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Mistik Tecrübenin Felsefi Boyutları: Serhendi Örneği

Mehmet ATALAY

ÖZ

Bu tezin çift yönlü bir amacı vardır: başlangıcı itibarıyla ayrık-beyin araştırma

verilerine dayanan Ornstein psikolojisini ve Miladi on altıncı yüzyılın büyük İslam

alimi Ahmed Faruki Serhendi’nin düşünce yöntemini inceden inceye araştırmak.

Düşünce tarihinin birçok seçkin simasıyla  desteklenen Ornstein psikolojisinin

Serhendi’nin düşünce yöntemiyle tamamen uyumlu olduğu sonucuna varılmaktadır.

Hicri ‘İkinci Bin Yılın Müceddidi’ unvanıyla mücehhez bir İslam alimi olmasından

dolayı Serhendi’nin, akıl ve sezgi, analitik düşünce ve mistik düşünce ya da zahiri

ilim ve batıni ilim şeklindeki epistemolojik dualiteye ilişkin muhasebesi, temel

İslami metinlerin bu, yüzyılların meselesine yönelik katkısına dair şuur

uyandırmaktadır.

The Philosophical Dimensions of the Mystical Experience : The Case of Sirhindi

ABSTRACT

The aim of this dissertation is twofold: searching into the psychology of Robert

Evans Ornstein, which is initially based on the data of split-brain research, and the

thought system of Ahmad Faruqi Sirhindi, the great Islamic scholar of sixteenth

century CE. It is found that the psychology of Ornstein, backed up by many of the

eminent figures in the history of thought, is completely compatible with Sirhindi’s

method of thinking. Since Sirhindi is an Islamic scholar equipped with the title

‘Renewer of the Second Millennium’ [of the Islamic era], his account on the

epistemological duality as reason and intuition, analytical thinking and mystical

thinking, or literal science and esoteric science, raises consciousness about the

contribution of the essential Islamic texts to this ages-old question.
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ÖNSÖZ

Bu yorucu ve uzun soluklu çalışmada, başlangıç hedefleri itibarıyla Ornstein

psikolojisi ve Ahmed Faruki Serhendi’nin düşünce yöntemi mercek altına

alınmaktadır. Ornstein, Türk-İslam kültürünü uluslar arası bilince meccanen ve bir

kast-ı mahsusu olmaksızın tanıtmaya çalışmış bir psikolog-düşünürdür. İslami ilim

geleneğinin nadide bir siması olarak Serhendi de Ornstein psikolojisinin temel

problematiği ile asırlar öncesinden en ziyade ilgilenmiş bir İslam alimidir. Ornstein

psikolojisi inceden inceye araştırıldıktan sonra bu psikolojiden ödünç alınan

kavramlarla Serhendi’nin düşünce yöntemi, Mektubat’ı üzerinden

somutlaştırılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, Ornstein psikolojisi Serhendi’nin

Mektubat’ına tatbik edilmektedir.

Bu çalışma bir doktora programı süresi itibarıyla konu üzerinde özellikle

yapılan araştırmaların yanında bundan çok daha geniş bir zaman zarfında yapılan

okuma faaliyetlerine dayanmaktadır. Fikirler uzun yıllar taşınmış, tartışılmış ve

damıtılmıştır.

Sosyal bilimsel bir uygulama olarak bu çalışma bir biyografi ya da psiko-

biyografi değil de, –basitçe– bir yöntem tesbiti çalışmasıdır. Kendi bütünselliği

içinde bu çalışmanın psikoloji, edebiyat kuramcılığı ve İslambilim gibi çeşitli

disiplinlerin uyarlanabileceği temel problematiklerine dair bir başına bir yöntem

denemesi olarak işlev görmesi, uzak ihtimalli bir beklenti değildir. Elbette ki bu

çalışma Türk-İslam kültürünün temellerine nüfuz etme hevesi gösterdiği kadar,

yürüyen haliyle aynı kültürün karşılaştığı sorunlara yönelik bir çözüm aracı inşa etme

hedefi taşımaktadır. Kültürümüzün temel simalarının bıraktığı mirası çağdaş kavram

ve telakkilerle yeniden yorumlamak, düşünce tecrübemizi diri tutmaya daima

yardımcı olacaktır. Bu amaçla bir denge kültürü olarak Türk-İslam kültürüne hem

içeriden hem de dışarıdan bakış yabana atılamaz değerde olacaktır.

Son olarak birkaç hususa yer vermek istiyoruz. Bu çalışma boyunca

kullanılan doğrudan iktibaslardaki üsluba hiç müdahale edilmemiş, –şayet varsa–

hatalar düzeltilmemiş ve ancak gerekli görüldüğünde köşeli parantezlerle söz arasına
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girilmiştir. Öte yandan klasik metinlere yönelik olarak tarafımızdan yapılan

çevirilerde klasik Türkçeye yakın bir üslup tercih edilmiştir. Yanısıra, dualite belirten

kavram çiftlerinin arası ‘uzun tire’ işaretiyle ayrılmış ve çalışmanın ana-mecra

üslubunda inceltme/uzatma işareti bir kullanım kargaşasına mahal vermemek

amacıyla ancak çok gerekli görüldüğünde tercih edilmiştir. Ayrıca bazı Türk

yazarların makale seçkisi ya da toplamı halindeki kitaplarına, bu makaleler başka

yerlerde de bulunabileceğinden adları da verilerek atıf yapılmıştır.

Bu çalışmayı gerçekleştirme sürecinde beni teşvik eden, yardım talebimi

reddetmeyen ve sürekli ilgi gösteren birçok simaya teşekkür etmeliyim. Öncelikle

belirtmem gerekir ki, bu çok yönlü tezi kotarmaya yetecek yetenek ve yetilerime

yönelik olarak beslediği güven duygusu, teşvik edici tavrı ve yönlendirici sorularıyla

Prof. Dr. Mahmut Kaya çalışmalarıma hız ve sadelik kazandırdı. Öte yandan, tezin

muhtevası itibarıyla güçlü bir destek teşkil edici, şekli itibarıyla da akademik titizliğe

teşvik edici tavrıyla Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran’a da teşekkür etmeliyim: sayesinde,

vahdet-i vücut–vahdet-i şühut farkını temyiz etmeye özel bir gayretle yöneldim ve

İslam düşünce tarihinin en temel fasıllarından biri olarak bu karşılaştırmaya ilişkin

kalıcı bir muhasebe çerçevesi oluşturmaya çalıştım. Son olarak, danışmanım Prof.

