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ldu", "te\-

zaten, 'ruh'un manasr da kalmaz" (1 1. Ayet).
'Ruh'un varlrğna inanmak istikbaİn teminatrdır, Ruhun varoldufuna ina-

rulmadğ, dolayısıyla da geleceğe güven dulrılmadığ yerde hayat yoktuı Ha-

vatn bJlunmadro ortamda ahErün da bahsolunamaz: 'Olümü Z,afet wt,
"mustur" (Ölume lİarşı kazarulmış Zafer kesindir) diyen Ahdiceditte, ahl6ka şaş-
*r, lo"t^"rrr. 'ölüm' otduğu hususuna dikkaümiz çekiliyor: "Ey Olüml dikenin
nerede kaldı? Ey mezar! tıarıl zaıetnz Öltımün dikeni günahtr, Günatun gücü

kuwetiyse, kanunduı.. ...([lz tsA:) sevgiu kardeşlerim! sebet ediniz, Rabbın
gösterdiğ doğru yoldan ilerileyip çal§ırıız. Allah nzası için ça]rşaİ ann gördük-

leri işler, Onun indinde asla boşuna değildir"ı ı
İki konunun zrtlarıru düşünmek bizi saçmalamağa götürür: Burılardan

bin 'vaIlığ'a karşl 'yokluk'ken, ötekisi de yaşamaya at olarak 'ölüm'ü alma-

mızdır. Gİrçi düğünrnenin yöntemi olan 'dialektik' bizi böyle düşünmeğe zor-

luyor. Ne VaI ki gerek'yokluğ'un -yahut 
'hiçuğin- gerekse 'ölüm'ün içerisi-

j marıtıkca daleneyce de dolduramayız. Burrlal, içerisiksiz kawamlardır,
Birincisi 'varlığ'ın öteiıisi de 'yaşama'run yokumsarrmasından elde edilir, De-

mekki olumsu}durlar. Olumlunun inkanndan, ancak içeriksD biçimsel boş

kawam elde edilebilinir. Üstünde konuştuğumuz yahut konuşabildiğmiz her

şey nitekim. 'Vallrk' tarafindan taşrndığına göre, as,l? konuşamadrklanmız,
vollrl.'t"r, savrlacak. Sonuçta, üstünde konuşamadrğımrzın 'anlam'r bulun-
İıaz. 'Anlam\-bulunmayana da 'değer' atfedilemez, insanın 'yaşama'sı, 'aı-
lamlandırma' ve 'değer 

-atfi'yia 
birlikte 'hayat'a dönüşür, Arılamlandrrmayla

birlikte ilk değerlendirilen 'ben-varlrğm'dır. Ona dair 'fikrim', 'bendışı-bütün-

öteki-varolanlara-ilişkin-fikrim'in öndayanağdır, 'Ben-varlığtma-ilişkin-fik-

rim'e 'özbilincim' dŞoruz. .'Beiıdışrbütün-öteki-varlonlara ilişkin geliştirdi-

ğm fikir'ler, orıtann du)rulur gerçeklikleriyle ilgili._ kaldıkca, 'bilgi'lenirim;
ıkendım'e eğlerek özüme inebiıdiğim ölçüdeyse,'bilinç'lenirim, kesinkes

Jıokluk'la sĞlanacak hayatda ne kendi 'varoluşum'un ne de 'bendrşr' olanla-

İn Varl* dehliz'lerine nufuz etmek zahmeti ile cehdügayreüni göstermek lü-
zumu v€ imkdnı hAsı! olur. Bu da 'ahlAklı kişi' olmam zoruriuluğunu orta-

dan kaldnr. 'Ahla_klılık, şartsız buynığ'un benimsenmesini'icab ettirir, 'Şaİt-

srz Buyruğ'un tek 'Şart'ı, bu dünyadaki 'hayatin özge bir düzlemdeki devA-

mrdır:",.He*rnefs,ölümütadacak:(Hayatbol.u)kötüIüklerinizileiyitikleriniz
üzre sizleri smarrz. Bize dahi döneceksiniz" (Enbiya, 21l 35)' "Ruh' ölmez"dı
ye Ayetl yorumlamağa başlayan Abdullah YusüfAli, söZlerini şöyle sürdürü-
yor: 

""njat bedenın oıtımüyıe birükte ondan al. ıldğında, ölümün lezzetini
İadar. Başta faziletimiz ile imanrruz itibarıyla sınandığmız diınya hayatımız-
da bir taraftan iyi şeyler, öte yanda da felAketler karşlsındaki hAl ile hareket-

lerimiz cihetindln dineniriz." insan, üstüne düşen ödevleri yenne getirdiği

ölçüde, bahse konu "sınavlar ile denemelerden yüzünün a,lçıyla çıkar" (tefsir

saysı:2697).
"...Bu dünyarıın zevkusefAsr kısa sürer. Ha}T içerisinde yaşayanlara Atu-

ret en iyisidir. Hiçbir vakit zerrece dahi olsa haksızlığa.uğamayacaksıruz" (Ni-

fle, 4/ i7\. Yine Abdutlah Yusuf Ali tefsıri uyannca: "İnsarılar, 'madem hayat

|I Risdleler, Koriııtlilere, 15151,55,56. 58 - Parça, tafaflmızdan terciime edilmiştir,
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Şaban Teonıan Durah

|yecek 
('ve la yazullimu Rabbike":

l

[erisinde yaşadığr kültür alacı-
|a vicdArundan 'işitir'. Öğrenip
İ:mladığı güçlü. hasbi, samimi
I uygulamamak doğrultusunda
İinci tür irAde, 'gaynmeşru'dur.

I ahldk kişisinin 'benim'i, diger
I buluşur: Toplum bağlamı ile
h 'ümmet' denirken, ikincisine
lr? 

