 
açıdan daha dingin olmaları, diğer 
yandan insanın doğaya olan özlemi 
bu güvenden kaynaklanır. Doğanın 
güvenirliliği ve yasalarının sonsuzca 
geçerli olduğu çok eski çağlardan beri 
fark edilmiş, bunun gözden uzak tutu-
lamayacağı hep hatırlatılmıştır. Dinsel 
alanda, mitolojik söylemlerde ve fel-
sefî bilincin doğuş aşamalarında doğa 
güçlerine tapınmak, onlarında bir ruhu 
olduğunu söylemek ve aslının ne ol-
duğunu anlamak,  aklın aynı gerçeği 
değişik açılardan ele geçirme çabaları 
olarak değerlendirilebilir. 

“Geçmişten geleceğe
Bir yasa sürüp gider:
Her büyük eylem her ulu düşünce
Kendi acısını getirir birlikte.”
(Sofokles, Antigone)

“Önce ne olduysa, yine olacak.
Önce ne yapıldıysa, yine yapılacak.
Güneşin altında yeni bir şey yok.” 
(Tevrat. Süleyman: ‘Vaiz’, 1/9)

“Öyleyse insanların hoşnutluk ve hoş-
nutsuzluklarını ve böylece yazgıları-
nın kendisini belirleyen şey Zorunlu-
luk üzerine görüşleridir.”
(Hegel, ‘Mantık Bilimi.’)
Yaşam hakkında güzel veya kötü gibi 

belirlemeler yaparız; ancak bunlar 
yaşamın kendisinin iyi mi kötü mü 
olduğundan çok kendi bireysel dene-
yimlerimizin belirlenmesinden öteye 
geçmez. Yaşamı maddi ve mânevî 
dünyanın birliği olarak alırsak hangi 
yöne ağırlık verirsek o yönün yaşa-
ma egemen olacağı bellidir. Ve her 
birisinin kendine göre iç dünyamızda 
bir yansıması vardır. Kısaca söyler-
sek yaşam kendisini; sevinç, umut, 
yalnızlık, korku... biçiminde gösterir. 
Somut etkinlikler ve nesnel varlıklar 
bu duyumsamaların oluşmasına yol 
açan araçlardır. Bu araçların nasıl bir 
anlayışla ve hangi amaçlar için bir 
araya getirildiği duyumsamalarımızı 
belirliyor.

Değer ölçüleri, anlayış biçimi, gelece-
ğe yönelik umutlar bizi biz yapan iç-
sel güçlerimizdir ki, sadece onları ya-
şayabiliriz. Dışarıda olanlar ise birer 
hizmetkârdır. İnsan yanılsamalı olarak 
geçici öğelerin gerçek yaşamı oluştur-
duğu zannına kapıldığı zaman sonu 
gelmez bir boşluğun içine düşebilir. 
Özünde bir anlam varlığıyız ve nesnel 
şeyler anlam üretmezler; çünkü anlam 
nesnelerde değil akılda bulunur. Nes-
nelere bir anlam yüklesek dahi bunu 
yapan bizleriz.

İnsanın kendisiyle ve dış dünyayla 
kurduğu ilişki onun beklentilerini de 
belirler. Beklentisiz yaşam olamaz. 
Kendi isteklerimiz her koşulda ve-
rili bir güç olarak içimizde bulunur. 
İçinde istek barındırmayan beklenti 
olamayacağına göre isteklerimizi na-
sıl yönlendirip gerçekleştireceğimiz 
beklentimizin içeriğini belirler.

Gereksinimler olmasaydı diye bir di-
lekte bulunamayız, o bizim varlığımı-
zın yanan ocağıdır. Bu ocakta neyin 
pişirileceğine insanın kendisi karar 
verir. Yemeğin lezzeti de bu malzeme-
lerin bir araya getirilmesi ve ilişkilen-
dirilmesiyle yaratılır. Gereksinim ate-
şi kaygı kazanını kaynatarak beklenti 
yemeğini pişirir. Yaşantı ise bu yeme-
ğin lezzetini tatmaktır.
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Sürdürülebilirlik, bir olgunun 
veya bir girişimin ilk heyecanı-
nı kaybetmesi ile ortadan kalk-

ma tehlikesi karşısında daimi olmayı, 
sürüp gitmesini ifade eder. Bu durum 
ekolojide olduğu gibi ekonomilerde de 
böyledir. Büyük girişimlerin ve başarı-
ların ardında bugün asıl kaygı duyulan 
bu sürdürülebilirliğin başarılmasıdır. 
Zira sürdürülebilirlik olmadığında 
başarının da gerçek veya tam olduğu 
söylenemez.

Son yıllarda, kurumların kısa ve uzun 
dönem geleceğine yönelik artan kay-
gılarıyla birlikte bu konuda yapılması 
gerekenlere kafa yormak için bilinç 
düzeyinin de giderek arttığını göz-
lemleyebiliyoruz. Hatta birçok kişi 
“Sürdürülebilirlik” kavramını günlük 
hayatta “İstikrarlı olmak” anlamında 
kullanmakta ve bu kavram dillere pe-
lesenk olmuş durumda. Oysa ihtiyaç 
olan bilincin, sürdürülebilirlik için 
aranan motivasyonla birleşmediği gö-
rülmekte.

Kurumsal şirketler de, yatırımcıları 
için hazırladıkları yıllık raporlarında 
sürdürülebilirlik adına neler yaptıkları-
nı anlatarak artı puan toplayabilme ça-
bası ve kaygısı içerisindeler. Firmalar 
için kurumsallaşma hiçbir zaman ku-
rumların temel amacı olamaz; bu yöne-
liş uzun vadeli, tutarlı ve sürdürülebilir 
başarı elde etmek için kullanılacak bir 
araçtır onlar için. Bir kültürel değişim-
dir. Kafa yapısının, alışkanlıkların ve 
tarzın değişimidir. Kurumsallaşmada 
başarı, güçlü destek, anlayış ve sabırla 
gelebilir. Bu noktada sürdürülebilirlik 
vazgeçilmez bir noktaya oturur.

Kurumlar açısından sürdürülebilir-
lik deyince insan, yönetişim, etik ve 
finansal performansın yönetimi an-
laşılıyor. Artık işletmeler için sadece 
kâr etmeye odaklanılan günler geride 
kaldı. Sürdürülebilirlik arzusunun ve 

buna bağlı gelişen kaygının ticarette 
rekabeti etkileyen bir unsur olduğu ka-
bul ediliyor. Kurumların faaliyetlerinin 
içeriği artık sadece şirketin iş ortakları-
nın değil çalışanlar, sivil toplum kuru-
luşları, yatırımcılar, kamu gibi çok çe-
şitli paydaşları da ilgilendiriyor artık. 
Bu da şirketlerin daha şeffaf ve hesap 
verebilir olması gerekliliğini getiriyor. 
Dolayısıyla şirketlerin hayatta kalabil-
me kaygıları, onları sürdürülebilir ola-
na itiyor. Bunun en güzel ve basit yolu 
ise “raporlama” yapmak. 

Sürdürülebilirlik Raporlaması, bir şir-
ketin sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda ekonomik, çevresel ve 
sosyal performansını gösteriyor. Şir-
ket, bu raporu bir iletişim aracı olarak, 
bu alanlardaki risk yönetim perfor-
mansını paylaşıyor. 

Kurumların sürdürülebilirliklerinin 
kaygılarını azaltmak ve kontrol altına 
almak için dikkat etmesi gerekenle-
rin ilki, operasyonel kârlılıkları. En 
basitçe kullanılan hammaddeyi daha 
verimli kullanmak gerekiyor. Bu ope-
rasyonu yönetmek bile doğrudan kâr-
lılığa etki ediyor. İkincisi, risklerin yö-
netimi. Üçüncüsü ise büyüme. Ayrıca 
dünyanın nereye gittiğini kurumun üst 
yönetiminin takip etmesi de gerekiyor. 
Pek çok yönetici, sürdürülebilir liğin 
kurum gündeminde kalıcı bir yeri ol-
duğuna inanıyor ve bu kaygıyı yaşadı-
ğını gösteriyor. Ancak Bilgi Teknoloji 
sistemlerinin kullanış biçimi, geniş 
değer zinciri boyunca faaliyetlerin tam 
etkisini anlamak ve yönetmek isteyen 
şirket lere yeterli gelmiyor. Bu durum, 
sürdürülebilirliğin temel iş stratejileri-
ne henüz entegre olarak kullanılmadı-
ğını gösteriyor.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 
yazılımları iş sü reçlerini ve kurum-
sal kaynak yö netimini önemli ölçüde 
geliştirdi. Bu sayede kişilerin kendi 

zihinlerinde depolanan bilgiler, bu 
kişilerle birlikte yaşamıyor veya fir-
malardan ayrıldığında kendileriyle bir-
likte gitmiyorlar. Bilginin ve faaliyetin 
sürdürülebilirliğini sağlamanın bilgiyi 
sisteme taşımakla mümkün olduğu 
anlaşıldı. Bugün Kurumsal Kaynak 
Planlama (Enterprise Resource Plan-
ning) sistemi ile satın almadan üreti-
me, satıştan muhasebeye kadar tüm 
departmanlar daki temel iş süreçlerin-
de entegrasyonu sağlıyor. Böyle olun-
ca da pek çok şirketin kalbini ve kayıt 
sis temini oluşturuyor. Bu sistemsel 
yapı yakın zamanda çevresel ve sosyal 
olanlar da dâhil olmak üzere her türlü 
kaynağı göz önüne alarak; şirket sınır-
larının dışına ulaşan değer zincirinin 
tüm evrelerini kapsamı altına alacaktır. 