Dr. Hüseyin Sarıoğlu’na özellikle teşekkür etmeliyim: nokta-virgül takibine kadar

uzanan kontrol hassasiyeti, akademik titizliği ve yoğun tenbihleri olmasaydı bu

çalışma ne şimdiki son haline ne de iki kapak arasına gelebilirdi.
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GİRİŞ

Kategorik olarak düşünüldüğünde beşeri kültürlerin temel problemleri ortak

bir noktaya irca edilebilir. Son derece girift bir varlık olan insanoğlu hem evreni hem

de kendini anlamak ve en genel anlamda fikri üretimde bulunmak amacıyla

mücehhez olduğu bütün imkanları kullanma eğilimindedir. Akıl–sezgi, analitik

düşünce–mistik düşünce, zahiri ilim–batıni ilim gibi başka birçok kavram çiftleriyle

de ifadelendirilebilecek bu imkanlar, insanoğlunun bilgi edinme çabası açısından en

temelde bir dualite problemiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Dikkatle

incelendiğinde beşeri kültürlerde karşılaşılan temel problemlerin farklı tezahürlerde

ama aynı cinsten problemler olduğu görülmektedir.

Beşeri kültürlerde yaşanan temel problemlerin aynı cinsten olduğunu tesbit

ameliyesi şüphesiz ki disiplinler arası bir çalışmayı gerekli kılar. Bu dualitenin bilim,

felsefe ve din gibi temel araştırma alanlarında çok çeşitli tezahürler kazandığı

gerçeği, sözkonusu disiplinler arası çalışmanın önemini daha da bariz bir hale

getirmektedir. Temel araştırma alanları olarak bilim, felsefe ve dinin benimsediği

yöntemler farklıdır. En genel anlamda bilim deney ve gözleme, felsefe akla, din de

vahye dayanır. Ancak bu araştırma yöntemlerini kullanma tarzları bakımından bilim,

felsefe ve din arasında şaşırtıcı bir benzerlik vardır. İki farklı bilim adamı aynı

laboratuar sonuçlarını farklı yorumlayabilir ve buna bağlı olarak da farklı

açıklamalarla ortaya çıkabilir. Bilimsel araştırmanın mahiyeti, nesneler arası

bağıntılar bulmaktan ibarettir. Bugün belli bir bilimsel paradigma çerçevesi içinde

‘doğru’ kabul edilen bir bilimsel veri, yarın başka bir paradigmayla ‘kurgusal’

bulunabilir. Bilimsel araştırma yorumdan müstağni değildir. Diğer bir deyişle,

bilimsel araştırma sonuçları değişim ve tadile tabi olduğundan mutlak değildir.

Bilimsel sonuçlara ulaşma sürecinde akıl kadar sezgi ya da akıl kadar duygu da

devreye girer.

Öte yandan, temel bir araştırma alanı olarak felsefede de benzer bir durum

sözkonusudur. Esas itibarıyla akla dayanmasına rağmen felsefi araştırma sürecinde
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akıl kadar sezgi ya da duygu da devreye girer. Çeşitli felsefi sistemlerin akıl

anlayışları farklılık arz eder ve bunlardan bazıları analitik bulunabileceği gibi bazıları

da sezgici ya da mistik bulunabilir. Kısaca, felsefe akla dayanır; ancak, düşünme

tarzları bakımından kimi filozoflar genel anlamıyla akılcı bulunabilirken kimileri de

sezgici ya da mistik bulunabilir. Dahası, felsefe tarihinin kökeninde yatan Eflatun–

Aristo dualitesi bir anlamda bütün felsefe tarihini belirleyici mahiyettedir. Bilimsel

geleneğin ağırlıklı olarak Aristo’ya, mistik geleneklerin de Eflatun’a yaslanması salt

tesadüf değildir. Eflatun–Aristo dualitesinin Batı felsefe ve düşünce tarihinde

Augustinus–Aquinas dualitesi şeklinde tezahür ettiği de söylenebilir. Nitekim

Aristocu Aquinas sıkı bir akılcı olarak değerlendirilirken Eflatuncu Augustinus

mistik bulunur. Dolayısıyla felsefi sistemlerin yöntemleri ya da filozofların düşünce

tarzları bakımından felsefedeki çeşitlilik temelde ikili bir yapıya irca edilebilir.

Sözkonusu ikili yapı da diğer araştırma alanlarında yaşanan dualite sorunuyla aynı

kapsamda değerlendirilebilir. Temelde vahye dayanan dinde de, temel dini metinlerin

akli ya da sezgisel tarzda yorumlanması şeklinde ortaya çıkan bir dualite sorunu

vardır. İslami ilimler açısından bu sorun zahiri ilim–batıni ilim şeklindeki kavram

çiftiyle karşılanmaktadır. İki farklı din bilgininin benimsediği temel dini metinler

aynı olsa da birinin bakış açısı analitik ve akli, diğerininkiyse sezgisel ve mistik

olabilmektedir.

Şu halde, deney ve gözleme, akla ya da vahye dayanan düşünce faaliyetleri

başat özellikleri itibarıyla akli de olabilir, sezgisel de olabilir. Diğer bir ifadeyle

bütün bu temel araştırma alanlarında karşılaşılan dualite problemleri muazzam bir

benzerlik arz ettiğinden aynı cinsten kavramlarla ifade edilebilir. Nitekim bazen din

bilginleri tarafından geliştirilen dini bir akım ya da –basitçe– bazı din bilginleri

‘rasyonalist’ ya da ‘akılcı’ gibi esas itibarıyla felsefi olan sıfatlarla tavsif

edilebilmektedir. Keza aynı türden tavsifler bilim adamları ve doğal olarak filozoflar

için de sözkonusudur. Temel araştırma alanları olarak bilim, felsefe ve dinde

karşılaşılan dualite problemlerini aynı cinsten kavramlarla ifadelendirme bağlamında

akıl–sezgi, analitik düşünce–mistik düşünce ya da zahiri ilim–batıni ilim şeklindeki

kavram çiftleri isabetli seçimler olarak dikkat çekmektedir. Zira en genel anlamda

bilim adamları ya da beşeri bilimsel miras bu kavram çiftleriyle tasnif edilebilir.