'Temel yasa'dır. 'O'nu sade-
ltılmışların tümüne uygulamak
llumu için olduğu kadar dünya
§ası, iridenle genel doğa yasa-
[it ve tayin olunan, 'temel özel-
I dahi kawayacak raddede şu-
lox) gotıiruyor mu? DüZ biçim-
|, düz biçinısel marrhk nefsi (Fr
pnim'e şıimil değildir arbk.
I

I

b) yasat!lığ aşkındır. 'Benim'de

|uaan iznan demek olan Tebli
flece 'Tanrı duygusu'. demekki

İıs): 
'Hulül,

|k'), iki kısım halinde mütalea
F]'. Birincisi, A a}ıln Zatjna de-
i dahi kapalıdır. 'Veli'nin dışın-
| 
'ı-arri ş".t koş".. ikincisiyse,

|ret 'zihin' değil de. 'gönül bilgi-
[e düşünülemez tüm kuvyetler
Ba bir deyişle 'irade' bu}urduk-

|tıtı 
vuuaı< Kudretin, 'benim'e

I

[ir:Z0 
yAni 'varhE'ımın ta kendi-

I

|ifPlı". 56.s (4: -l2l /89].

Ödey Esash Ahtak: Başkaldıran hısan

si; parça]anmaz, bölünemez 'ben'; demeldri Mutlak Bin (Ar el-Ahd) arrdıran
,-irt. 'ı,ırtıuk air'in orunuysa, 'Lahıit' (el-llah) dılemidir. Eflatun, onu, Bi-
rin, Bir olmasr, şeklinde tavsif etmiştir.

'Benim', pek zorlu bir mevkide bulunur: Nefsi 'ben'iyie Varolar ar, de-

mekki 'N6,süt' dünyada yer alııken, ruh-at(]l cihetiyle de 'benim-insanr', 'Me-

leküt' -melekeler- 
ile 'ceberüt' -imk6ılar- a]errı]eri üzerinden 'Hahüt'

(Hü = o} ve dahi'Ldhüt'a dek uzarıabilil: Allahın tecellisini, Hz Mı]hammed'in
'Mirac'da, Hz Musa'nın ise, çalınrn yanmasında görmesi gibi.

'Benim'in, biçimselleştirilmiş mantık aıkalı 'a.ld-zihin' çabasıyla 'Nasüt'

dünyasında kurduğu insicaİrı]r 'bilgi'ler bütünlüğüne27 'bilim' demiştik. 'Na-

süt'u aştıran 'akrl-gönül'yoluysa (tarik), 'ilim' tümlüğü (Fr enüöret6) 'benim'i
'irfan'a (Fr gnose) erdirir. 'İrfAn'a ulaşan da, rritekim, 'ariftir, 'ermiş kişi'dir,
ikisini iıişüiense, felsefenin Salt al(rl işlemi metaİzik ve kullanılır akıl işleyi-
şi demek olan ahlik salralandır.

Varolarrlar dünyasırun bilim, zanaat, sanat, savaş alanlaİrnda üstün kA-

biliyet ile beceri örneklerini sergileyerrler, dah erda. Ancak, dAhinin, ahl6,k-

ca iyisi de kötüsü de olabilir. 'Bilim' ile 'irf6n' bütünlüğü 'ilm'i ortaya çıkafrr,
'İtm sahibi', 'alim'dir.. Onun da en üst seviyesine, demekki 'gerçekliğ'i aşıp
'Hakikat\n srrlanna erebilmiş olan, 'hakim'dir.28 o, elbette yarılrşlık yapabi-
lir; ama öZden. yani niyetce iyidiı demekki ha5nrdadrr, hayrlrdıı, Tafihin yü-
zünü ağartmış, insanırğın yüz akr olmuş, doğunun, bat]run, gtrıney ile kuze-
yin çığıi açıcl, kalburüstü bilgeleri, bilginleri, hekirnleri, hajdrrıleri, bestecile-
ri, şairleri, heykeltraşları, ressamlan, mühendisleri ile mimarlan, devlet iIe
siyİset adaırıtan, din ile toplum önderleri hep 'hayilılar' ma]<ıilesinden ad-

dolunmalıdırlar. Nihayet, 'Hakikatln 'Lahüt' 'perde'sini aİalayabilmiş oları
ise, Atlah dostu manasrnda Veli'dir. Allatrrn insarılara Tebliğni bildirmekle
yükümlü 'Veli'lere 'Nebi' yahut 'Resul' -Farscada 

'Peygarnber'i Türkcede
'Yalvaç'- denir.

Veli, 'benim'inin tam m6_1ikidir: 'benim'inin mahiyeüne (L ens) erişmiştir,
Kendi 'benim'irfn mahiyetinde Allahınkisini dahi temaşa (L meditaüo) edebi-

lir: "Rabblerini saba}ı akşam analak onun vechesini arzulayanlarla birlikte
nefsini sabrettirf..." (Kehl 18/28).

Bu Ayeti Abdullah YusufAıi şöyle tefsir etmiştir: "Sabah, öğle, akşaİn gö-

nülden ona yönelip onun zatrru (Hihüt), lnayet ile Yakırüığnı dünya nimet-

lerine tercitr ederıler Alla}un satih kullaidır. Ayette geçen Veche'2g ya}rut
'Çehİe', Kişiliği yahut zatı temsil eder"(tefsir sayısı: 2369).

27 Fr totalit6,|e tout.

28 ",A.riflerden biri hikmeti §öyle vastflarıdlrınlşttr: Noİ onun cevheridir, Hakk giyesidir, ilhnm

rehberidir, kalb durağüdıf, akrl onu kabul eder, onu ilham edenAlIahtır, dışavuran da lisdndır

..:' Kaüp Çelebt: " Düferiınünteşirc ve Gururıırıünıeşirc" (l}Id),orhan Şaik Göİyay'ın "ı(d-

tip Çekbi' den Seçmele/"inden, l48.s.