Şüphesiz bu yaklaşım ve neticesinde 
meydana gelen oluşum, diğer unsurla-
rın yanında, bir ürünü oluşturan mal-
zemenin ve hammaddenin nereden 
geldiği, ürü nü imal etmek için ne ka-
dar enerji gerektiği, çeşitli adımların 
ne kadar atık ürettiği ve tedarik çinin 
iş faaliyetlerinin çalışma standartlarına 
ne kadar uyduğu gibi konuları da dik-
kate alacaktır.

Kurumların sürdü rülebilirlik üzerine 
odaklanarak rekabet avantajı kazana-
bileceğini söylesek de bu bakış açısı 
fazla er ken olabilir. Sürdürülebilirliğe 
ağırlık ve ren ve bunun için yatırım ya-
pan kurum, kuruluş ve oluşumlar için 
doğrudan hedeflerini yakalamanın ya-
kın vadede sınırlı kala cağını bunun da 
kaygıyı artırabileceğini öngörebiliriz. 
Yine de kay naklarını ve hedeflerini di-
ğerlerinden daha iyi yönetmeyi öğre-
nen oluşumların, bulundukları alanda 
lider konumuna gelecekleri de açıktır...

Kurumsal Sürdürülebilirlik
Göker Sarp
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“Bütün bu gelip geçen anlarda Hakkın gayrisi yoktur...”

İbn-i Arabî, Mir’at-ül İrfan

* * *

“Gerçek bir arayış içinde olan kişi, kendini arayan kişidir. Ben kimim? Dı-
şında sorulardan vazgeç ‘Ben’ kesindir. ‘Ben buyum’ ise değildir. Ne oldu-

ğunu bilmek için ise önce ne olmadığını araştırıp bilmelisin.”

Sri Nisargadatta Maharaj - Bombay, 16 Ekim 1973 

* * *

“İnsan zihni içsel bağlamda psişik açıdan tamamıyla özgür olmadıkça, 
doğru olanı görmek, korku tarafından yaratılmamış, içinde yaşadığımız 

toplumun ya da kültürün biçimlendirmediği ve sıkıntı, çaresizlik ve KAYGI 
duygusuyla günlük yaşamın tekdüzeliğinden bir kaçış anlamına gelmeyen 

bir gerçekliğin olup olmadığını görmek olanaklı değildir.”  

J.Krishnamurti, Korku Üzerine

Yeryüzü ve uzayın aslında harikulade fakat,

yozlaşmış kabuklanmalar dâhil çok yönlü ilişkileri-etkilerine muhatap;

İnsanın KAYGI’sını anlamak..
Muhammet Varer
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Her şeyin oluşuna etken as-
lında insanın kendi niyet ve 
eylemleridir. Cehaletinden - 

Aydınlanmasına kadar.

Neden kaygılanırız?

Yeryüzünün doğal yapısı içinde insa-
noğlu bu yapıların sınırsız ilişkilerine 
muhataptır. 

Doğum öncesi anne rahmindeki ya-
şam, doğum anı ve doğum sonrası, 
anne-baba ve çevresinin çok yönlü 
ilişkilerinin etkisi ile yaşam serüveni-
ne başlarız.

İçine doğduğumuz yaşam bilgi ve 
koşulları çoğunlukla kâmil değildir. 
Nitekim anne-babalar da yaşamın öğ-
renme süreci içindedirler.

Beslenmede;

Yaşam kaynağı besinler doğasına uy-
gun koşullarda yetişmek yerine çeşitli 
nedenlerle genlerinin bozulmasından 
insan sağlığına zararlıların kullanımı 
ve raf ömrünü uzatmak üzere kulla-
nılan koruyucuların olumsuz etkileri 
dâhil sağlığı olumsuz etkileyebilmek-
tedir.

Barınmada;

Ev inşası çoğunlukla doğal değil-
dir. İzolasyon maddeleri ve özellikle 
elektrikli ısıtma-soğutma cihazlarının 
etkileri içinde yaşadığımız konutların 
doğal hava sirkülâsyonunu olumsuz 
etkilemektedir.

Temiz hava ve su temininde;

Doğaya saygı kültür-erdemi çeşitli 
sebeplerle yozlaşma sonucu temiz 
hava ve su kaynakları olan ormanla-
rın kirlenmesi sonucu yaşamın temel 
kaynağı temiz hava ve su kalitesi bo-
zulmuştur.

Sağlık ve hastalıkta;

Bilimin tanımladığı hastalık kendi 
araştırma ve bulguları ile sınırlıdır. 
Oysa insan potansiyeli bunun çok öte-
sindedir. Hasta olmadan korunması 
gereken bir durumda olduğunu henüz 
yeterince anlamamış bu yüzden koru-
yucu hekimlik de henüz yeterince ge-
lişememiştir. İnsan özellikle ülkemiz 
dâhil doğu ülkeleri kamu hastaneleri-
ne başvurduğunda çoğunlukla yeterli 
olamayan imkânlar ve ihtiyaç olan 
morali sağlamak bakımından hastayı 
bir misafir insan kardeşi olarak karşı-
lamakta henüz yeterli olamamaktadır.

Radyo, TV, Gazete ve Sosyal 
Medya;

Bunlar içinde yaratıcılık-şefkat-gü-
zellik-gelişen ve bereketi teşvik 
edenler vardır. Bununla birlikte ide-
olojik çıkarı önceleyen zihniyetin 
yaptığı çoğu maksatlı neşriyatları iz-
leyip onlara tepki veya hayıfla dahi 
katıldığımızda bir süre sonra onlarla 
özdeşleşir ve KAYGI varlığı hali-
ne dönüşürüz. Sonrada bu halimizle 
topluma katılır yanılsama kabuğumu-
zu kalınlaştırırız. Böyle olduğunda 
Dünya niye yaratıldı?... Biz Kimiz?... 
Neyiz?... Bu olanın aslı ne soruları-
nı lüks ve anlamsız bulmaya başlar 
ve anlamsızlığımız KAYGI dâhil bir 
veya onu takip eden çok başlı hastalı-
ğa dönüşebilir. 

Yeryüzü koşullarında;

Yerin derinliklerini araştırıp buldu-
ğu maden ve mineralleri yer üstünde 
ulaşım-haberleşme, mutfak ve birçok 
alanda kullanırken bu maddelerin 
olumsuzluğu ile karşı karşıyadır. Me-
sela plastikten yiyecek ve içecek kap-
ları ve ambalaj malzemeleri, karton 
bardak, tabak çatal ve bıçaklar.

Uzay koşullarında;

Güneş ışınlarından yararlanmada bil-
gi ve imkânları eksik ve yanlış olabil-
mektedir.

Ulaşım ve haberleşmede;

Uçak ve hızlı trenler başta olmak üze-
re kullandığı ulaşım araçlarının elekt-
romanyetik etkilerine maruz kalmak-
tadır. Ayrıca petrol ile çalışan ulaşım 
araçlarının ortama saldığı kirliliğe 
muhataptır.

Tertip ve temizlikte;

Özellikle renkliler başta olmak üzere; 
kâğıt havlu, mendil, peçete, tuvalet 
kâğıdı hatta kumaş görünümlü sen-
tetikler dâhil petrol ve türevlerinden 
oluşan kimyasalların olumsuz etkile-
rine maruz bulunmaktadır.

Parasal sorunlarda;

Edindiği alışkanlıklar sonucu birçok 
zaruri olmayan araç ve gereçleri zaru-
ri ihtiyaç haline getirmesi sonucu ge-
liri giderini karşılamakta, borçlanma 
alışkanlığı sonucu, ödemede sıkıntı- 
zorluk çekmektedir. 

Evlilik ve ayrılışlarda;

Evlilik hakkında yeterli sosyal anla-
yışa sahip olmadan duygusal veya tö-
resel anlayışla yaptığı evlilik sonucu 
bir arada yaşamaya kendini mahkûm 
ettiğinde uyum zorlukları ile karşılaş-
maktadır.

Yakınını yitirmede;

Yaşam ve yaşam ötesi hakkındaki bil-
gisi yaradılışın özüne uygun olmadığı 
için özellikle birinci derece bir yakı-
nını yitirdiğinde depresyona düşebil-
mektedir.
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Eğitimde;

Mevcut eğitim sistemleri yaradılışı-
na uygun ve yaşamı kolaylaştıracak 
yerde siyasal aktörlerin daha ziyade 
kendi anlayış-düzenlerini yine kendi 
çıkarlarına hizmet edecek bir eğitim 
modeli henüz yürürlükte olduğundan 
kolaylık yerine zorluk yaratabilmek-
tedir.

İşte;

İş yerleri hele olgun insan için bir 
okul yerini-işlevini görmenin ötesin-
de gerilim üretme ve yayma yerleri 
olabildiğinden iş hayatı bir nev’i ıstı-
rap yükleyen yerler olarak karşı karşı-
ya kalınmaktadır.

Hâsılı aslı sevgi-anlayış-sevinç hatta 
Ramtha öğretisindeki Üstadın deyimi 
ile “Harikulade muhteşem ışık güç 
dalgası” iken insanoğlu adeta KAYGI 
varlığına bürünmüştür.

Bireyler arası iletişimde;

Bilimsel tespitler ve deneye dayalı üs-
tat bilinçlerinin beyanları- kadim izle-
rinden bilindiğine göre; İnsanoğlunun 
yaşamdaki karşılaşmaları tesadüfî 
değildir. Unutulmuş geçmişi dâhil 
hikmet içermektedir yani maksatlıdır. 
Şöyle ki geçmişindeki niyet ve eyle-
mi tahakkuk aşamasında birileri veya 
olaylarla karşılaşması gerekir. Mesela 
beddua etmiştir veya sözde dua eder-
ken içsel olarak yargılama düşüncesi 
içermiştir. Bunların arınması ve özü-
ne uygun olanın ortaya çıkması için 
Öz varlığı belki doğum öncesi plan-
lanmış mizansenleri ortaya çıkarır. Bu 
türde düşünme kültürümüzde yaygın 
olmadığı için karşılaşmalar kırılgan 
ve henüz olgun olmayan duygusal 
alışkanlıklar otomatikman devreye 
girer, karşılaşmanın arıtma maksadı 
yerine yeni bir uyumsuzluk ve kirli-
lik doğar ve bu hal fark edilip içsel 
ve dışsal olarak uygulama buluncaya 

kadar katlanarak devam eder. Tabii ki 
bunun sonucu, korku, endişe, kaygı 
vb. semptomlar halinde bilimin henüz 
hastalık olarak tanımladığı durumlar-
la karşı karşıya kalır.