Örneğin basit akıl yürütme biçimleri olarak tümevarım ve tümdengelim yöntemleri



3

aynı ölçüde akli ya da analitik değildir. Keza Doğu bilimi genellikle mistik olarak

nitelendirilirken Batı bilimi akli-analitik bulunmaktadır. Beşeri bilimsel miras

yalnızca Batı bilimsel geleneğinden ibaret değildir ve mesela günümüzde Batı

tıbbının karşısında yer alan geleneksel Çin tıbbı giderek itibarını artırmaktadır. Bu

bağlamda hatırlanması gereken şudur ki, geleneksel Batı tıbbı rasyonel diye

nitelendirilirken geleneksel Çin tıbbı mistik bulunmaktadır.

Bilimsel alanda olduğu gibi temel bir araştırma alanı olarak felsefede de

yukarıda zikrettiğimiz kavram çiftleri esaslı birer tasnif ölçütü olarak temayüz

etmektedir. Genellikle rasyonel bulunan Batı felsefesi ile genellikle mistik bulunan

Doğu felsefesinin oluşturduğu dualite bir yana, herhangi bir özgül felsefi gelenek

içinden çeşitli filozoflar da bu kavram çiftleriyle tasnife tabi tutulabilir: Basitçe, kimi

filozoflar akılcı, kimileri de mistiktir. Temel bir araştırma alanı olarak dinde de

durum farksızdır: kimi din bilginleri temel dini metinlerin analitik ve rasyonel

yorumunda kimileri de mistik ve ezoterik yorumunda uzmanlaşır. İslami ilim

geleneği içindeki zahiri ilim–batıni ilim tasnifi ya da alim (molla) ve sufi tipleri

sözkonusu dualitenin ilginç birer göstergesidir. Bu temel dualite meselesi her dini

gelenekle ilgili olarak da geçerlidir, çünkü her dinin bir analitik bir de mistik boyutu

vardır.

Bu arada belirtmek gerekiyor ki, bilim–felsefe–din tasnifi esas itibarıyla

pozitivizmin önerdiği ve kullandığı bir tasniftir. Hem bir felsefi sistem hem de bir

düşünce akımı olarak günümüzde pozitivizmin aşılmış olmasına ve bir tür post-

pozitivist dönem tecrübe edilmesine rağmen bilim–felsefe–din tasnifinin kullanılması

henüz daha iyi bir tasnife ulaşılamamış olunmasındandır. Pozitivizmi sorgulayan ve

bütün beşeri mirası kapsamaya çalışan yeni bilgi ve bilim tasnifine ilişkin literatürün

artık zengin bir yekûn tutması beşeri düşüncenin konu üzerindeki ihtiyacının ve bu

ihtiyaçtan doğan arayışının bariz belirtisidir. Düşünce geleneğini eski Yunan

tecrübesine dayandıran Batı kültürü içinde de belirgin bir sima olarak özellikle

Goethe’den filizlenen, alternatif düşünce geleneklerini kapsama gereği duyan

bütüncü bakış açısı; Doğu bilimi, Doğu felsefesi, Doğu mistisizmi ve alternatif tıp

gibi kavramlara aşina olunan bir entelektüel gündem teşkil etmiştir. Beşeri kültür ve

düşünce geleneklerinin ortak bir etkileşim sahnesi içinde telakki edilir olması bir
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yandan çağdaş insanın zihninde ortak beşeri tecrübeye ilişkin bilinç uyandırırken bir

yandan da yeni bilgi ve bilim tasnifi ihtiyacını şiddetlendirmiştir.

Ortak beşeri tecrübeye ilişkin bilincin tahrik ettiği yeni bilgi ve bilim tasnifi

ihtiyacı ve arayışının belirgin ve sonuç verici olduğu en önemli alan, genelde beyin

araştırmaları ve özelde ayrık-beyin araştırma alanıdır. Çünkü bu alan pozitivizmin ve

şu ya da bu benzerlikteki türevlerinin önerip kullandığı bilim–felsefe–din tasnifi

unsurlarının aynı problem zemini üzerinde devreye girdiği nadir bir araştırma imkanı

sunmaktadır. Dahası, bu alanın en önemli ve en etkin yorumcu siması olarak

gördüğümüz psikolog Robert E. Ornstein, ayrık-beyin araştırma verilerine

dayandırdığı psikolojisinde temel araştırma alanları olarak bilim, felsefe ve dinin

etkileşim ilişkisi arz ettiği ilginç bir çalışma çerçevesi örneği sergilemektedir.

Ornstein, psikolojisini bilimsel verilere dayandırır ve bu verilerden kalkarak Doğu

psikolojileri, Çin tıbbı ve dolayısıyla Doğu–Batı dualitesi gibi çok daha geniş

kapsamlı konulara ilişkin yargılarda bulunmaya çalışır. Bu konuları da kapsamaya

çalıştığında, diğer bir deyişle, ayrık-beyin araştırma verilerini kendi yorumlamaları

doğrultusunda bu konulara da teşmil ettiğinde Ornstein bir bilim tarihçisi, bir sosyal

psikolog, hattâ bir düşünür ve sosyal filozof gibidir. Deyim yerindeyse Ornstein,

bilimsel verilere dayandırdığı psikoloji öğretisiyle hem sosyal bilim (social science)

hem de insan bilimleri (humanities) kapsamında değerlendirilebilecek bir düşünce

ameliyesi gerçekleştirmiştir. Öte yandan Ornstein, temelde dini bir olgu olan

mistisizmi, analitik ve rasyonel epistemolojik geleneğin tamamlayıcısı bir karşı

kutup olarak görmüştür. Ornstein, analitik ve rasyonel epistemolojik geleneğin karşı

kutbu olan epistemolojik gelenekleri Doğu psikolojileri ya da mistisizmi adı altında

kendi psikolojisinde kapsayarak bütüncül bir epistemolojik yaklaşıma varmaya

çalışır.

Psikolog Robert Ornstein’in dikkat çeken bir işlevi, Hoca Nasreddin ve

Mevlâna’dan yaptığı iktibaslarla Türk-İslam kültürünü özellikle İngilizce konuşan

Anglo-Sakson dünyaya tanıtması olmuştur. İslam mistisizminin temsilcileri olarak

Hoca Nasreddin ve Mevlâna’dan istifade eden Ornstein genel olarak Doğu

mistisizmi ya da Doğu psikolojilerini analitik düşünce modunun karşı kutbunda yer

alan sezgisel-mistik düşünme modunun örnekleri olarak değerlendirmekte ve bu iki

düşünme modu arasında nihai tahlilde bir terkibe varmaya çalışmaktadır. Bu süreç
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içinde Ornstein, muazzam bir düşünce tecrübesi örneği sergilemekte ve yeni bilgi ve

bilim tasnifi ya da yeni ve kapsamlı bir epistemoloji teşkili çabalarına önemli bir

katkı sağlamaktadır. Öncelikle çoğul bir epistemoloji anlayışı benimseyen Ornstein,

farklı düşünce modlarını dual bir yapı içinde telakki eder ve bu dualiteden de terkip

yaklaşımına varır. Ornstein’in düşünce yönteminin önemli bir karakteri de, akılcılık–

sezgisellik, analitik düşünce–mistik düşünce ya da zahiri ilim–batıni ilim dualitesi

açısından söylersek; akılcılığa ve analitik düşünceye daima öncelik verme tavrıdır.