29 Veche,Arapcada anlamca kıjşatıcı bir sözdür. 'zat' şekiinde tercüme olunabilip ayrıca şu an-

lamlara da gelir: ( l) Lafızca 'yiiz', 'çehre', 'veche'; (2) mecazca, 'hatır' (bkz: 92120); (3) şan,

şeref, (Allah) huzur(un)da bulunma (bkzi 4/72); (4) sebep,'yüzü suyu hürmetl€rine' (bkz:

zeıe); (s) iıt elde, başlangıçta (bkz: 3/7l); (6) tabiat, deron, öz, zAt (bkz: 5ll],|,21188,
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), kadın - erkek arasrnda
tgönüt birlikteliğınin meb-
iından kaynak]anarı anne
fneresiyse'aile'dir.'seüş-
|ln, iffetin, saddıkatrn, da-

ivenmenin, ümid etme ile
ah|Akıh ilk çıktığ mahal-

l

Iacı tatlı yaşantrlann bin-
[giye dönüşür. 'Sevgi' de,

İıın zeminidir, İmdi. aşk.
[rzehridir İşte AJlahrn va-
b..," ffa sın. 36/12). "(in-

l (aşık atarak kendikendi-
İemiklere kim hayat vere-

|k başta yaradan, ona ha-

Fyacak tek bir şey var: O
hrun sonsuzluğuna'iman'
['unu asla yitirmeyense .

l yıtirmiş kimse. insanlık
[ant-ısı kesilmiş 'tlajik' ki-
plıga gomulmuş otsa Düle.

|ermiŞ kiŞi'nin "derinlikle-
l

I

I

I

[kın akrabası. kötülük gi-

|menin yapısından anlaşı-
|rnındadır. 

'Zorluk', şu du-
| 'Rahat', 'düzgünlük' Ve

|ısal mukabili oları 'banş'
fine karşıtıyla idrAk edebi-

İur,l"t' aogar, Nitekim A1-

fsusu_§u 
unutuJmaz mr^s-

[oe, çale oe goguvenr .JU

l': toplum bağ|amrndaysa.
hnlık kazanması durumu-
|uygulanndarı ka]kan teş-

|l. 
'banş\n da 'savaş'ın da

Eebin türevi olduğuna gö-

b 'banş' gibi. 'savaş da ah-
I yatar,

[tp karıştrrma çabasıdır.

Odev Etastı Ahtak: Başkaldıran İnsaıı 55

.Ben_olmayan_sen.induyumladığna.ben'inkatrlma§rolayrna,duygudaş-
İrk- 

-;;y;.", 
'Duygudaşlık', ıztırdb ile aoda da seünç ile neşede de görü-

'lİİ. 
'O"vİ"a"İlrğ]ın, "ıztaptal<l tezdhürü, 'merhamet'tir, Onun da, zayrf ve

v"r"G İ.l*, Üi, 'acıma; en güçlü ve Tarınsai kudretteki ifadesiyse, 'rah-

met'tir.
nuygudaşlık', öncelik]e de 'merhAmet' ile bunun genelleŞmiş devamı

"l^. 
t]rTlaİİı, toyl"lıtl. de'anne'; zıddr, 'savaş'ise, 'erkek" demekki'ba-

nJOr"llra- tİ-ndı"nr. Sağıklı olan, her iki özelliği dengede tutabilen top-

l,r-a"İğ"şU Uir deyişle, ibanş'ta 'savaşabilme' kuvvesi ile ird,desine milik-
;;"";;^;'dy;^, 'nar,şma imkaİunı elinde tutar, A)mı durumun aile düzle-

;;;;kÜ;'";""rna takt,gı-,zd", annesinden şeikat dolu destek gören ço-

;;;;;;;"r;Jarı yapabĞcekterinin srnrrlanru,'erk' (Fr autoritğ) yoluyla

OC.l"Jrei". tanrk oluruz. ister ailede, ister daha geniş toplum bağlarrilann-

İ;İ;;, şefkat ile merh6met çeşidinden 'dişilik' vecheleri, tek h6kim dmil

J"_-rr".. gai.l"rs", yozlaşm^, gİderek, soysuzlaşma başgösterir, Sertlik ile

t""c" İ;kliİO.k 'ertekllt' İezan"tirleri (Fr&ing occurrence), ön plarra çıkar-

İu."?, o tutOi.0. de, kültüı medeniyet seviyJsin_e asla.u..la:şamaz, 'vahŞilik'

JJÜ-r, tır lra, ortalığı kırar geçer, Sevgi ile nefretin, böy]ecene, baıış içe-

;";-J;r;.;. yaşam;ya da s'"vaş-ayJ d", ruh:a jle. b:d:nce hazrr olma

;;, '"ki';. ;;.ettlralUerlnaenOirler, 
-'Akl\n 

biidirdiklerini ifa etmek ise,

Üt rİt -".rlrgrİ,, başta gelen vecibelerindendir, Nitekim Hadise bakrlrşa, ak-

lın onavladığı her sevi, din teyid eder; ve, dinin tasdik ettiği her şeyiyse, akıl

H ;;;;;.:'§; aİ ,lr-aa lsİamın. gerek bireysel gerekse loplumsal hayal-ı-

-rr" İİrştr" t,]vr"k ile tatima arı aİılla çelişmez, Nlh6ıyet, aklın kendisi de,

Dinin asli uzlııdur.