İnanç ve Kavramlar;

Doğru, yanlış, iyi, kötü, günah, sevap 
dâhil kullandığımız birçok inanç ve 
kavramlar Aslından kopuk dinî anla-
yışlar ve milliyetçilik sınırsız olan aslı 
potansiyelimiz karşısında farkında ol-
mazdan KAYGI nedeni olabilir.

Ulaşım-Trafik;

Büyük şehrin farkındalık düzeyinden 
henüz çoğunlukla uzak kalabalığı 
ve bunların yarattığı trafik sorunla-
rı, vaktinde ulaşma düşüncesi dâhil 
KAYGI nedeni olabilir.

Anarşi-Şiddet olayları 
karşısında;

Sayı ve şiddeti artarak devam eden 
anarşi-şiddet olaylarının karmaşıklığı 
belki içinde yaşadığımız dünyadaki 
sorumluluğumuzu daha çok alma-
ğa adeta davet ederken diğer yandan 
olayları nedenleriyle anlama kültür-a-
lışkanlığımız henüz kemâl mertebe-
sinde olmadığından KAYGI dâhil 
birçok gerilimi yaşamaktayız.

Yetişkinlerin çocuklara 
korkuyu dâhil kabullerini 
aktarımına dair bir öykü; 

Kadıköy tramvayına binmiştik; güler 
yüzlü yetişkin anne ve çocuk ile kar-
şılaştık. Çocuğa yer verildi ve sonra 
camdan sarkma ve tehlike konusu 
gündeme gelince çocuk “Ben kork-
mam ki” dedi. Evet, çünkü o anda 
henüz korku güdüsü oluşmamıştı. Ve 
yetişkinin melekesi ise korkuyu öğ-

renmiş, hafızasına kaydetmiş ve kü-
çüğüne aktarmaya başlamıştı bile. 

KAYGI panzehirleri olarak da görü-
lebilecek, belki de şuuraltımızın bas-
tırılmış buzdağını keşf ve fark etme-
mizde yarayabilecek, deneye dayalı 
öğretilerin bazılarından ve kaygıya 
ışık tutacak nitelikte görülebilecek 
“korku”ya dair olanlarına da bir mik-
tar aşağıda yer verilmiştir;

* * *

J.Krishnamurti, “Korku Üzerine” adlı 
eserden; 1

Zihin, sözcüklerin engellemesi, yo-
rumlama, onaylama ya da kınama 
olmadan dikkatlidir. Bu tür bir zihin, 
kendine ışık saçar; kendine ışık saçan 
bir zihnin korkusu yoktur. (s. 54)

Korku yozlaşmaya, çürümeye yol 
açar ve korkudan özgür olmak için 
kişi, zihnin korkuyu nasıl yarattığı-
nı anlamalıdır. Korku diye bir şey 
yoktur, ancak zihnin yarattığı şeyler 
vardır. Zihin sığınmak ister, güvenlik 
ister, zihin çeşitli biçimlerde kendini 
korumaya yönelik hırslara sahiptir; 
tüm bunlar var olduğu sürece, kor-
kularınız da olacaktır. Hırsı ve yet-
keyi anlamak son derece önemlidir; 
her ikisi de yıkımın bir göstergesidir. 
(s.68)

Kişi kendi edindiği koşullanmalarını, 
sorunların, günlük yaşamının tekdüze 
yüzeyselliğinin, boşluğunun, yeter-
sizliğinin farkında olmalıdır. Kişinin 
kendine ilişkin farkındalığı, ne kendi 
içini gözlemleme ne de çözümleme-
ye yönelik olmalıdır, kişi kendinin 
olduğu gibi farkında olmalı ve zihne 
yapışmış görünen tüm bu konulardan 
tamamıyla özgür olmanın olanaklı 
olup olmadığını görmelidir. (s. 89)

Bütün dünyada insanlar büyük KAY-
GILARA sahiptir ve bu da korkunun 
bir parçasıdır. Tüm bunlar bir tür 
korkudur. Öyleyse, korku ve zaman 

1 J.Krishnamurti, Korku Üzerine, Ayna 
Yayınları, İstanbul 2005
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arasındaki ilişki nedir. Korkunun dal-
larını budayıp dalları birbiri ardına mı 
ele almalıyız, yoksa korkunun köke-
nini mi incelemeliyiz? Korkuyla ilgili 
başka sorunlarım da var. Öyleyse kor-
ku ile zaman arasındaki ilişki nedir? 
Ayrıca korkunun düşünceyle ilgisi 
nedir? Pek çok şeyden korkuyorum, 
ama korkunun kökenini anlamak isti-
yorum, çünkü eğer bunu anlayabilir-
sem korkunun doğasını, niteliğini, ya-
pısını görebilirsem, korku bitmiş de-
mektir. Ama yalnızca dallarını budar-
sam, korku devam edecektir. Öyleyse 
bizim ilgileneceğimiz korkudan nasıl 
kurtulacağımız değildir. Korkunun 
doğasını derinleme inceleyebilirsek, 
bundan bütünüyle özgür olacağız.

Yaşamımızdaki bencillik, korkunun 
nedenidir. Bu ben duygusu ve benim 
çıkarım, benim mutluluğum, başarım, 
başarısızlığım, elde ettiklerim, ben 
böyleyim, korkunun ifadeleri, ıstı-
rap, depresyon, acı, KAYGI, arzu ve 
üzüntüyle birlikte bütün bu benmer-
kezci gözlem, tüm bunlar bencilliktir, 
ister Tanrı adına, ibadet adına, ister 
inanç adına olsun bencilliktir. (s.100)

Korku ve korkunun sayısız biçim-
leri-suçluluk-endişe, umut, çaresiz-
lik-ilişkilerin her hareketinde yerini 
alır; her güvenlik arayışında, sözde 
sevgi ve tapınmada, hırs ve başarıda, 
yaşam ve ötesinde ve fiziksel ve psi-
şik etkenlerde oradadır. Bilincimizin 
tüm düzeylerinde, sayısız türde korku 
vardır. Karanlık, aydınlık, gitme ve 
gelme korkusu. Korku güvenlik ar-
zusuyla başlar ve biter; içsel ve dışsal 
güvenliğin sağlanması, emin olma, 
kalıcı olma arzusu. Kalıcılığın sü-
rekliliği her yönde, ilişkide erdemde, 
harekette, deneyimde, bilgide, içsel 
ve dışsal unsurlarda aranır. Güvenli-
ği bulmak ve güvende olmak, insanın 
sonsuza dek süren yakarışıdır. Korku-
yu besleyen bu ısrarcı istektir. (s. 117)

Eckhart Tolle’nin “Şimdinin Gücü”n-

den; 2

Huzursuzluğunuzu tamamen kabul-
lendiğiniz anda, huzursuzluğunuz hu-
zura dönüşür. (s. 98)

Bir başkasının ıstırabı ya da bilinç-
siz davranışıyla karşılaştığınızda, siz 
mevcut halde ve Var’lıkla temasta ka-
lır ve böylece kendi Var’lığınızla for-
mun ötesine bakıp diğer insanın par-
lak ve saf Var’lığını hissedebilirsiniz.

Şefkat sizinle tüm yaratıklar arasın-
daki derin bir bağın farkındalığıdır. 
Bu anlamda sizinle diğer her varlık 
arasında tam bir eşitlik vardır. (s. 100)

Teslim olmamış bilinç halinden hiçbir 
gerçekten olumlu eylem kaynaklan-
maz. (s. 102)

Eğer başkalarındaki bilinçsiz davranı-
şa direnir ya da onunla savaşırsanız, 
siz kendiniz bilinçsiz hale gelirsiniz. 
(s. 110)

Direnmek zayıflıktır ve güç kılığına 
bürünmüş korkudur. (s. 113)

Teslimiyet olana dek bilinçsizce 
rol-oynama insan ilişki ve etkileşimi-
nin büyük bir bölümünü oluşturur. (s. 
114)

“Dinginliğin Gücü”nden; 3

İnsanlar kim olduklarını unuttukların-
da karışıklık, öfke, depresyon, şiddet 
ve çatışma ortaya çıkar. (s. 51)

Doğada yürürken ya da dinlenirken, 
tam olarak orada bulunarak o âlemi 
onurlandırın. Sessiz ve dingin olun. 
Bakın. Dinleyin. Her hayvanın ve her 
bitkinin nasıl tamamen kendisi oldu-
ğunu görün. İnsanlardan farklı olarak, 
onlar kendilerini ikiye ayırmamışlar-
dır. Onlar kendilerinin zihinsel imaj-
larıyla yaşamazlar, böylece o imajları 
koruyup güçlendirmeye çalışmaları, 
bunun için KAGILANMALARI ge-
rekmez. (s. 78)

2 Eckhart Tolle, Şimdinin Gücü, Akaşa 
Yayınları, İstanbul 2003
3 Eckhart Tolle, Dinginliğin Gücü, Akaşa 
Yayınları, 2003

Siz nesnelere bağlandığınızda, onla-
rı kendi gözünüzdeki ve başkasının 
gözündeki değerinizi yükseltmek 
için kullandığınızda, nesnelerle ilgili 
KAYGI tüm yaşamınıza kolayca hâ-
kim olabilir. (s. 94)