Türk-İslam kültür mirasına ilgisinin yanında Ornstein’i önemli kılan bir diğer

husus, beyin araştırmaları verileri temelinde kendi psikolojisini teşkil sürecinde

yaşadığı trajik düşünce tecrübesidir. Doğu psikolojileri ve dolayısıyla mistisizminin

önemini vurgulayıp yeni epistemoloji telakkilerince mutlaka kapsanmaları

gerektiğini düşünen Ornstein, zamanla mistik temayüllerin özellikle entelektüel

çevrelerde analitik düşünceyi ihmal eder ve nerdeyse dışlar boyuta vardığını görünce,

benimsediği çoğulcu ve kapsayıcı epistemoloji anlayışı açısından trajik bir tecrübe

yaşamıştır. Üstelik, bizzat kendisinin kurmaya çalıştığı psikolojinin de mistik

düşüncenin analitik düşünceyi dışlar tarzda benimsenmesi temayülünce istismar

edilmesi, yaşadığı trajik tecrübenin şiddetini artırmıştır.

Beyin araştırmaları verilerinden kalkarak yeni bir psikoloji teşkil etmeye

çalışan Ornstein, düşünce yöntemi ve tecrübesi itibarıyla İslami ilim geleneği içinde

yaşanan zahiri ilim–batıni ilim çatışmasının modern bir versiyonunu sergilemektedir.

Yeni bir epistemoloji ihtiyacının beyanı ve böyle bir epistemoloji arayışı

olarak tasvir edebileceğimiz Ornstein psikolojisinin –belli bazı simalar üzerinden

arka planını göstermeye çalışılarak– incelenmesi, beşeri düşünce mirasına katkısının

somut ve aksiyomatik ifadelere dönüştürülmesini sağlayabileceği gibi akılcılık–

sezgicilik, analitik düşünce–mistik düşünce ya da zahiri ilim–batıni ilim dualitesi

şeklinde ifade edilen epistemolojik problemin köklerini göstermeye yardımcı olabilir.

Öte yandan, hem farklı beşeri kültürlerin düşünce tecrübesinin esas itibarıyla

özdeş nitelik arz etmesi hem de Ornstein’in probleminin İslami ilim geleneği içinde

çok daha ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde tecrübe edilmesi dolayısıyla bu psikolojinin

İslami ilim geleneği içinde neye tekabül ettiğini tesbit etmeye çalışmak önem arz

etmektedir. İslami ilim geleneğine baktığımızda epistemolojik bütünlük arayışı

içindeki Ornstein’e benzer şekilde zahiri ilim–batıni ilim dualite problemiyle en
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ziyade meşgul olan ve bu dualitenin tarafları arasında terkibe varmaya çalışan bir

sima olarak Ahmed Faruki Serhendi’yi tesbit ediyoruz. Dahası, çok yönlü ihtisası ve

kendisinden önceki İslami ilim mirasını kategorik anlamda kapsadığı gibi

kendisinden sonraki İslami ilim çalışmalarına ışık tutması, Serhendi’nin düşünce

yöntemini tesbit çabasının önemini pekiştirir.

Ornstein psikolojisi bilim, felsefe ve din alanlarına bir buluşma zemini sağlar.

Deneysel beyin araştırmaları verilerine dayanarak Ornstein genel dualite

problemlerine intikal eder ve bu verileri yorumlama tarzını düşünce tarihinin çeşitli

simalarıyla desteklemeye çalışır. Böylece Ornstein, hem bir bilim adamı hem de bir

düşünür-yorumcu kimliğiyle karşımıza çıkar. Öte yandan, dikkat çekici bir özelliği

olarak zahiri ilim–batıni ilim dualitesi problemiyle uğraşan Serhendi’nin düşünce

yönteminin araştırılması, bir yandan Ornstein’in düşünce tecrübesinin İslami ilim

geleneği içinde neye tekabül ettiğinin görülmesini sağlayabileceği gibi, bir yandan da

İslami ilim geleneği ve dolayısıyla temel İslami metinlerin düşünce tarihinin temel

konularından biri olarak epistemolojik dualite problemine nasıl bir çözüm

önerdiğinin tesbit edilmesini sağlayabilir.

Ornstein psikolojisini Serhendi’nin Mektubat’ına tatbik çabası üzerinden

göstermeye çalışacağımız gibi, genel olarak bu psikolojiden ödünç alınan

kavramlarla Serhendi’nin düşünce yöntemini tesbit çabası; aynı zamanda temel

İslami metinlerin beşeri düşünceye güç ve yön verme özelliğini araştırma anlamına

gelecektir. Elimizde muazzam bir İslami miras vardır ve bu mirasa bigâne kalmamak

düşünce maceramızda yönümüzü bulmamıza yardımcı olacaktır.
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I. BÖLÜM

ZİHİNSEL DUALİTE

A. Dualitenin Keşfi

Robert E. Ornstein, bilimsel, felsefî ve mistik çevrelerde büyük etki bırakan,

konumuzla doğrudan ilgili ilk eseri The Psychology of Consciousness (Bilinç

Psikolojisi)1 adlı kitabının temel işlevini ana hatlarıyla şöyle belirler:

Bu kitabın amacı, insanda iki temel bilinç biçiminin olduğunu
belgelemektir:  Bunlardan birincisi, analitik, diğeri de bütüncüldür (holistic).
Birincisi, bir filin tek tek parçalarını görme işlemine benzer, ikincisi ise, tüm
hayvanı görmeye.  Her ikisi de kendi işlevlerine sahip olarak birbirlerini
tamamlarlar.  Çelişkinin [İkili yapının (dikotomi)] anlaşılmasının diğer yolu
da, insanın “rasyonel” ve “sezgisel” yanları arasındaki farkın ortaya
konmasıdır.  Düşünce tarihimizde bu iki ayrı bilme biçimini, örneğin Bilim ve
Din gibi ayrı uzmanlık alanlarına ayırmışızdır.  Bunlardan birini kullanan,
diğer yaklaşımla çok az ilişkide bulunmuştur.  Temel kültürel bir güç olarak
organize [örgütlü] dinin dağılmasıyla, bilimin kültürümüz içinde [Batı
kültürü] hakim etkileri olmaya başlamıştır.  Dolayısıyla, bilimsel bilginin
kültürümüz içinde hakim bilme biçimi haline gelmesi doğaldır.  Bu biçim
büyük ölçüde analitik, sözlü, doğrusal [lineer] ve rasyoneldir.2