1 9 - Adit-Nizam_Medinesi
"Allahın. sizi nzıklandrrdrğı mallannrzı,

aklı zayıf olanlann ellerine vermeyiniz_"]' (Nisa, 4/5),

'Halrk neferi'nin caı yoldaşı,'iffet-timsali-aİne-kadın'dır_'Hakk nefe-

n'rri;-td;, gelecek nesİln, yarıi sürup giden hayatın teminatr olan 'if-

fet-ümsa]i-anne-kadırıın geçirrrıni temin eĞek ve onu korumaktır, 'Adil-ni-

)..r:_.ar"*ı_. odağ Ğ hikmetisebebi,iffet_timsali_aııne_kadın,drr. O,

İlahi Rahmetin .aaııı_nızam_meanesı]ndekı izdüşümü rahimdir. .Adil_ni_

,a---aai"ası'arın'rahimden-olma-toplumu'na'ümmef diyoruz,

Ümmetin tekmil fertleri, 'aİılAk-varlrğr-benim' vasfinı elbette göSteremez,

rıaoaizat noa 'ahldk-varlığı-benim' vasfı"ndakı bireyleı toplumda ancak kü-

İ"t Uİ.?r"lrtİ.. N. u- l,İ bir devleti 'Adil-nizam-medinesi'l,ılan, onun'a}r-

İat-r-İa-U""ı-' vasflr bireylerden_oluşarr aanlığ,T", :j1, ahldkı doğrul-

lr"r.O.-yo., yo"tem bildirmİ gücü ile kabiliyetidiİ, Bu da, ewelemirde, eği

tl- l" Ogİ.t0-0. kendisini yarıİıtrr, Böyle bir e$üm ile öğretimi taşıyacak si-

yasi iradeye ihtiydç vardır.
'Ahlak-varlığ-benim-kirrıliği'ni haiz öncelikle kadınlann şeikatlı, erkek-

37 Y sümpathia; Fı,&Ing compassıon,





Şabaı Teonıan Duralı

ıleı utanan, edepli kişilel
bul.U..

l

fiöre değer kazanr" -Hadis,
l

1da olduğu işdir. Kişiye
I 
nasıl olursa olsun. cebir

i kel.fiyeti ortadan kalkar:
[açmrlmaz şartr, hikmeti-
Penimliğ'i itibAnyla özden

l

himliğ'e dönüŞmesi sonu-

[ıirırErln. o da 'benirn]ili-

| şaşmaz göstergesidirler.
[unması imkansızdır_ Rıı
t....
|urup oonuştuTTneme l(a-
bmağ'a dönüştürme düz-
lun tecetl] ettlglnl goruyo-

|ıülmış şekliyle. ye,rf sah-
I

|şandan alınan talimdtlar
|ndan gelen dürtü|ere ta-
ttmemiş 

'örf ile Adet ada-

§rk' olan 'ahlak kişisi'dir.
Prek kendi 'ben'ine gerek-
I varolarılan 'sürtlarrxş' ki-
lil köşe bucağında eksik-

|orunıluluk 
bilinci'ni taşı-

I

[bamlaydım. Artık arabc pilasc-

|n Elbirnn'u gidıyorduk. Yeğin
ıl. kar altlnda Pit gide gozden yi-

k kıldığü alemde yolun kaybolan

|8özümüz az otedeki ıelefon üa-
lisründe \e al(ında beyazlara bü-

}nerdiıeni tutıılordu, Yelin. ses

Laklaştıglmlzı işittiler ne de bizl

rılamladl, Aşağldaki boş bulunup

!n adam aşağıl,a hal,retle bakar-

hle),kümse]aln" karşıl lğlnl t,erd,.

ti Etbistan'a blr aİ önce sötüre-

|ş telleri bağlaü,acağlz. Bunu ta-

|eyin: 
araba. beşte. bılemedinız.

İı 
")arım s§aüe k]lmodan J,ol ka-

foardı. Adamın son sözü kali\dij

adev Esaslı Ahüdk: Bıışkaldıran İnsan

(2J Vazife3g yahut ödev nedir? Dilbilgisine göre, 'ödemek'ten gelen
'ödev', metaiizik-ahlAk bağlamında, yaratılmışlrğrrun karşılığnda, ödemek
zorunda olduğum bedeldir. Şu durumda ödev, varolmamın karşılığ, arılamı,
hikmetisebebidir. Hani kişinin, sorgulamalar çağna girmesMe birlikte ben-
liğinin, varlığ ile varoluşunun anlaİruna ilişkin sormaktaı kendisini alıko-
yamadığ ve metaiizik dediğimiz, "kimim?", "yaşıyonım da ne oluyor?" "niçin
varım, niye yaşamaktayım: beni çevTeleyen kişiler, carılılar, taşlar, toprak,
güneş, ay ile yıldızlar, bunlann hepsi neden var?", çeşidinden ternel sorula-
nn hedeh ödev gerçekliğnin ortaya çıkanlması, keşfedilmesidir. Ödev ger-

çekliğinin ortaya çrkanlması, bir değerlendirme işidir. Demekki 'ödev', 'de-

ğer'dir. Aşağdarı yukarıya doğu basamaklarrarr bir değerler sıradüzeni var-
dır. Temel dirim-beşerliği işler halde tutmak, ödevler sıra.lamasında yer alaı
en alt basamaktaki değerlerdir.

(3) 'Ödev'i, 'yaprlmasr icab edenin, gerektiği talzda, gerçekleştirilme-
si', şeklinde tarif edebiliriz. Burada yapılmasr icab eden', nesneldir, 'be-

nim'den bağmsrzdr. 'cerçekleşürmek' ise, 'benim'le ilgilidiı 'ben'e bağhdır,
özneldir. İkiii aıasındaki rabıtay da 'gerektiği tarz' kurar. Öyleyse özne, 'ger-

çekleştiren'dir. Nesne, 'yapılması icab eden'dir. RAbıta, 'gerektiği tarz'drr.ao

Şu durumda, ]ıapılması icAb edenin, gereküğ tarzda, gerçekleştirilmesi' şek-
linde tanf etüğimiz 'ödev'in4l içerdiğl üç esas bulunur: Doğa ile toplum zor-

"Ne yapalım, beğ? Küsmet neyse, o olur. İşimizi bitirmeden bir yere gidemeyiz." Bunun üze-

rine üçümüz.çarnaçar kaptıkaçİ cipe döndük. Babam sürücüye "Süleymaıı, adamları burada