She Bhagwan Rashnes/Osho, “Cesa-
ret”ten;

KORKAN İNSANLAR, BÜYÜK 
BİR SEVGİ KAPASİTESİNE SA-
HİPTİR. Korku, sevginin olumsuz bir 
yönüdür. Eğer Sevginin akmasına izin 
verilmezse, korkuya dönüşür. Eğer 
sevgi akışına engel olunmazsa korku 
ortadan kaybolur. O yüzden sadece 
sevgi yaşanan anlarda korku bulun-
maz. (s. 93)

“Korku”dan; 4

Akıl hatalardan kaçınmak ister ve ya-
şam hataları atlamak istemez. Hatala-
rın üzerine gitmek ister ki çok daha 
fazla şey öğrenebilsin, çünkü ancak 
deneyerek ve hata yaparak öğrenebi-
lir. Hata yapmayı bırakırsak, öğren-
meyi de bırakırız. Ve benim deneyimi-
me göre, öğrenmeyi bırakan insanlar, 
nevrotik olurlar; nevroz bir tip öğren-
memedir. Kişi fazla öğrenmekten kor-
kar, o yüzden aynı rutinleri izlemeyi 
sürdürür. Kişi bıkar, sıkılır, ama ayni 
rutine devam eder, çünkü ona alış-
mıştır; o bilindiktir, bilinendir. Korku 
oluştuğunda, bu sadece şu ana kadar 
sürdürdüğün programın dışında bir 
şeyhlerin geliştiğinin göstergesidir. 
Tekrar öğrenmeye başlamak zorunda 
kalacağın bir durum içine girersin. Bu 
da, nevrozundan vazgeçmek zorunda 
kalacağın anlamına gelir. Yani, beş 
yaşından bu yana, çocukluğundan bu 
zamana kadar her ne yaptıysa, yavaş-
ça silinmeli ve bırakılmalıdır... Ancak 
bu şekilde tekrar çocuk olabilir ve öğ-
renmeye kaldığın yerden devam ede-
bilirsin. (s. 151)

4 Osho, Korku, Butik Yayıncılık İstanbul, 
2009
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Kaygı; doğada yalnızca insana 
hastır. Çünkü insan ne diğer 
canlılar gibi kendi ile özdeştir 

ne de kendine verili olarak dünyaya 
gelmiştir. Onun her şey olma potan-
siyeline sahip olarak doğuşu ve onca 
olasılık içinden seçtikleri ile kendini 
var edecek oluşu, insanı yükümlülük 
altına sokar. Kaygı duyuşunun altında 
da bu sorumluluk duygusu yatar. Bir 
bilinç varlığı olduğu için bebeklik ev-
resinden itibaren duyuları ve zihni ile 
dış dünyaya açılmaya başlayan insan 
zamanla kendi özbilincine yabancıla-
şarak, nesnelere yakınlaşmaya, onları 
tanımaya ve tanımlamaya başlar. Ve 
insan ancak nesneler üzerinden ken-
dine dönerek, kendini inşa etme ola-
nağını yakalar. Fakat kendimizi inşa 
ederek istediğimiz kişi olabilmenin 
yolunun yalnızca kendi istencimize 
ve edimlerimize bağlı olduğunu fark 
etmemiz, iç sıkıntısını da beraberinde 
getirir. Bu bir nev’i özgürlüğümüzün 
bedelidir. 

Eğer inşa ettiğimiz varlığımız, ideal 
insan formundan uzak ise bu kendi-
mizi gerçekleştiremediğimiz anlamı-
na gelir. İnsan formundan uzak olan 
hayvani bir varoluş, içimizdeki değer-
lerin ölmesi demektir. Zaten özvar-
lığımızdan gelen ve temel anksiyete 
(basic anxiety) olarak isimlendirilen 
ölüm korkusunu deneyimlememiz de 
bu yüzdendir. Anlam veremediğimiz 
endişe duyuşlarımız ve kaygılarımız, 
iç sıkıntılarımız ve öleceğimiz sanısı, 
içimizdeki insanlık nüvesinin kendini 
açımlayamayışından kaynaklandığı 
için bütün bunlar bir nev’i kendini 
gerçekleştirmesi için insanı motive 
eden dürtüler mesabesindedir. Onun 
için bu dürtüler gelecek kaygımızı 
ortadan kaldıracak birikimler elde 
etmekle, tehlikelerden uzak güvenli 
bir yaşam sürmekle, iyi bir mevkide 
bulunmak ve mutlu bir aile kurmak 
ile ya da kısaca her şeyin yolunda git-
mesi sayesinde giderilecek dürtüler 
değillerdir. Fakat yine de insanın iç-

sel ihtiyaçlarını kendine dışsal olanla 
doyurmaya çalışması kültürü üretmesi 
ile sonuçlandığı için önemli bir kaza-
nımdır.

Çünkü insan sırf ölüm korkusundan 
dolayı yaşamın sürekliliğini sağlamak 
istemiş ve doğayı kendi ihtiyaçlarına 
göre dönüştürürken aslında kendini 
de tensel bir varlıktan tinsel bir var-
lık haline getirmiştir. İnsanın kültüre 
ve uygarlığa olan katkılarını içeren 
dinler, inançlar, bilim, sanat, felsefe 
ve benzeri tüm oluşumlar; gerçekte 
tinin görünüşe çıktığı personalardır. 
Başka deyişle tinin tavırlarıdır. Bu 
tavırlardan yansıyan tin, özbilincin 
kendisidir. Her ne kadar tin olgular 
olarak kendini tarihte gerçekleştirse 
bile tinin membaı insanın özbilinci 
olduğu için hem kavramların hem de 
kavramların hayata geçtiği kurumların 
temeli daima aklın ilkelerine dayanır. 
Kendi ilkeleri ile doğadan yani içgü-
dülerinden arınan akıl, tinin ve tinden 
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doğan vicdanın kaynağıdır. Diyebili-
riz ki vicdan, akılla inşa edilen uygar-
lık binasının köşe taşıdır. Dolayısıyla 
vicdansız bir aklın kurduğu uygarlık 
hangi ilkelere dayanırsa dayansın bar-
bardır. Ve böyle bir dünyada yaşamak 
zorunda kaldığımızda kaygılanmamız 
doğaldır. Fakat bu kaygı dış koşullar-
dan kaynaklandığı için sebebi bilinci-
mize açıktır. Dolayısıyla temel anksi-
yeteden (basic anxiety) farklıdır. Ama 
yine de bir ortak noktaları vardır. Tıp-
kı içimizdeki insanlık nüvesinin ken-
dini açımlaması ile son bulan temel 
anksiyete gibi, o nüvenin kurduğu bir 
medeniyet ile de dış koşulların yarat-
tığı kaygılar son bulacaktır. Yine tıpkı 
içimizdeki insanlık nüvesinin kendini 
açımlayamayışı ile temel anksiyetenin 
ortaya çıkışı gibi, o nüveden yoksun 
olan vicdansız bir aklın kurduğu iç-
güdü uygarlığı da, bize kaygılanmakta 
ne kadar haklı olduğumuzu ispatlaya-
caktır. Bugün içinde bulunduğumuz 
duruma dönecek olursak, kaygılan-
mak lâzımdır.

Çünkü eşitlik, özgürlük ve kardeşlik 
ilkelerine dayandığı söylenen bir me-
deniyetin, gerçekte çıkar ilkesi üzeri-
ne kurulan ve sömürüden doğan kârı 
meşrulaştıran kurumlar ile hakka ve 
adalete hizmet edeceğini beklemek 
boşunadır. Ne yazık ki; günümüzde 
acımasız bir kapitalizmin ve pragma-
tik bir felsefenin eşliğinde birbirinden 
farklı pek çok yol ile insanların sağlı-
ğıyla oynamaktan çekinmeyen, onları 
fakir düşürmekten, göç ettirmekten ya 
da öldürmekten imtina etmeyen hatta 
bütün bu yaptıklarına bir de hukuksal 
zemin inşa ederek, kendini haksız iken 
haklı gösteren siyasî erklerin yarattığı 
yıkımlar kadar, onların bu zulmüne 
karşı dünyanın duyarsız kalışı da, kay-
gı verici boyutlara varmıştır.

Ailelerinin, yerlerinin yurtlarının ve 
geleceklerinin yitip gitmesinin dün-
yanın gözünde hiçbir değerinin olma-
dığını gören kişiler, onların da benzer 
acıları yaşaması adına kendilerini 

canlı bomba olarak kalabalıkların ara-
sında patlattıklarında, böyle bir terör 
saldırısından sonra yakınlarını kay-
bedenlerden hiçbirisinin teröristler ile 
empati kurmadığını aksine onlara kar-
şı kin ve düşmanlık beslediğini görü-
yoruz. Çünkü zulme uğradığında maz-
lum iken bu zulme başka bir zulümle 
yani terörle karşılık verdiğinde artık 
kendisi de zâlim biri haline gelenlere 
merhamet edilemez. Ama şu da bir 
gerçek ki; devlet tarafından hakları 
ve canları güvence altına alınamadığı 
için mağdur olup her şeylerini yitiren 
bu insanların illegal yollara saparak 
intikam almak istemelerinin bir se-
bebi de devletin adaleti sağlayama-
yışının insanları adavete teşvik etmiş 
olmasıdır. Günümüzde adaletin tesis 
edilemeyişi ise sadece az gelişmiş ya 
da gelişmekte olan ülkelerin değil ge-
lişmiş ülkelerin de başlıca sorunudur. 
Örneğin Nato Birliği’nin Suriyeli göç-
menlere uygulamış olduğu politika, 
hem Avrupa’nın insan haklarından ne 
anladığını dünyaya anlatan büyük bir 
dramdır hem de artık Dünya’da sığı-
nılacak bir yer ve kurum kalmadığının 
somut bir kanıtıdır. 