Ayrık-beyin araştırma (split–brain research) alanı ile ilgili olarak da önemli

bir sima sayılan Ornstein, yukarıda zikredilen fikirlerini deneysel temelli fizyoloji ve

psikoloji çalışmalarına dayandırır:

Vücudun sol tarafı büyük ölçüde beyin kabuğunun sağ tarafında [sağ
yarımküresinde], vücudun sağ tarafı da beyin kabuğunun sol tarafında [sol
yarımküresinde] kontrol edilir.  Günlük konuşmada [mesela] sol’dan söz

                                                
1 Bu kitap Erol Göka ve Feray Işık tarafından Yeni Bir Psikoloji adıyla Türkçeye tercüme edildi, İnsan
Yayınları tarafından da yayımlandı. Kitabın elimizdeki nüsha itibarıyla künyesi şu: Robert E.
Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, Çev. Erol Göka & Feray Işık, 3. bs., İstanbul, İnsan Yayınları, 2001.
2 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s.25. (Köşeli parantezler benim.) Karşılaştırmak için bakınız:  Robert
E. Ornstein, The Psychology of Consciousness, New York, Penguin Books, 1972, s. 26.
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ettiğimizde vücudumuzun soluna, beynimizin ise sağ yarımküresine
göndermede bulunuyoruzdur.

....Vücudun sağ tarafıyla bağlantılı olan sol yarımküre esas olarak
analitik ve mantıksal düşünüşü, özellikle de sözel ve matematiksel işlevleri
kapsar.  Doğrusal biçimde çalışır.  Bu yarımküre bilgiyi müteselsil bir sırayla
işler.  Mantık, sıraya ve düzene bağlı olduğundan kaçınılmaz olarak bu işleyiş
biçimi, mantıksal düşüncenin temelini belirler.  Sol yarımkürenin
etkinliklerinden olan dil ve matematik, temelde doğrusal zamana dayanır.
            Eğer sol yarımküre çözümleme yapmakta uzmanlaşmışsa, vücudun sol
yanı ile bağlantılı sağ yarımküre de bütüncül düşünme (holistic mentation)
üzerinde uzmanlaşmıştır.  Dil yeteneği çok sınırlıdır.  Bu yarımküre öncelikle
uzayda yönlendirme, sanat çalışması, el işleri, vücut imajı, yüzleri tanıma gibi
etkinliklerden sorumludur.  Sağ yarımküre bilgiyi sol yarımküreye oranla
daha yaygın olarak işler ve bu yarımkürenin sorumlulukları, birçok girdinin
hazır bir entegrasyonuna öncelikle ihtiyaç duyar.  Eğer sol yarımküre kendi
işleyişinde öncelikle analitik ve ardışık olarak tanı[m]lanabilirse, sağ
yarımküre de daha bütüncül, ilişkisel ve daha eşzamanlıdır.3

Ayrık-beyin araştırma alanında en büyük sima, bu alandaki çalışmasıyla

Nobel ödülü kazanmış olan4 fizyolog Dr. Roger Sperry’dir. 1963 yılında fizyolog

Sperry, beyin cerrahı iki arkadaşı Joseph Bogen ve Philip Vogel ile birlikte, “bazı

hastaların yaşadığı şiddetli sara [epilepsi] vakalarını denetim altına almak amacıyla”5

corpus callosum’u, yani “insan beyninin iki yarımküresi arasındaki 300 milyon sinir

lifini birbirine bağlayan geniş ağı”6 kesmeye karar verdiler.

Sonuç son derece şaşırtıcıydı. Bu uygulamaya tabi tutulan hastalar

düşüncelerini dile getiremiyor ya da düşünemiyordu. Bazı durumlarda hastaların

elleri birbirine taban tabana zıt eylemlerde bulunuyordu. Mesela hastanın bir eli

herhangi bir insana, (bazı durumlarda da bizzat hastanın kendisine) yumruk atmaya

çalışırken diğer el, sözkonusu saldırgan eli engellemeye çalışıyordu.7  Beyin

yarımkürelerini anatomik olarak birleştiren ve bu yarımküreler arasında iletişim

sağlayan corpus callosum kesilince sözkonusu iletişim kopmuş, farklı yarımküresel

ihtisaslar, diğer bir deyimle, insan aklının farklı ihtisasları bariz olarak ortaya

çıkmıştı.

                                                
3 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 61-62. (Köşeli parantezler benim.) Karşılaştırmak için bakınız:
Ornstein, The Psychology of Consciousness, s. 67-68.
4 Bkz.: Robert Ornstein, Sağduyu: Beyin Yarımkürelerinin Anlamı, Çev. Mehmet Atalay, İstanbul,
Kaknüs, 2004, s. 18.
5 A.e., s. 76. (Köşeli parantezler benim.) Karşılaştırmak için bakınız:  Robert Ornstein, The Right
Mind: Making Sense of the Hemispheres, New York, Harcourt, 1997, s. 64.
6 Ornstein, Sağduyu, s. 14.