ölüme terkedemeyiz; ister istemez onları bekleyeceğiz" dedi. Habire yağan ve rüzgar|n sağa

sola ylğüştırüp durduğu kar, gittikce kararan havayı aydünlatüyordu, Nihdyet, yirmi, yirmi beş

dakka sonr; iş!erini tamamlayan adamlar, merdivenleri iIe 6let edevitlarını yüklenerek hüzlı

adımlarla bizo yaklaştılar. Buzlu yellerin kılınç çaldlğl dlşarünın tersine nefeslerimiz ile tsütF

cünın sağladüklaıü sıcak ortamda maylşan biz içeridekiIer, koyu bir hasbıh6le daldık. "Sizleri
heP mübarek adamlar olaİak hatlflayacağüm" diy9n babama toprağa yakln yaşayagelmiş, bu

yolda kemale ermiş ödev insanının o alçakgönüllü bilgeliğiyle "yok, beğiriı, sadece vazife-

mizi yaptük" kaİşllığünı verdiler,
39 'Yazife': işe koştu/rdu; işe girdi, aldü: iş buldu. yükledi; atadü, tayin ettil yükümlü küldl; gö-

revlendirdi. bkz: Hans We]ır: "Arabic , E,lgliıh...", |O8O.s.

40 Yukarıda bildirileni ömekleyelim, hem de temel mücbir'dirim kesimimiz'den hareketle; ni-

h^yel, Aristoteles'|n de dediği üzre, doğada, doğal hayat şartla.ında kabalıktan, çirkinlikten,
iğrençlikten bahsolunamaz. Nit€kim"'su dökmeliyim': dendiğinde, fizyolojik biİ gereklilik-
ten söz ediliniyor demektir. zofunluluk belirir belirmez onu gerçekleştirip gerçekleştirme-

mek'benr)ı?'e, yani bana kalmüş bir husustur, 'Çiş etme zorunluluğu' bir 'kuvve'dir. onu 'fi-
il'e dönüştürüp dönüştürmemek, 'kararr?r'la, özge deyişle, 'yargfiı'la ilgilidir. Fizyolojik zo-
ruırluluk olarak'idrar dökmek', gerçekle§tirilmek üzre, bana -'beni,a'e- belli bi. tarz

öneımez. Bunıı bana öğretirler. Öğretilenleriyse, uygulayıp uygulamamak <]^,'kıratm'^
kalmlş bir husu§tuf. Şu durumda 'Eerr'i samn iki zorunlu|uk çenberi vardır Doğa -fizik-fiz-
yolojik- ile toplum.'Ben'ime kalan ise,'gerekeni. gerektiği biçimde gerçekleştirmekrlr.'

Doğal zorlayıcı, bana "işe!" buyruğunu verir, Bunu nasül yerine getireceğim hakkında bana

bir şey bildirmez. Nasıl yerine getireceğim hakkında toplum bana ilkin eğitim, giderek onun

biçimselleştirilmiş halini ifade eden öğretim-öğrenim yoluyla bildirir. Bu bildjrilenleİe uyup

uymamak bir karar, bunun da uygulanüp uygulanmamasıysa bir iride meselesidir.

4l Türkiye Türkcesinde isim şeklinde kullandığımız ödey, kendisinden aparttüğımüz Kazak
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Şaban Teonıan Duralı

BaS, doğanlnkisi, ta-
, 'haleket'e biçim ile
ey, 'isteme'den türe-
şmdaki ayırrm çizgi-
tahlili gerektirir. Di-
|, 'irade' fiZikötesi bir

i bir ömeğe baş\,ura-
§lanmlşken -on üç
hep bahçenin bir kö-
hi yıtirmiş olduğun-
kucakta çıkanyordu.
hayvaru kucaklaya-

İ köpeğin bulunduğu
Prüne sürüne o yere
düğünden, pistik bir
ğe çalıştı. Sonra yine

İı 
fazla oluyor" derce-

İbunu irAde'slyle ifA
i, Kurt (Canis lupuS).
i türleri bulunan kö-
lıvanlardır Her sürü-

fendısi. 
köpeğinin in-

ırDlye gormuş KopeK.

|ımında kantlayama-
iln, ewim çerçevesin-
lnsana. yani efendisi-
ğımızda. nelerin niye

iler, insanın koruırıa-
[,aka]ma talihlerini42
hesi ile banndfmasü-
[ılerl zamanla isUd5t-
l zeka melekelerinden
lsında bir nevi yaşa-
hca köpekte be]irmiş
ltamındaki doğa| du-
l-u.
l

l

tıet dediğimize Kazakcada
l, tapşrrrradır
12,s,.

Ödev Eshslı AhMk: Başkaldıran hısaı

Örneğimize tekraı dönersek; bahsettiğmiz köpek, bahçenin belli bir kö-

şesine defihicette bulunarak sğık ile temizliğe riayet etrnek 'ödev'ini yerine

ğetirdiğinin 'bünc'inde değildir. Gördüğü talim ile terbiye sonucunda köpeği-
İılz, bİhçenin belti bir köşesine defihacette bulunmağa itiyad kesbetmiştir, O,

bahsi gejen 'ityadlru 'konuşturmağa ka]kması, bf 'isteme'dt, Öyleyse 'iste-

rne' , 'ltİyİarn tİndisini 'izhar etme' doğrultusundaki rsran yairut zorlamasrdır,

Başka tır ifddeyle, 'isteıne', halwanda, belki bit]<ide bile, dolaylı dahi olsa İi-

zik-fizyolojik yİpma-yaphrma gücüdüı Buna karşrlık 'irade', ahlak esaslt
otup Üşnin'karar veİme' ile 'karanru tatbik sahasrna koü-,na' gücünün ifade-

sidir. Zaman zaman berızer izlenimleri uyandrnyorsa da, ikisinin mahreci bir-
birinden tarrıamryla farkhdır.'İsteme', fizik-fizyolojik çıkışlı olmasına karşrlrk
'irAde', marıeviy6.İ-ahlAk asüıdrr. Zta, bir varolaru, bu arada 'beşer'i, caı{ kı-
lan lizyotojik İaaliyeün mahreci, evrimsel-kaütsalür; oysa 'insan'a mahsüs