Oysa Aydınlanma Dönemi ve Moder-
nite bize gelenekten kopmamızı salık 
vererek; karşılığında din, dil, ırk gibi 
her türlü ayrımcılığın kalktığı ve her-
kese birey olma hakkının tanındığı, 
özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin 
hüküm sürdüğü barış dolu bir dünya 
vaat etmişti... Neticede dinlerin or-
tak vaadi toplumda adaleti, bireyde 
erdemleri tesis etmek değil miydi? 
Modernite için bunlar zaten herkeste 
ortak olan tümel aklın edimleriydi. O 
halde bugüne dek insanlar arasında 
ayrımcılığa ve savaşlara sebep olan 
dinlerin yerine artık aklı referans al-
mak gerekirdi... 

Hâlbuki ayrımcılığa ve savaşlara se-
bep olan dinlerin özü değil onları 
kendi çıkarlarına göre yorumlayarak 
tahrif eden dini kurumların; diğer din-
ler üzerinde kurmak istedikleri hege-

monyanın, devlet adamlarının yayıl-
macı ve işgalci politikalarıyla örtüş-
mesinden doğan sinerji idi. Nitekim 
bu sinerjinin yarattığı yıkıcı etkiler 
hem aklın her türlü dini dogmalardan 
arındırılmasına hem de dini kurumla-
rın aldıkları kararların devlet politika-
sı olarak uygulanmasına son verilmesi 
demek olan Aydınlanma hareketinin 
başlamasına sebep oldu. Ve Kant’ın 
Aydınlanma Dönemi’nin simgesi ha-
line gelen “Sapare aude!”, “Aklını 
kullanma cesaretini göster!” sözü ile 
birlikte, insan yaşamını düzenleyen 
tek otoritenin kendi aklı olması gerek-
tiğinin altı çizilerek bu tutum aynı za-
manda özgür birey olmanın da koşulu 
olarak kabul edildi. Buradan tarihin, 
insanın özgür bir birey oluşu ile başla-
ması gerektiği anlayışı doğdu. Böyle-
ce geçmişin bütün izlerini silmek adı-
na geleneğin reddedilmesiyle birlikte 
tarih sıfırdan başlatılmış oldu.

Kanımca böyle bir yargıya varılması 
Kant’ın ne demek istediğinin tam ola-
rak anlaşılamayışından kaynaklandı. 
Çünkü Kant’ın “Kategorik imperatif” 
olarak isimlendirdiği ahlâk anlayışı; 
geleneğin değerlerini redddetmeyi 
değil bireyin o değerleri kendi vicda-
nında bulması gerektiğini salık verir. 
Kant’ın karşı olduğu, değerlerin bi-
reye kendi aklı dışındaki bir otorite 
tarafından empoze edilmesi idi. Çün-
kü kendi dışındaki bir iradeye boyun 
eğmesi bireyin köleleşmesi demekti. 
Ama aklını kullanma cesaretini göste-
rip de, aklın ilkelerinden yola çıkarak 
değerlerin değerini bildiğinde, onları 
kendi istenci ile içselleştireceği için 
bütün edimleri özgürlüğünün bir ifa-
desi haline gelecekti. 

Kant’ın önerileri teorik olarak kabul 
edilse bile anlaşılması ve pratiğe dö-
külmesi kolay olmamıştır. Eğer Al-
manya gerçekten Kant’ın dediği gibi 
aklını kullanma cesaretini gösterebil-
se idi, tıpkı Tanrı’nın iradesini temsil 
ettiğini söyleyen kilisenin akıl dışı 
dogmalarına boyun eğmeyi reddettiği 
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gibi Hitler’in iradesine boyun eğmeyi 
de redderek, akıl ve insanlık dışı olan 
faşizmi desteklemekten vazgeçerdi. 
Ancak hiç de böyle olmadı ve Aydın-
lanma’nın gerçekleştiği Almanya, ay-
dınlığın içinde karanlığı yaşadı. 

Bu olay bize Aydınlanma’nın gerçek-
leşmesinin yani aklın kendi sorumlu-
luğunu alarak özgürleşmesinin bir sü-
rece yayılması gerektiğini göstermiş-
tir. Böylece insan; kendi vicdanında 
bulacağı evrensel değerleri önce mit-
lerin yarattığı imgeler ile hayalinde, 
sonra arketipler olarak peygamberle-
rin karakterlerinde, bizde bıraktığı et-
kiler ile sanatsal ifadelerde ve bilincin 
kendini inşa edişi olarak felsefi etkin-
liklerde bulduğu bir süreçte özgürleş-
tiğinde, tümelin hayrını gözetebilir. 
Ve savaş teknolojileri geliştirmeyen 
bir bilim ile herkesin haklarının ko-
runduğu evrensel bir hukuk mümkün 
hale gelebilir.

Aslında bize bütün bu kapıları açacak 
olan modernitedir. Çünkü modernite, 
geleneğin reddedilmesi değil onun 
sonradan tahrif edilen kısımlarının 
eleştirilip, özünün yükseltgenmesi de-
mektir. Bu nedenle bir yandan kapita-
lizmin diğer yandan da postmoderniz-
min, pozitivizmin ve nihilizmin yoğun 
eleştirileri altındaki modernite, onla-
rın haksız eleştirilerini elemine etme-
de olduğu gibi onların haklı oldukları 
noktalarda kendini dönüştürme po-
tansiyeline de sahiptir. Fakat moder-
nitenin temeli olan özgürlük, henüz o 
aşamaya gelmemiş olan bireylere ya 
da toplumlara dışarıdan dayatılarak 
kazandırılacak bir olgu değildir. Bu 
yüzden modern bir dünya için acele 
etmek faydadan çok zarar getirmiş-
tir. Çünkü özgürlük; birey ve toplum 
bilincinin tarihsel süreç içinde geçir-
miş olduğu evrimin sonunda oluşur. 
Henüz o süreci tamamlamamış olan 
bireyler ve toplumlar dışarıdan mü-
dahale edilerek evriltilseler dahi bunu 
kendi bilinçlerinde içselleştiremezler. 
Ve ilk fırsatta bu zoraki evrime dev-
rim ile karşılık vererek kendi doğal 

bilinçlerine geri dönerler. Darwin’in 
teorisini sosyal olgulara uygulama-
ya kalkışmak, evrimin ilkelerini yok 
saymaktır. Nasıl ki; insan bedeninin 
maymundan evrildiğini söyleyen bi-
lim, ormana gidip de insana evrilme-
miş olan maymunları zorla evriltmeye 
çalışmıyorsa; sosyal olgularda da, her 
toplumun kendi karakterine uygun ta-
rihi koşullar içindeki süreçte evrilme-
sine izin verilerek, o sürece dışardan 
müdahale edilmemelidir.

Gerçi modernite hiçbir zaman kendi-
ni toplumlara dayatmak gibi bir gaye 
gütmemiştir. Bunun aksini düşünmek, 
onun özgürlük ilkesini yok saydığı 
anlamına gelir ki, bu doğru değildir. 
Ama ne var ki, modernite siyasî erk-
lerin elinde, onların çıkarlarına hizmet 
edecek şekilde yeniden sistematize 
edilerek modernizm adı altında bir 
devlet ideolojisi haline getirilerek, 
diğer devletleri sömürgeleştirmenin 
aracı olmuştur. Böylece modern Batı; 
özgürleşmemiş ve geri kalmış Do-
ğu’ya demokrasiyi getirerek onu ev-
riltmek adına bu ülkelerin liderlerini 
iç savaşlarla, darbelerle ve terör saldı-
rıları ile iktidardan düşürme yollarına 
gitmiş sonra da kendi bozduğu düzeni 
yeniden kurmak maksadıyla o ülkeler-
deki isyanları bombalarla bastırmak 
istemiş, güvenliğin kalıcı olabilme-
si için askeri birlikler göndererek o 
toprakları yıllarca işgal etmiş, sonuç 
olarak bölgenin bütün doğal kaynak-
larını gasp etmiş, böylece hem siyasal 
açıdan vaat ettiği demokrasiyi yerine 
getirmiş hem de ekonomik açıdan öz-
gürlüklerini ellerinden alarak onları 
köleleştirmiştir. Kısacası modernite 
siyasetin elinde hegemonyanın bir 
aracı olarak sistemleşerek modernizm 
haline gelmiştir. Ama aslında günü-
müzde dünyaya hâkim olan tek “-izm” 
egoizmdir. Diğerleri onun türevleridir.

Ne var ki; bu durum artık kaygı veri-
ci sonuçlar üretmeye başlıyor. Çünkü 
Kavafis’in beklediği barbarlar geldi... 
Dünyayı onlar yönetiyor. Ve kendi kâr 
çarklarının potasında bütün dinleri, 

felsefeleri, bilimi ve sanatı eritip; hep-
sine çıkarlarına göre yeniden biçim 
veriyor. Barışa, özgürlüğe, eşitliğe ve 
kardeşliğe dair kullandıkları kavram-
ların içerikleri ile onların bu kavram-
ları kullanmaktaki niyetleri birbirle-
riyle hiç örtüşmüyor. Ve verdikleri 
demeçler, gün geçtikçe daha kaygı 
verici boyutlara ulaşıyor. Örneğin, 
şimdilerde yüksek ses ile dile getirilen 
Tek Dünya Devleti söylemlerinin al-
tında acaba ne yatıyor diye insan me-
rak ediyor. Bu gerçekten bir barış ve 
refah özlemi midir? Yoksa barbarların 
tek bir yönetim altında bütün dünyayı 
sömürgeleştirmek için düşündükleri 
bir proje midir? 