9

Bütün bu çalışmaların açıkça kanıtladığı şey, insan aklının (ya da zihninin)

tekil ve türdeş (homojen) bir yapı yerine çift yönlü ve dual (ikili) bir yapı arz ettiği

gerçeğiydi.  Farklı ihtisaslara sahip iki farklı beyin yarımküresine sahip olduğumuz

gerçeği aklımızın (dolayısıyla da bilincimizin) dual bir yapıda olduğu gerçeğini

kabul etmemizi ve anlamamızı sağlayacaktı.  Robert Sardello’nun “[normal aklın

dışında] kalbin kendine özgü aklı vardır”8 şeklindeki sözüyle işaret ettiği bu

dualiteye ilişkin olarak Ornstein, olabildiğince basite indirgeyici sözlerle şunları dile

getirir: “Herbirimizin hayatında sözel zihnimizin [mind: akıl: zihin] bir durumu,

‘kalbimizin’ ya da sezgilerimizin ise bir başkasını [bir başka durumu] önerdiği anlar

vardır.”9

Ornstein’e göre beyinde, dolayısıyla da akıldaki dualite, bilinç düzeyinde de

bir dualitenin olduğu anlamına gelir. Birçok anlamı olan bilinç (consciousness),

“uyanık olmak ve kendimizin, çevremizde olan biten olayların ve ne yapıyor

olduğumuzun farkında olmak”10 anlamlarını da ihtiva eder. Kısaca, “Wilhelm

Wundt’un, psikolojiyi bilinç ya da akıl kavramları yerine deney [tecrübe:experience]

kavramı açısından ilk tanımlayanlardan biri olmasına”11 rağmen “Wundtçu

psikolojinin ana konusu”12 olan bilinç, bir bilgi ya da farkındalık durumudur.  Hattâ

bilinçli olmak doğrudan doğruya akıllı olmak anlamında da kullanılabilir ki bundan,

beyinde ya da akıldaki dualiteden söz ettiğimizde, bilinçteki dualiteden söz ettiğimiz

kolayca çıkarsanabilir. Diğer bir deyimle, mesela bilincimizi kaybettiğimizde

aklımızı kaybetmiş olmadığımız gerçeğinden dolayı, “çağrışımları farklı olsa da bu

iki kavram birbiriyle yakından bağlantılıdır.”13 Laura Carstensen’le birlikte

hazırladığı bir kitapta Ornstein, bilinç olgusunu şöyle tanımlar: “Bilinçli olmak, akli

faaliyetin farkında olmak demektir ve herhangi bir şeyden yana bilinçli olup

                                                                                                                                         
7 Bkz.: A.e., s. 14, 77. Başka örnekler için ayrıca bkz.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, 60-82 (Üçüncü
Bölüm).
8 Robert Sardello, Facing the World with Soul, New York, Lindisfarne Press, 1992, s. 76.
9 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 67. (Köşeli parantezler benim.) Krş.: Robert E. Ornstein, The
Psychology of Consciousness, s. 75.
10 Robert Ornstein, Laura Carstensen, Psychology: The Study of Human Experience, Third ed.,
New York, Harcourt, 1991, s. 239.
11 David Ballin Klein, The Concept of Consciousness: A Survey, Lincoln, University of Nebraska
Press, 1984,  s. 4.
12 Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Çev. Yasemin Aslay, İstanbul,
Kaknüs, 2002, s. 127.
13 Klein, The Concept of Consciousness: A Survey, s. 3.
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olmadığımızın temel ölçütü bu şeyi tanımlayabilir olup olmamamızdır.”14 Ayrık-

beyin araştırmalarıyla bariz bir şekilde ortaya çıkan, ancak yalnızca beyin

yarımkürelerinden biri hasarlı insanlara özgü olmayıp normal insanlar üzerinde

yapılan birçok deneysel araştırmanın da sayısız kanıt sağladığı bu dualiteden

Ornstein, “bilinçte fizyolojik dualite diye de söz eder.”15

Beyinde, akılda ve bilinçte tecrübe edilen bu dualiteyi aksiyomatik anlamda

belirlemeye çalışırsak, kısaca şunları söylemeliyiz: Sol beynin ya da beynin sol

yarımküresinin ihtisası analitik düşünce ve sözel yetenek iken, beynin sağ

yarımküresinin ihtisası da mekansal algı ve mecazi (metaforik) düşüncedir.  Yanısıra,

bedenin sağ yakası, beynin sol yakasınca, bedenin sol yakası da beynin sağ yakasınca

denetlenir.16 Diğer bir deyişle, dualitenin bir yanı rasyonalite ya da analitik

düşünceyken, diğer yanı mecazi (metaforik) düşünce ya da sezgiselliktir.

Dolayısıyla, sol yarımküresi hasarlı bireyler, sözel yeteneklerini kaybeder ve mesela

söz yitimine (aphasia) maruz kalırken,17 sağ yarımküresi hasarlı bireyler, mesela

dilbilimsel ifadelerin birebir anlamıyla mecazi anlamını birbirine karıştırır.18

Ayrık-beyin çalışmaları yapılmadan önce, psikoloji biliminde, temel olarak

‘rasyonel’ tekil beyin fikri yaygındı. Roger Sperry’nin “1960’lardaki yeni ufuklar

açıcı çalışmalarını takiben [Robert] Ornstein’ın 1970’lerde yaptığı çalışmalar, bu

‘rasyonel’ tekil-beyin fikrinden ayrılışın yalnızca başlangıcıydı.”19 Artık insan

beyninin, dolayısıyla bilincinin dual bir yapı gösterdiği kabul edilmeye ve

yaygınlaşmaya başladı.  İnsan beyninin sol yakası ya da insan aklının bir kısmı

konuşma ve mesela bir istidlalin değişik aşamalarını takip etme yeteneklerine

girişken iken, diğer yaka ya da insan aklının diğer kısmı alansal algı yetenekleriyle

sezgi olgusuna girişkendi.20

Bu dualiteyi, ‘insan aklı analitik düşünce ürettiği kadar mecaz da üretir’ ya da

‘insan aklının analitik düşünceye olduğu kadar mecaza da ihtiyacı vardır’ şeklinde

                                                
14 Robert Ornstein, Laura Carstensen, Psychology: The Study of Human Experience, s. 239.
15 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 69.
16 Bkz.: A.e., s. 14, 60-62.
17 Ornstein, Sağduyu, s. 110.
18 A.e., s. 117.
19 Robert Ornstein, The Evolution of Consciousness: The Origins of the Way We Think, New
York, Touchstone, 1991, s. 138.
20 A.e.
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ifade ettiğimizde anlaşılmazlık sözkonusu olmaz.  Ancak, aynı dualiteyi, ‘bilimsel

bilgi (hatta pozitivist anlamda bilimsel bilgi) ve bu tür bilginin üretim süreci, sezgi

olgusuna muhtaçtır’ şeklinde ifade ettiğimizde sözkonusu dualite kolay anlaşılmaz

bir görünüm kazanabilir.  İnsan aklının ya da bilincinin rasyonel (ya da analitik)

düşünceyle birlikte, aynı zamanda sezgi, dolayısıyla da mistisizmle ilgili olduğu /

olması gerektiği fikrini sözkonusu dualiteyi kanıtlayan verilere dayanarak ileri

sürmek, daha da tuhaf karşılanabilir.  Ornstein bu konuya ilişkin olarak şunları

söyler:

...İddia ediyorum ki sağ yarımküre faaliyetlerine yönelik vurgu; gizil
Hıristiyan, Yahudi, Sufi ve diğer mistik geleneklerin çalışma tarzıdır.  Bu
geleneklerin uygulayıcıları ilahilerdeki düşük tınıları dinler, ‘akli’  (rasyonel)
anlamı olmayan deyimler üzerinde zihin yorar ve “tamamen uyanık olunduğu
halde kavramsallaştırmama” durumu üretme alıştırmalarına yoğunlaşırlar.