-".r.rlyatlullal. hayatının menşei dirim--eırim ötesidiı İnsarun toplum-birey
yaşamİsırıın tümüne 'küttür' diyoruz. Onun da aslı esası maıeviy6,t-ahlAktrr,
hd"plum-küliür' hayahrun inşAsrnda 'insan', 'maddi-iktisidi-toplumsal' 'etki-

leşİıeler-ilişkiler'de elde ettiğ 'malzemeler'i kullarur. Mezkür 'ma,lzemeler'i
'maneüYat-ahlAk' 'kallplar'ına dökerek 'kültür' denilen Jıapılanma'y meydarıa
getirir. Görüldüğü gibi, 'kültür' dediğimiz }ıapılanma rrrn 'inşaat ma]zemesi'ni,

}ut rt X"rl Vu.r'l burada tekrarlarsak, 'altyapı'sırı 'maddi-iklisadi-toplumsal
;ürileşirüer -ilişkiler ağ' teşkil eder. Ancak, bahsi geçen 'ağ kendiliğinden tek
başına ortaya çıl«naz. Yukanda sözünü ettiğmiz üZre, 'marreviyat-ahlak ka-
lıpİan'na göre biçim alır. 'Maneüydt-ahldk' tek tek 'lalıplannı yahut 'göze-

,.l.r..i.rl jrut rt da Eflitunun deyışıyle 'biçimlerini (Y eidos, idea) 'insan' A1-

lah Tebliğinden edinir. Gönlünü, akh ile zihnini kultanarak balrsi geçen 'mal-

zeme'lerlJ söz konusu 'gözenek'leri 'doldurup işlemek' suretiyle 'insaı', 'kü1-

tür'leri kurar. 'Gözenek'lerin her 'doldurulup işlenme toplumsal-bireysel aşa-
masr' bir 'bilfiil eşyd bütürılüğü'ne tekabül eder. Gerek toplum gerekse birey
bağlarrırnda 'insarr', 'bil{iil eşyA arkaplaru'na müraceat]a yaşal Yaşarken algı-

lan-arılar, 'bilfiil şe9 olup burılar, 'bilfiil eşyA haznesi'nde, demekki tiıplumsal
ve/ya bireysel hAfızada yer edinirler. Her duyı verisiyse, 'hazne'de varolan 'bil-

fiilliik kazarulmrş şeyler'e 'geri götürülerek', 'ba]ılarak', 'vurularak' değerlendı
rilip ar aırılarıdırılr, yani 'atgl'lanrr. 'Algı'darı 'idr^k'e geçildikce de, 'ham duyu
veısı'yle a]<tarıları 'tasawur içeriği' daha bir zayıflar. 1|asaını-ır içeriğ'nin za-

yıflaınası, buna karşılrk da 'kavrarrüaşma'run ağrlrk kazarımasl, biI zihin işle-

mi demek olan 'soyutiaına'dır.

21- Alill - Tecnibe denklemi ve Görüntü, Tasavvur, Kawam ile
inanç

Al(ıl, kawamlan oluşturarı mercidir. Kawarnlarrn da, zihinde duyu yeri-

leriyle dolmalan sonucunda düşünceler meydana gelir. Düşünce ilmiklerin-
de; örüıü sürec ağ, düşünmedir. Nasrl, ak]rmrzın, olaylar dünyasrndan tü-
müyle bağımsrz ürünü kawamlarsa, beıızer halde, zihnimizin de, hepten

tenOl 'mJ'ı saplabilecek oları duyarlılığn sa-lt biçimlerinin ifadesi arılamın-
daki zamalı ile mekan çerçeyesinde kawamlar ile duyı: Verilerinin mezcinden
düşünceler oluşur.
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hnon Ve öğrencisj
kaybolmuş olduğu
aşamış olan eklek-
yaşanrış olan Plu-
he baktltr; sonra.
§lppos'a K4rŞL'sına
nes'in ]stoa Mantl-
araorrıenta, 3 cilt.

'kredilir; 
Herakle-

Sokratesçiier (Pla-
ik Dinler gibi.3
inde, ilk defa. an-
lO 1ıilan arasında.
)rta Köy'deki yah-
line gelmiştir"a de_
adan, İstanbul'da.
elle"e karşılık tut-
Diez'in. kendi ek-
i'ye sormuŞ Ve ce-
olan Empedokles

ıgün bile dünyada
!dir. Çünkü, me-
G.A,L. ve Supple-

|e/leri'ne rağİnen.
na kitaphklarınrn,
kataıoglanmasına
ioi Dr. Ramazan
hanesinin yazma-
ttjhhanest k6,tato-

dığ, Erasme, Loeb
ın yanında, stoa
i..ln başından or-
liyebiliyoruz.o Bu
lemelerin bir kıs-

|i, cemil Akptnar ile

l:J. Ag, Arnim. sto,
§: II. l903; chrisip-

' 
et successeı.!.s de

legli storcı oıtıchi (I.
{6racl€e. Pers€. Cle-
ıento. l,eiden. 1952:
hlenz, stoa ıtnd sto-

tt . Malıııtıd " Ehl-i Üstiilane " , lt - Abdiil,Hanıiıl " Fe lsefe Diı Miiııasebeti" a ıiiıırle 8_5

ml, "L€s stoibier§' (Textes traduits par Emile Brehieı Bibliothöque de la Pl6-
iade, Gallimard, Paris, 1962) içinde bulunur. Burıtar 1396-1402 safalarda
zikledilmiş, Marcus Aurelius'un eseri ise, "Pensees" başlığıyla r|39-|247
sa}falarda, notlan, 1370-1392 safa.larda verilmiştir. "TeJekkİlrdt (Pens6e),

ası| adı L'Empereur Morc Antontn d, tui,-m€me veya (L' Ernpreur Marc-AurĞle) d
soimdme (lmparator Marcus Aurelius'un Kendine Bakışlan) olup, Roma im-
paratoru olan ve M.S. 161-180 1ıllan arasında hüküm sürmüş bulunan
Marcus Aurelius taraİndan Yunanca olarak kaleme almrnıştrr. Eser, )(I Ki-
taptan ibalettir. Biz, bu eseri, asnrruzın ünlü felsefe tarihçisi Emile Brehl
er'in birkaç satır önce zikletmiş olduğumuz FransıZca tercümesinden takip
ettik. İşte, II. Mahmüd'a sunulmuş olaı TeJekkiirdtbu eserin bir çevirisidir.