Eğer öyle ise bu kimi Batılı düşünürle-
rin insan tanımını doğrular niteliktedir. 
Gerçekten de insan, düşünen bir hay-
vandan ibaret demektir. Ama dünya-
nın kaygı verici gidişatının değişmesi 
için bu tanımın da değişmesi gerekir. 
Eğer insan düşünen hayvan olmaktan 
çıkarak, değerleri olan vicdanlı birey 
haline gelebilir ise düşüncelerine iç-
güdüleri yerine aklın ilkeleri ile yön 
veren özgür bir istence sahip olabilir. 
Ve belki de o zaman değerlerin hü-
küm sürdüğü bir dünyada barbarlıktan 
uzak hukuka dayalı bir uygarlık kur-
mak mümkün olabilir.

Fakat bunlar gerçekleşmeden kuru-
lacak Tek Dünya Devleti sadece var 
olan sorunların daha da büyümesine 
neden olacaktır. Çünkü henüz hiçbir 
devlet bırakalım kaynakların hakça 
paylaşılıp herkesin insanca yaşaması-
nı sağlamayı, daha homeless sorununa 
dahi çözüm bulamamışken, aynı siyasî 
erklerin Tek Dünya Devleti kuruldu-
ğunda bütün sorunlara çare bulacağını 
düşünmek, bir anlamda düşünmemek 
demektir. 

Ama artık düşünmemek için gözleri-
mizi kapatsak bile yine de gerçekleri 
görüyoruz. Ne yazık ki; minicik be-
denlerin balık gibi karaya vurduğu 
kalbsiz bir dünyada yaşıyoruz. İçten 
içe bu gidişatın son bulmasını dili-
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yoruz. Ve Dünya’ya ilâhî bir ruhun 
inmesi için dua ediyoruz. Hristiyanlar 
Armageddon’u, Yahudîler Mesih’i, 
Müslümanlar Mehdî’yi bekliyorlar. 
Filozoflar yeni bir ekol bulmak için 
çalışırken, psikiyatrlar anlam yitimine 
çare arıyorlar. Sosyologlar toplumda-
ki çözülmeleri engellemek isterken, 
sanatçılar duyarlılığımızı artırmanın 
yollarını arıyorlar. 

Yine de içimizde bir umut olabilir... 
Çünkü günümüz felsefesinin, Dün-
ya’ya yön vermekte olan kavramları 
açık ve belirli kılmak yerine, onları 
herkesin kendi yorumuna bırakarak 
göreli kılmasının altında yatan niyet-
leri kavradığımızda, bugün dinlerin 
ve sanatın içinde bulunduğu duruma 
düşmesinin sebeplerini de anlayabi-
liriz. Aynı zamanda değerleri nihili-
ze etmek amacı ile kavramları göreli 
kılmanın, evrensel bir hukuk üzerinde 
uzlaşmanın önünü kestiğini; böylece 
siyasî erklerin kendi adalet anlayışla-
rına göre düzenleyecekleri bir hukuk 
ile kendi otoritelerini hâkim kılacak-
ları diktatörlüklerin, Dünya’da bilinçli 
olarak yaygınlaştırılmak istendiğini 
fark edebiliriz. Dolayısıyla Modern 
Çağ’ı yaşarken, İlkçağdaki Sofistlerin 
ahlâk ve siyaset anlayışlarının geri ge-
tirildiğini görebiliriz. Ama bu demek-
tir ki; insanların içlerindeki evrensel 
değerleri onlara doğurtmaya kendini 
adayan ve o değerler uğruna ölmeyi 
göze alan Sokrates de gelecektir. Ve 
eksikliğini duyduğumuz “sophia” yı 
getirecektir. Tarihte bunu sağlayacak 
koşulların ne zaman ve nerede olgun-
laşacağını kestirmek kolay değildir.

Ama belki de Kurtuluş Savaşından 
bu yana, uğruna kendi hayatından 
dahi vazgeçecek denli yüksek değer-
leri olan bireylerin yaşamakta oldu-
ğu Türkiye, dünya tini için yeni bir 
model olabilir. Fakat bunun için ilk 
yapmamız gereken yakın tarihimiz 
ile yeniden yüzleşmektir. Çünkü bir 
zamanlar Osmanlı İmparatorluğu ge-
leneğin özüne bağlı kalan bazı uygu-
lamaları ile modernitenin sözünü etti-

ği değerlerin teorisine değil pratiğine 
sahip olan önemli bir merkezdi. Yine 
bu sebeple Osmanlı İmparatorluğu 
eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkeleri-
ni Avrupa’dan çok daha önce hayata 
geçirebilmiş, farklı kültürleri ve mil-
letleri asimile etmeksizin benimseye-
rek birbirinden farklı dilleri ve dinleri 
barış içinde bir arada yaşatabilmiştir. 
Osmanlı’nın çöküşünün altında yatan, 
geleneğin özünden sapan bazı kararlar 
almış olmasıdır. 

Gerçi Cumhuriyet dönemi ile birlik-
te bu sapmalar düzeltilmiştir ama bu 
sefer de verdiğimiz bağımsızlık mü-
cadelesi hedefinden saparak gelene-
ğimizden bağımsızlaşma mücadelesi 
haline gelmiştir. Tıpkı Avrupa’nın Ay-
dınlanma döneminde Kant’ın sözleri-
nin yanlış anlaşılması gibi Atatürk’ün 
ilkeleri de yanlış anlaşılmış böylece 
dinin tahrif edilmiş hali ile yapılması 
gereken bütün mücadeleler dinin özü 
ile yapılmaya başlanarak, ruhsuz bir 
Cumhuriyet yaratılmak istenmiştir. 
Bize düşen Osmanlı İmparatorluğu ile 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sentezinden 
doğan yeni bir ruh ile dünya tinine 
katkıda bulunmaktır. Bunun olabil-
mesi için Osmanlı İmparatorluğu’nun 
dünyaya örnek teşkil edebilecek yan-
larını yüksünmeden yüceltebilmek ve 
yeniden yürürlüğe koyabilmek ancak 
eleştirilmesi gereken taraflarını da 
korkusuzca dile getirebilmek gerekir. 
Aynı şekilde Atatürk İlkelerinin ve 
Cumhuriyet tarihinin getirdiği büyük 
kazanımları yapılan hatalarla birlikte 
ele alabilme duyarlılığını gösterebil-
memiz gerekir.

Çünkü gerek Osmanlı döneminin ge-
rekse Cumhuriyet döneminin içerdi-
ği yüksek evrensel değerleri, onları 
köstekleyen uygulamalardan arın-
dırdığımızda ortaya çıkacak olan tin, 
barışın ve refahın hüküm süreceği Tek 
Dünya Devleti hayalini bir ütopya ol-
maktan çıkararak gerçeğe dönüştüre-
bilir. Hatta faşizanlıktan uzak olmak 
şartı ile Tek Dünya Dini için dahi bir 
adım atılabilir. Her dinin âlimlerinden 

oluşan bir konsülde, hepsinden kendi 
dinlerinin ilkelerini ortaya koymala-
rı istendiğinde, içlerinden hangisinin 
en yüksek ilkeye sahip olup, diğer 
bütün ilkeleri kendi içinde kapsadığı, 
kavramsal zorunluluğu gösterilerek 
belirlendikten sonra bireylerin bunu 
kabul edip etmemekte özgür olmaları 
yasalarla güvence altına alınarak, her 
türlü baskı ve yaptırımın önüne geçil-
mesi sağlanabilir. Kabul eden için ise 
kendi inancı ve ibadeti ancak tümel 
altında anlam kazanacağından ve tü-
mel olanı benimseyenler açısından da 
tikel inançlar ve ibadetler zaten tüme-
lin içerikleri olarak kabul edilmiş ola-
cağından, aralarındaki husumetin son 
bulması mümkün olabilir.

Bizler kaygıdeğer bir dünyada yaşadı-
ğımızın şuuruna vararak, buna sebep 
olan bütün koşulları değiştirme so-
rumluluğunu üzerimize aldığımızda, 
belki de çağın vebaline ortak olmak-
tan kurtulabiliriz. Böylece dünya ti-
nine vereceğimiz katkılar sayesinde; 
yeni nesiller sadece yeme, içme ve 
barınma ihtiyacını karşılamak yerine; 
Maslow’un hiyerarşik tablosunda en 
üst sırada yer alan kendini gerçekleş-
tirme ihtiyacını karşılamak fırsatını 
elde edebilirler. Yeni neslin kaygı 
verici koşullar altında sadece hayatta 
kalmak gayesi ile çalışmak zorunda 
kalmasının önüne geçerek, onların 
daha aşkın bir gayeye bağlanmasının 
önünü açtığımızda, sadece üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine getirmiş 
olmakla kalmayız. Kendimizi gerçek-
leştirme fırsatını da yakalarız. Çünkü 
bu sorumluluk aynı zamanda içimiz-
deki insanlık nüvesine duyduğumuz 
tutkulu özleyişin ve bilinçli yönelişin 
tinsel bir bütünleşmeye dönüşmesinin 
vesilesidir...
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KAYGIDAN HUZURA
Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu

Rahman ve Rahim olan ismiyle bizi yokluğumuzdan varoluşumuza 
getiren isim ve sıfatlarıyla donatıp sonsuzluğa âşık eden yüce yaratı-
cımızı tesbih ederek başlamak istiyorum satırlarıma.

İnsan, çok şanslı ve seçilmiş bir varlık olarak ilk mücadelesini milyonlarca 
spermi aşıp bir yumurtanın içinde döllenmesiyle verir. Allah’ın, “Şefkati-
min kırkta birini annelere verdim” dediği annesinin güvenlikli, korunaklı, 
şefkatli rahminden bir bilinmezliğin içine, dünyaya doğar ve ilk kaygısını, 
korkusunu ağlayarak dile getirir. Aslında daha ilk nefesinde edinip vereceği 
son nefesine kadar yenilerini eklediği kaygılarıyla yüzleşip onlardan özgür-
leşebilmesi, barış içinde yaşayıp huzurda olması ve her daim güvende oldu-
ğunun imanıyla teslimiyetidir ondan beklenen.