Ruhi çalışmaların bazı yöntemlerinin “akla göre değil” diye
tanımlanmasının ya da özellikle karşıtlarca “akla-karşı (anti-rasyonel)” olarak
değerlendirilmesinin sebebi de bu olsa gerek.21

Sağ yarımküre faaliyetlerine yönelik vurgu mistisizm kaynaklıysa, sol

yarımküre faaliyetlerine yönelik vurgu da rasyonalizm ya da analitik düşünce

kaynaklıdır.  Analitik düşünce ve mecazi düşünce ya da rasyonalite ve sezgisellik

şeklinde de ifade edebileceğimiz bu dualiteye, bu dualite üzerindeki vurgulara

ilişkin, bilim ve felsefe tarihinde sayısız örnekler mevcuttur. Dahası, bu dualite bir

vakıadır ve özellikle ayrık-beyin çalışmalarıyla yalnızca yeniden keşfedilmiştir.

Ornstein, Yeni Bir Psikoloji (The Psychology of Consciousness) kitabında “büyük

ölçüde doğrusal ve rasyonel olan bilimsel bilginin bile ağırlıklı olarak bütünlük için

sezgiye dayandığı fikrini yeniden ortaya koymuş”22 olduğunu söyler.

Bu dualite yüzyıllardır bizimleydi. Aklımız ve bilincimiz –birbirinden çok

farklı versiyonları itibarıyla bile olsa– sözkonusu dualitenin her iki kutbu ya da

bileşenine dayanarak ve bir anlamda bu iki kutbun ya da bileşenin her birini de etkin

kılarak işlem gerçekleştirir. Dualitenin bir yanına rasyonel düşünce, bir yanına da

sezgisellik tabir ettiğimizde ve bu kavramları bilim ve sanat olgularıyla

eşleştirmemiz gerektiğinde, –sırasıyla– rasyonel düşünceyi bilimle, sezgiselliği (ya

                                                
21 Ornstein, Sağduyu, s. 177.
22 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 75.
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da sezgiyi) sanatla bir araya getiririz. Oysa, “yaratıcı arayışın tekrar eden örüntüsü

hem sanatta hem de bilimde aynıdır.”23 Diğer bir deyimle, dualitenin iki tarafı ya da

bileşenleri arasındaki –belki ‘cins’ değil ama– ‘tür’ farkı, belli bir düşünüş ve üretim

sürecinde, kısaca akli ve zihinsel bir süreçte sözkonusu iki tarafın ya da bileşenin

kullanıldığı / kullanılması gerektiği ve bir anlamda mezcedildiği gerçeğini, anlayış

açısından uzak bir noktaya iter. Oysa, hem türdeş hem de türdeş olmayan alanlarda

dualite yasaları hükümrandır. Örneğin, türdeş alanlar olarak “matematik veya

bilimdeki yeni buluşlar, genellikle o zamana kadar aralarında bağlantı olmadığı kabul

edilen, kuram veya kavramların sentezinden oluşmaktadır.”24 Bir başka ifadeyle,

muhtemelen gerçek bir dualite oluşturan unsurlar birleştirildiğinde gerçek bir üretim

ya da buluş sözkonusu olmaktadır. Öte yandan, türdeş olmayan alanlar olarak bilim

ve sanat olgularına yoğunlaştığımızda, rasyonel düşünceye karşı sezgi  ya da bilince

karşı bilinçdışı (unconscious) unsurunun devreye girdiğini görürüz, çünkü

psikiyatrist-düşünür Anthony Storr’un belirttiği gibi “estetik kaygılara ve bilimsel

sorunlara bulunan cevaplar genellikle bilinçli kontrol dışındaki zihinsel süreçlerin

ürünüdür.”25

Jacques Hadamard’ın The Psychology of Invention in the Mathematical Field

başlıklı kitabı matematik alanıyla ilgili olarak çalışan insanlar için sezgi gücünün ne

ölçüde vazgeçilmez, –hattâ zorunlu– olduğunun ve bilgi üretim sürecinde nasıl

devreye girdiğinin örnekleriyle doludur. Yalnızca birini zikretmek gerekirse, bir

aritmetik kuramsalını (teoremini) kanıtlamak amacıyla yıllar boyu verimsiz bir uğraş

veren Carl Friedrich Gauss, şunları yazar:

Nihayet iki gün önce, ıstırap verici çabalarım sonucunda değil de, Tanrı’nın
lütfu sayesinde başarıya ulaştım.  Ani bir şimşek parıltısı gibi bilmece birden
çözülüverdi.  Evvelce bildiklerimle başarımı mümkün kılan şey arasında
bağlantı kuran unsurun ne olduğunu ben bile söyleyemem.26

                                                
23 Anthony Storr, Öteki Peygamberler, Çev. Aslı Day, İstanbul, Okuyanus, 2001, s. 199.
24 A.e., s. 196.
25 A.e., s. 223.
26 Jacques Hadamard, The Psychology of Invention in the Mathematical Field, New York, Dover,
1945, s. 15.
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Bu arada, hemen belirtelim ki hakkında konuştuğumuz dualite “hem klasik

hem de modern literatürde mantıksal düşünce (reason) ve tutku ya da akıl ve sezgi

şeklinde dile getirilmiştir.”27 Diğer bir deyimle, sözkonusu dualite hem psikolojik,

hem felsefi hem de dinbilimsel metinlerde öteden beri yer tutmuş ve tartışma zemini

itibarıyla da daima sıcak bir konu olmuştur. “Psikolojideki bu ikiliklerin

[dualitelerin] en ünlüsü, Sigmund Freud tarafından önerilmiş olan, ‘bilinçli’ zihin

(mind) ve ‘bilinçdışı’ arasındaki ayrımdır.”28 Yalnızca psikiyatrist ve psikolog değil,

filozof diye de nitelendirilen29 Sigmund Freud’un felsefi-psikolojik öğretisinde

Ananke (ya da ihtiyaç: necessity) ve eros (ya da aşk: love) şeklinde medeniyetin

temel etkenleri olarak belirtilen dualite unsurları30 göze çarpsa da Ornstein’in dile

getirdiği gibi Freud’un öğretisinde en ünlü –ve dolayısıyla belki de en temel– dualite,

bilinç ve bilinçdışı şeklinde tezahür eden dualitedir.