Stoa haklında, biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu incelemelere ek ola-
rak, G6rard Verbeke'flin L'Influence du stoicisrne sı]r Ia Pensee Mödbuqle en
Occidentz başhklı tebliğiyle, osman Amin'in stoi'cs .Ethics lr7 CLo,SSico,L Ara.bic
Cutfure8 başlıklı bildirisini veıebiliriz. Son yirmi yıldr, Stoaya ilişkin olarak
yayırılanmrş literatürü ise, ilgili ünlü naşir kataloglarrnda, uzınan dergilerle
bibliyografik indekslerde, Ve, en son, bilgisayar programlanna girerek, tafa-
yabiliriz.

Önümüzde, bir. de, stoa'nrn İslAm'a ve, dolayısıyle, osmanlılara ve II.

Mahmüd'a etkisi meselese durmaktadıı Bu konuyla, yani, stoa'nın İslam'a
etkisi konusuyla, ilgilenmiş olan, hat]ra gelen ilk araştırıcı, Osman
Amin'dir,g F. Jadaarıe'dır,ıo Gomez Noga]ez'dirı ı Pöre Chenur2 ve Harry Wolf-
son ta başla_rda yer alr,13 Goichon da öyle.ıa Eğeı bu araştıncılan tarih sı-
raslna sokarsa]t l938 Chenu, l943 Wolfson, 195l Goichon, 1955, 1959 os-
man Amin, t968 Jadaane, 1970 Nogalez, 1972 Verbeke dizisini elde ederiz.
osman Amin "Stoic Eüics in classical Arabic culture" ile "Le stoıcisme et ıa
Pensee İslaİrrique"inde (Reuue Thomiste, 1959), İslam düşünürıerinin stoa
hakkındaki bilgilerinin kalmaklarınr göstermeye ç_allşmışt-rr. ona göre, stoa
hakkında, Miladi t. Aslrdaİı beri, Suriye ve Mrsrr'da bilgi mevcut olmÜştur.
Hfistiyarr Veya başka inarrç sahipleriyle yapılan tartışmalarla Stoacı görüş
İsl6ıın'a da geçmiştir. Burrlar arasında Kindi. FAr6.bi ve İbn sina gibi "Felasi

7 Actas det 5.e cDlgresso t7terfuEiDn(lL de nloso/ia MediauoL L Editora Nacional Tor-
rega,Iindo. Madrid ı0. 1979, 95-1o9.

8 Ay. yer. s.89-94.
9 osman Amin'in. stoa'nın islam'a etkisi konusundaki eserleri şunlaİdf: Le St(r'cisne

ctez les Arabes.le caire. l959 (Arapça]; /2 sto'cisme et VJ Peflsıe İslomique, Bulle-
tin of üe Facuıty ofArts. l7. Cairo University. l959, S. 13-14: I2 stolcisme et Io Peft,
sae MLısulmc.rle. Reı,ue Thomiste, 59. 1959. s.79-97; stoi'cs Ethics in clossic<ıL Arabic
cutfure. 5.e Actas.... s. 89-94.

|o lfll@flce üü Stoıcisrne SLr- La Peftsee Musulfione. Beyrouth. t968. institut orientaIe
de Beirdut.
I2 Stoicisfue Dc]ns I1 Philosophie Musulfio:fle, E,E congrcs internationale
D'Arabisants et d'Islamisants, Bruxelles. l970 Bİuxelles.
Un Vestlge du stoibısrrıe. Re\,. Sc. Philos. et Th€ol, 27. ] 938. 63 68.
'[he Term oJ T1SC:LDLDIf afld Tasdjq in Arabic Pr.ilosopl..g afld, Their Greek, Lo.tifu afld
Hebrew Equiuo,lo,nt§ The Moslem world. 1943. s. ll4-128.
LiDres des Directioes et Remarque§ trad. par Goichon. Beyroü th-Paris, t 95l , s, 8 ı -
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loİ. Dr- Miibahaı Tiirker-Kiiyel

;er, "Tabgaç adrnı tutar",
sünü" a]ır; ona "görür";
im, ilirn kanı? Kime illig
anı?" diye sorar. "Yagı",
ur" (kışkırtır}, "yongaşı-
I bilgelerine karşr, ulug-
lne aZ veririm diyen bir
Halran, içe karşr, "ili ya,
ı tinigürür", "ili bölmez;
bay kılar"; "küng küng-
ıpasın törüsünce (yeni-
Lönrg tutar-"; törüg kaz-
lerir; "Yığıl (aygll?)" der;
eğitir); "il tutal"; "Bengi
i bodu ise, ya "tüZ"dür,
ıgaruna ebirir", "görür".
r", "tok aİkuktur", "aç
edük ilin içgürür": "idi
, su gibi al€r, keınikle-
i onu ölütür". Arna, Ha-
başına geçer; içe ve dı-

"Dünya küfr ile durur,
amdarr önceki Türkler-
leğldir; adalet devletin
dönerken, yanında bir
okunduğu gibi, Budd-
liliğn tartışıtması, Rex
lhizmin Mahayana ko-
ci ilke, Hakanın kendi-
gerektikçe, valıiy ile ve
yaptıklarına ba}arak.