çalışmanın adı: “AHENK” / Karışık teknik, 47x38cm
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Ailesinden ve toplumdan edindiği edinimleri gene onlara 
hizmet etmek şuuruyla yetiştirilen, kendini gerçekleştir-
mek üzere programlanan insan; fiziksel ihtiyaçlarını temin 
etmek, toplumda yer edinmek gibi ihtiyaçları için, -mer-
kezinden ayrılmış olarak içten dışına doğru- nefs-i em-
mare’sinde yol alırken yaşamda kontrol edemediklerinin 
huzursuzluğu, geleceğinin bilinmezliği, şimdiki anı kaçır-
ması, yetersizlik, değersizlik, suçluluk, çaresizlik duygula-
rının devreye girmesi insanda kaçınılmaz olarak kaygı ve 
korkulara neden olur. Hele kişiliğin alt tabakasında, sahip 
olma, üstün gelme gibi egosal davranışlar varsa kaygılar 
daha da artarak insanda kişilik bozukluklarına yol açabilir. 
Sevme, sevilmeme, özgür olamama veya özgürlüğünü yi-
tirme, parasız kalma, beğenilmeme, doğal afetlere maruz 
kalma, adaletsizliğe uğrama durumda kalma, sevdiklerimi-
zi, maddî, mânevî sahip olduklarımızı kaybetme, istekle-
rimize sahip olamama, beklentilerimizin karşılanmaması, 
mahcup olma işinde başarısız olma, hastalanma, başkala-
rına muhtaç olma, fıtratındaki gayeye bağlı yaşayamama 
ve daha nice düşünce ve duygular bizi kaygı ve korku dolu 
rahatsız edici, bencil ve içe dönük zihin durumuna soka-
rak sağlıklı yaşam enerjisinin üzerimize rahatça akmasına 
mani olurlar. 

“Söz haktır” derler. Bilinçli veya bilinçsiz olarak söyledi-
ğimiz sözler yaşantımızda hayat bulduğu gibi, insan duygu 
ve düşünceleriyle iç dünyasında olumlu veya olumsuz ola-
rak ne yaşıyorsa onu oluşturur. Ağzımızdan çıkan sözle-
rimizin, duygu ve düşüncelerimizin kaderimize dönüşünü 
Hintli düşünür lider Mahatma Gandhi’nin aşağıdaki sözü 
çok güzel anlatır:

“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür...
Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür...                                            
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür...                                                
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür...                                             
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür...                                           
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür...                                              
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür...”  

Olgunluk çağında insan, ‘yukarıda ne varsa aşağıda da o 
vardır’ öğretisine göre, makrokozmos olan evren ile mikro-
kozmos olan birliğini, mükemmel işleyen sisteminin denge 
ve mekaniğini fark edip, edindiği tecrübelerle, kendi içine 
dönüp baktığında nefs-i levvame olan öz eleştirisinde töv-
beye gelir. İçinde ve dışında ne varsa kendisine şahitliği-
nin huzurunda, kendi içinde ve dışında fiziksel, duygusal, 
zihinsel, ruhsal olarak dengeye gelip vicdanında ahenk ile 
vücûd bulduğu müminliğinde sonsuz bir güvenle iman et-
tiği Allah’a dostluğu ve eminliğinde özgüven içinde seki-
neye gelerek, huzuru bulup mutmain olarak kendini esaret 
altında tutan zincirlerinden kurtarır. “Fetâ” -yiğitlikle put-
larını bir bir fark edip yıkmaya başlamış, beklentilerinden 
özgürleşerek, isteklerini ve yapabilirliklerini dengeye ge-

tirmiş, hak ve hadlerince anın getirdiği güzellikleri, aldı-
ğı her nefesin mutluluğunu tevazu ve zarafetle yaşayarak, 
yaşadıklarında Rabbine rızalığa gelerek hamd ve şükürle-
rini dile getirir. Yaşamın doğal akışında kendi merkezinde 
ahenkle sema yaparken, Kur’an’da söylendiği gibi 1, gör-
düğü her vechenin Allah’ın bir vechesi olduğunu, her şeyin 
Allah’tan gelip Allah’ta son bulduğunun şuuruyla kaygı ve 
korkulardan uzak ve arınmış olarak, korkuların en büyü-
ğü ve kapsayıcısı olan ölümü Allah’a vuslat, sonsuz ebedî 
yaşama geçişin kapısı olduğunu anlayışına gelerek saadet 
içinde yaşar.

İnsan kaygılarından uzak huzurlu ve saadet içinde bir ya-
şama ancak, bütün dinlerin, inanç sistemlerinin ortak söy-
lemi olan iyilik, güzellik, doğruluk üzerinde ferdî, ailevî, 
toplumsal, hukuksal görev ve sorumluluklarını haklar ve 
hadler nispetinde yerine getirerek, sâlih ameller doğrultu-
sunda yaşayarak, “Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak 
için gönderildim” diyen sevgili peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in yolundan giderek ulaşabilir. Hakk’ın bütün te-
cellileri, kullarını kemâlata çekmek içindir. İnsan fıtratına 
bağlı gayesinde Âdem’den Hatem’e bütünlüğe gelme sü-
recinde Allah’ın isim ve sıfatlarıyla kuşanmasının verdiği 
kudret, meleke ve kuvvesiyle kendisini yaradan Allah’a 
iman ederek, özüne güvenerek, hayatı koşulsuz sevgiyle, 
şefkat, muhabbet duygularıyla yaşayarak kaygısını ümide 
dönüştür, kendisini huzura getirir.

Kaygı bizi geren, sıkıntıya sokan bir durum olmasına rağ-
men olumlu tarafları da vardır. Kaygı, korku olmazsa, de-
vinim de olmaz. Devinim olmazsa enerji ve fiiller, oluşlar 
ortaya çıkmayacağından, taşıdığımız kaygılar çalışmaya, 
emek vermeye tedbir ve önlem almaya bizi mecbur etti-
ğinden, bizi ileriye götüren itici bir güç olurlar. Her şeyin 
bir nedeni ve anlamı olduğuna inanıyor, kâinatın müthiş 
işleyişini, düzenini duyumsayarak yaşıyorsak olası anlık 
problemlerin bizim hayrımıza, olumlu olaylara dönüşe-
bileceğini, yaşadıklarımızın bizi büyüten ve güçlendiren 
deneyimler olduğunu biliriz. 

“Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş 
Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş.” 
(Niyâzî-i Mısrî)

Her şeyin zıddı ile âşikâr olduğunun bilinci, ışığın karan-
lıktan çıktığı ve karanlığın içinde gizli olduğunun idraki 
ile ‘derdini veren Allah dermanını da verir’ ümidi ve huzu-
ruyla, dermanın da derdin içinde gizli olduğunu söyleyen 
Niyâzî-i Mısrî hazretlerine ve tüm hak erenlerine selam 
olsun.

1 “Doğu da batı da yalnız Allah’ındır. O halde nereye dönerseniz orada 
Allah’ın yüzü vardır. Allah Vâsi’dir, varlığı sürekli genişletip büyütür; 
Alîm’dir, her şeyi en iyi biçimde bilir.” Bakara Sûresi 2/115
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Yazıyorum ama yazımın beğenileceğinden emin de-
ğilim. Beklentilerim var, başarabilmek istiyorum. 
Ya yapamazsam diye kaygılanıyorum. Beklenti mi 

yaratıyor yoksa bu durumu? Hiçbir isteğim hiçbir beklen-
tim olmasaydı kaygı duymazdım herhalde. O zaman, yani 
beklentisiz olduğumda sanırım ümitlerim de olmazdı. Kay-
gı ve ümit beklentiden doğuyor demek ki. Şu halde beklen-
ti nereden çıkıyor?

Her şey değişiyor. Gelecek aklımı kurcalıyor. Ne olabilir? 
Daha önce ne olmuştu ki? Pekiyi, “başkaları neler yaşa-
mış? Tam emin olamayınca aklım daha da yoğunlaşıyor. 
Varoluşçuların, “İnsan geleceğe atılmış varlıktır” dediği 
gibi miyim gerçekten? Bu durumda beklenti ve buna bağlı 
olarak kaygı ve ümit kaçınılmaz galiba. 

Gelecek belirsiz. Belirli olsaydı onunla ilgili düşünmeme 
ve kararlar almama gerek olmayacaktı. Geleceğin belirlen-
mesinde ben de söz sahibiyim. Sevinçle diyebilirim ki “İşte 
özgürlüğüm”. Ama bu söz hakkımı, özgürlüğümü kullan-
mak hiç de kolay değil. Aklıma estiği gibi keyfi olmuyor. 
O âna göre, ilkesizce ve keyfi davrandığımın ertesinde hep 
mutsuz, dertli ve kendimle kavgalı oluyorum. Özgürlüğü 
keyfilikle karıştırmamam gerektiğini deneyimlerimle de 
gördüm. Söz sahibi olmak dedim ama şunun da farkın-
dayım ki eyleme geçmemiş sadece niyet olarak duran söz 

yetersiz kalıyor. Önemli olan eyleyen, eyleten söz. Eylem 
olarak dışıma çıkan düşünce sadece iç dünyamla koşul-
lanmıyor artık. Dış dünyanın koşullarına, yasalarına da 
uyabilmeli. Gerçekleşebilmek için karşılık bulmalı, doğru 
olabilmeli. Pekiyi, “doğrusu ne? Doğru söz, doğru eylem 
ya da başarmak, başaramamak gerilimi açıkça kaygılandı-
rıyor. Çoğu zaman sonucu görmeden eylemin yerindeliğin-
den emin olamıyorum. 