ı ile fflozof a).ru kelime-
tmiş olması bunu gös-

reue bildirilen Allahu
taplanna, Resüllerine,
, eşi, benzeri, dengi ol-
ayılmrŞtır. Bu durum-
l ÜstüvAne"nin "Akıllı
ıkün olabilir mi? -Ger-
in"e ulaşıldıkta, "Hik-
"Şeria", "Sunna" Ve

ıa" ile "Medine-i Fazı-

yirisi, s. 47. 58. paragra0.

lt. Mahü ild " Elıl-i Üstiiı,öıe" , Il. Abdiit Hanid " Felıefu-Dil Miiüıasebeti" Öııiiııde 95

la"nın özdeşleşeceğni, söylemiştir.38 Schopenhauer ise, '"Tabiat'ın Dördüzlü
Kökü'nde, "artık, dirılerin görünüşlerinin a)m, ama, öZlerinin a}rrıı olduğun-
dan" bahsetmiştir. Karamrta ise, olumsuz bir tutumla, "Hakiki Maisül'e var-
mak için her Remz yok edilmelidirı" demiştir. İşte tam bu noktada, bu soru
ile, teb'a arasrndaki Tann aİrla]nşrnda, çoklukta birlik (Tann hakknda tek ve
alru bir anlayş} nasıl sağlanacaktır: ve , II. Mahmüd, Tefekk,iirdtı kabu|
edince, onu irdeleyip bu meseleyi görmüş müydü? sorusu kendini Vaz eder.
Bu son-ınun cevabı hakkında, literatürde, henüZ, şimdilik, bir karşılık bulu-
nup bulunmadrğnı bilmiyoruzj ama, mesele ortada durup durmaktadrr.
Hatta, lI. Mahmüd'a, neden, herhalde bazr çewelerce, "Gaıı]r Padişah" den-
diği -Tarih kitaplannda kayt olarak düşüldüğü halde-3g konusunda da elde,
gerekçeli Ve aynntrlı açıklamalaı yoktur. M.S. 361-363 tarihleri arasrnda hü-
küm sürmüş bir Roma İmparatoru olaİr Julian'run Hristiyar lktan Pagarıiz-
me dönmeyi yeğlediğ için "Apostat" (Mürted) olarak anılrp Perslerle yapılan
bir savaşta ölürken, güya, Göğe do$u, "Sen kazandın, Galileili" diye İsiya
hayliırmış olduğu rivayet edilir. Biliyoruz ki. Medreselerin, neredeyse, ta ku-
ruluşlanndan bu yana programlannda, haıgi kitapıann okutturuıacağı vak-
ffyelerinde belirtilmiş bulunuyordu.ao II. Mahmüd'un ana dili Türkçe ile Ve
kültürün sürek]i olmasr vA]<ıası önünde, İslAm öncesi Tirk kültüründen ve
hocalanndan, Osmanlı hükümdarlık ailesinden, İsl6mi değerlerle yapılandı-
nlmış Türk toplumundaır gelen tabii, sosyal, kültürel etkilerle ğtilmiş oldu-
fu muhakkaktır. Amcasr III. selim, onu, artık, Yeniçeri ordusu yenilgi üze-
rine yenilgi a]maltla, "Modernisation"a, "Teceddüd"e doğru ümitle yönlendir-
miş bulunuycirdu. o, müslüman bir yenitikçi hükümdardl. Hatta, tarihçile-
re göre, o, yapmrş olduğu inldablalla, bu günümüzün cumhuriyet devrinin
mimarlanndandır.al Öyle gözüküyu ki, II. Matımüd'un merkezi problemi,
aslında bir felsefe problemi olan, dinlerde, dinsel inarrçlarda, bir birlik sağ-
lamak, sırf bunlarla uğraşmak değl, toplumun dinsel inançlanna dokunma-
dan, toplumda, siyasa], bilimsel, endüstriyel, [<ültürel, askeri, iktisadi açılal-
daıı olduğu kadar, hukuk açısından da bir "teceddüt" aramak ve onu gerçek-
leşürmektir.a2 'ittihad-ı Anasır"r bu yolda aramak Ye onu gerçekleşurmektiİ.
Ölümü dolayısıyle okutturulması kendisine nasib oımayan "TarıZimat Fer-
marrı"nrn rühu bunu göstermektedir.

"EhL-i Üstİiudndnin "Akıllı Ateş"inin bir tal§m vasıflan ve İiillerj bulun-
duğu kabul edilmekteydi. Burılardan en önemlisi "Akrllr Ateş"in 'Providence"
(Ka}ra) sahibi olmasıdır. Üstün Hikmeti, Görüşü Sayesinde, yaratıklaıT run,
bu arada, asrl, insarrlann haynnı ve iyiliğini istemesi ve yapmasrdrr. Onlann,
Aristotelesçi Tann anlayşl ile bir türlü bağdaşamadıklan nokta budur. Bu
nolda anlaşrlmadarı, "TeJel<kiirdt"taki 'Fate' (Kadeı), "Tol6rence". "AdAlef',
"Union" (Birlik), "ordre" (Nizam) gibi ana fikirleİ anlamak, hemen hemen
imkAnsız hale gelir. "Eht-İ Üstüuıine'nin, burada Malcus Aurelius'un, "Tabı

38 Fdrd.bi'dl MiJlo Kouro.ınL
39 Öztuna. Ta.iİL IIl. Hezaİfen Hüseyin Efendt, Telhis. İlgürel neşri. 1999, TTK Mtb.
40 l. H. Uzunçarşr\,. osmarllLloİda llmue Teşkildtü Aydm saylb. tlg Mod,ras.L
41 Yılmaz Öztuna, ?aİrİL Iu.
42 Mübahat Trirker,Ki|ye|, BozL Ka'ra]nlaı Üzeriıtde Yeniden BilinçIenT:r-.










































































































































































































































































































