Ama net olarak bildiğim bir şey var ki bütün bunlar ira-
demin, yani seçici karar verici yetimin işleri. Bu yeti ister 
istemez beni zora düşürüyor. Çünkü aslında o olumsuzla-
yıcı bir yeti. Bir seçeneği seçiyor ve karar veriyorken seç-
mediğim başka birçok seçenek var. Aslında seçme değil 
seçmeme işi yapıyorum demek daha doğru olabilir. Yani 
eleme. Tüm sorumluluğu sırtımda olarak seçenekleri eli-
yor, teke indiriyor ve böylece seçtim diyorum. Acaba doğru 
oldu mu? Sonucu görünce anlayacağım. Alın size gerçek 
bir kaygı nedeni. 

Sonuç istediğim gibi olmadığında, başarısız iş benim ira-
demle yapılmışsa kendimi perişan ediyorum. İrade dı-
şımdaysa, aciz olarak yine perişan oluyorum. Başkasına 
kızıyorum “Niye böyle yaptı?” diye. Kendime kızıyorum 
“Neden bir etkide bulunamadım?” diye. Benim durumum-
da olanlara da kızıyorum “Biz adam olmayız” diye. Üstelik 
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bir de yetersizliğimin karamsarlığına gömülüyorum. Bütün 
bu deneyimler, kötü kayıtlar olarak belleğe geçiyor ve gele-
cek karşısında farklı şiddetlerde beni kaygılandırıyor.    

Neyse ki kaygılı anlarım için herkes gibi çok etkili bir ça-
rem var: Ümit. Ümitlenebilmek için düşünebildiğim tüm 
olasılıkları, tüm bellek kayıtlarımı taramam gerekse bile 
bunu yapıyorum. Kaygının sıkıntısı ümidi bulduruyor. 
Kaygılanmayan onu aramıyor. Ya zaten ümitlidir ya da ar-
tık O’ndan bir ümit yoktur, duyarsızlaşmış, bitkiselleşmiş-
tir. Anadolu erenlerinin “Allah derdini artırsın” dediği gibi, 
dert olmayınca derman bulunmuyor. 

Sanırım kaygının çare bulma çığlığı olduğunu söyleyebi-
liriz. Kaygı, ümidi bulmak, iyileşme ve ilerleme sağlamak 
için yararlanabileceğim bir itki gibi görüyor. Sanki kaygı 
terk etmek için var. Gerçekten de onun ereği, yok olmak ve 
ümide gerçekleşme koşulları sağlamak olarak gözüküyor.

Ama çoğu zaman kendimde tanık olduğum gibi, bir kaygı 
bitiyor bir başka kaygı başlıyor. Kaygılar bayrak yarışında 
gibi peş peşe geliyorlar, yakamı bırakmıyorlar. İşte öyle za-
manlardan birinde fark ettim ki, bahaneleri ne olursa olsun 
kaygıların nedeni hep bende duruyor. Farklı konu ve olay-
larda emin olamayış, güven duyamayış aslında hep benden 
ötürü. Evet, dışıma ait birçok haklı sebepler olabilir ama 
güvensizlik benim tutumum değil mi? Ama olayların na-
sıl akacağını bilemediğimde güvensiz olmam normal de-
ğil mi? Olayların bilgisinden ziyade benim onlara karşılık 
olarak ne yapacağımın, ne yapabileceğimin bilgisi daha 
önemli. Hazırlanmak istiyorum, hazırlıksız yakalanmak 
tam kaygı verici bir durum. Ne yapacağımı bildiğimde ve 
bunu yapabildiğimde sıkıntı yok, güven duyuyorum. Şu 
halde güveni hazırlıklı olmak mı sağlıyor? 

Hazırlıklı olmam gereken, karşılaşabileceğim olay ve ol-
guları sayıp derleyebilir miyim? Hepsini baştan itibaren 
öngörebilir miyim? Yaşamı bu yolla karşılamam olanaksız 
olduğuna göre başka bir yol bulmam gerek. Her karşılaştı-
ğım, en öngörülmedik olan da dâhil tüm olasılıklara karşı 
her seferinde, önceden farklı bir reçete bulundurmak yeri-
ne, hepsini karşılayabilecek bir anlayış sahibi olmak daha 
yerinde olur. Ve bu anlayış her olayda reçetesini kendi taze 
taze yazar. Beni ben yapan temel ilkelerim, değerlerim, 
kültürüm, görgüm, felsefem, her türlü aksaklığıyla beraber 
psikolojim, kaygılarım, ümitlerim, kısaca tinsel dünyamdır 
bu anlayışın kurucusu, başkası olamaz. Demek ki güveni 
kendi tinsel dünyamda bulabileceğim. Demek ki ancak 
kendime güvendiğimde güvende olabileceğim. Kendime 
güvendiğimde ümitli ve kaygılardan kurtulmuş olabilece-
ğim. Kendime güven huzurumun kaynağı. 

Pekiyi, aciz, yetersiz olan bana nasıl güven duyabilirim? 
Acziyet güven kaynağı mıdır ki? Bedensel yetersizlikler, 
ruhsal dalgalanmalar, cesaret ve ödleklikler, bencillikler, 
çelişkiler ve kendimle kavgalar arasından nasıl sağlam 

bir zemin bulacağım da güven duyacağım? Üstelik belki 
de en önemli ve en sık karşılaştığım kaygı nedenlerinden 
biri, kendimi algılayışımın gerçek olana uygun olmaktan 
çok arzuma uygun oluşu ve boşlukta kalışıdır. Karşılaştı-
ğım bilgece bir söz diyordu ki “İstekleriniz gereklerinize 
uymuyorsa sizin için ümit kalmaz”. 

Bir iddia taşıdığım zaman, bu iddiada haklı olduğumu her-
kese olduğundan daha çok, kendime kabul ettirmem lazım. 
İddiamı çürütebilecek her olasılık önemli bir kaygı kayna-
ğı. Öte yandan biliyorum ve birçok örnekle de gördüm ki 
her iddia karşı iddiayı ve çürütülmeyi çekiyor. Yani iddia 
insanda huzur bırakmıyor. Tasavvufun önemli bir düsturu 
diyor ki “Tasavvuf terki davadır”. Dava etmekten iddia et-
mekten vazgeç. İddia kaygı doğurur. 

Bu durumda yetersizliğime ve onun bende yaratacağı sar-
sıntılara karşın güvenim nasıl oluşabilecek? Aslında biraz 
düşününce anlıyorum ki acziyetimi kavramak, böbürlen-
memi, yaşama diklenip kafa tutmamı, kendimi abartma-
mı önlüyor. Bütünleşmeye karşı duran kişiselciliğimi en-
gelliyor. Acziyet kendimi sınırlarımla tanımamı sağlıyor. 
İddiacılıktan, dava ehli olmaktan, gereklerime uymayan 
isteklerde bulunmaktan beni sakındırıyor. Yetersizliklerimi 
yapay avuntularla gideriyormuş gibi yapmaktansa kendimi 
bütünlüğün yardım ve desteğine açıyorum. Dayanışmanın 
yaşamımı sürdürmedeki önemini kavramaya başlıyorum. 
Gönlüm ısınıyor. Sevgi dostluk ve bütünleşme duygusu 
aradığım bir güven uyandırıyor içimde. 

Belki de huzurumun kaynağı olarak aradığım güven, ken-
dime kişisel güven değil de, benim de aslımı oluşturan 
insanlığın o muhteşem özü. Hani tek başına hiçbirimizin 
uzanamadığı ama hiçbirimize yabancı olmayan özümüz. 
Büyük bir diğerkâmlıkla şefkat, dayanışma ve hizmet ça-
basıyla başkalarına gönül uzatmamı sağlayan o öz, çok 
güçlü güven ve kaygısızlık sunuyor. Bu yüzden olsa gerek 
bu duyguyu kişisel güvenden ayırarak “özgüven” diyoruz. 
Özgüvenin adı geçince bile huzur ve denge duygusu bü-
yüyor.    

Sevgi özgüvene, özgüven sevgiye dönüşerek, beni de, bizi 
de ayrık kişilikten bütünselliğe, aslımıza uygunluğa çağı-
rıyor. Dışımla ilişkilerimde korku, kuşku yerine sevgi öne 
çıkmaya başlıyor. Benim için her an bu kadar çok şey ya-
pan, üreten hizmet eden yaşamı sürekli tazeleyip sunanlar 
için ben ne yapabilirim? 

Dışımla olan sevgi ve dostluk ilişkileri iç dünyamı da de-
rinden etkiliyor. Gerginlikler, düşmanca duygular, çirkin-
likler seyreliyor. Sakinleşiyorum, huzurlu oluyorum. Gü-
zellik sarıyor her yanımı.

Anlıyorum ki güzeli güzelliği görebilecek göze, daha ötesi 
kavrayacak sevecek tine kavuşmamın yolu özgüvenden ge-
çiyor. O yolun davetçisi kaygılarım, rehberi de ümitlerim.
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Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

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

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

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi gerek-
mektedir. Referans verilmeyen göndermeler 
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu ko-
nunun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için 
çok önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi gö-
rüşünü bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler re-
feranslı olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar 
belirli bir partinin siyasi propagandasını içer-
memeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. 
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret 
içerikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kul-
lanılmaması 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 bülteni-
mize gönderilmiş olması, yazarın bu konuda-
ki taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başka-
sına ait olduğunun tespit edilememiş olması 
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi 
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumlu-
luğu altındadır.

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

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

9- Bu niteliklere sahip olmayan paylaşımlar 
“Serbest Kürsü” bölümümüzde yer alacaktır.

Düşünüyorum Dergisi

Yayın İlkeleri
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