Freud külliyatında bilinç ve bilinçdışı şeklindeki dualitenin kaynağı ya da en

bariz şekilde tezahür ettiği alan, Freud’un öğretisinde merkezi bir yere sahip rüya

konusudur. Freud’a göre rüyalar dilek ifası (wish fulfillment) tavrı açısından üçe

ayrılır. Ana hatları itibarıyla, bastırılmamış dileklerin doğrudan doğruya temsilini

içeren rüyalar, bastırılmış dileklerin gizliden gizliye temsilini içeren rüyalar ve

bastırılmış dileklerin doğrudan doğruya temsilini içeren rüyalar olarak

aktarabileceğimiz bu rüya türlerinin sonuncusunu, rüya görme olgusuna son verici,

hatta bazı durumlarda bireyi uyandırıcı bir işlev taşıyan kaygı unsuru takip eder.31

Bir öğretide dualite bulunduğuna ilişkin en kuvvetli delil, öğreti sahibinin

dualite taraflarından ya da bileşenlerinden birini benimsemesi değil de dualitenin her

iki tarafına ya da bileşenine –şu ya da bu oranda, ancak belli bir dengeyi de

gözeterek– etkin rol vermesi ve bir şekilde onları kaynaştırmasıdır. Freud öğretisinde

                                                
27 Ornstein, The Psychology of Consciousness, s. 75. Krş.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 67.
28 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 67. (Köşeli parantezler benim).
29 “Freud aynı zamanda psikoanalizin ilahiyat ve felsefeye ilişkin söyleyecek çok sözü olduğunu
düşünüyordu; kendisini psikolog olduğu kadar filozof olarak da telakki etmekten hoşlanıyordu.”
(Joseph Havens (ed.), Psychology and Religion: A Contemporary Dialogue, Princeton, D. Van
Nostrand Company, 1968, s. 34.
30 Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents, Trans. by. James Strachey, New York, Norton,
1961, s. 61. Ayrıca bkz.: Mehmet Atalay, “Forgive But Not Forget,” İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Sayı: 9, 2004, s. 125.
31 Karşılaştırma ve geniş bilgi için bkz.: Sigmund Freud, On Dreams, Trans. by. James Strachey,
New York, Norton, 1952, s. 60. Freud’un dikotomik ya da dual düşünce tarzına ilişkin örnekler için
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bilinç ve bilinçdışı şeklinde beliren dualitenin en bariz tezahür ettiği ve unsurlarının

en iyi kaynaştırıldığı yer, öğretide merkezi bir öneme sahip ve bizzat Freud’un “uyku

bekçisi”32 dediği rüya olgusudur. Bekçinin ev sahibini –ya da her kimse onu– bazen

uyandırması gibi zaman zaman rüyalar yüzünden / sayesinde uyanabiliriz.  Freud,

bilinçdışı bir olgu olan ya da rasyonel (analitik) aklın kolayca bilinçdışı olgu diye

nitelediği rüyada “belli bir miktarda serbest dikkat” (free attention) olgusunun,

dolayısıyla belli bir miktarda bilinç unsurunun devreye girdiğini belirtir ve böylece

bilinç unsuruyla bilinçdışı unsurunu bir şekilde kaynaştırır:

Her halükârda, hattâ derin uyku esnasında bile belli bir miktarda serbest
dikkatin duyumsal dürtülere (sensory stimuli) karşı bir bekçi vazifesi
gördüğünü ve bu bekçinin bazen [ev sahibini, yani bireyi] uyandırma
olgusunu uykuya devam etme olgusundan daha makul bulabileceğini
varsaymak zorundayız.33

Yalnızca pozitif ya da analitik aklı veya yalnızca sezgisel aklı benimsemek,

diğer bir deyimle, yalnızca bilinç kapsamındaki olayları dikkate alıp bilinçdışı

kapsamındaki olay ve tecrübeleri es geçmek, analitik akıl–sezgisel akıl ya da bilinç–

bilinçdışı bağlamında bir dualite benimsemek demek değildir. Aksine, bir dualitenin

varlığını benimsemiş olmanın kanıtı, yukarıdaki alıntıda Freud’un yaptığı gibi

benimsenen dualitenin her iki unsurunu ya da bileşenini bir araya getirip

kaynaştırmaktır. Bu kaynaştırma işlemi ilk bakışta ilgisiz görünse de gerçek bir

dualitenin gerçek anlamda benimsenmiş olmasının en iyi kanıtıdır. Çünkü bu işlem,

dualite unsurlarından her ikisinin de vazgeçilmez olduğunun bir ifadesidir.

Dolayısıyla, bir dualitenin varlığının ve benimsenmesinin en önemli ölçütü, o

dualitenin her iki kutbunun da vazgeçilmez olduğunun kabulü ve benimsenmesidir.

Yoksa, bir kutba, diğerine nisbetle daha çok önem ve öncelik vermek, kaynaştırma

işlemi açısından sorun çıkarma ihtimali taşısa da esas itibarıyla dualitenin bozulduğu

anlamına gelmez. Öyleyse, dualite kısımlarından herhangi biri vazgeçilebilir ilan

edilmiyor ve tamamen ihmal edilmiyorsa dualite (ve dualitenin benimsenmesi

olgusu) hâlâ mevcut demektir.

                                                                                                                                         
ayrıca bkz.: Paul Ricoeur, Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation, Trans. by. Denis
Savage, New Haven, Yale University Press, 1970, s. 475.
32 A.e., s. 65.
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Bu ölçüler (dualite kısımlarından hiçbirinin vazgeçilebilir olmaması ve

tamamen ihmal edilmemesi), felsefede Dualizm dendiğinde ilk akla gelen tanımdan

yana kaba bir izdüşüm sayılabilir.  Bu tanım şudur: “Dualizm, [akılla beden arasında,

ontolojik ya da epistemolojik hiçbir] problemin sözkonusu olmadığı, çünkü akılla

maddenin eşit düzeyde temel, bütünüyle bağımsız ve müştereken indirgeme kabul

etmez olduğu şeklinde ifade edilen makul metafizik önermedir.”34 Felsefi bir ekol

(mezhep) olarak dualizmde, dualite kısımları arasında bir eşitlik, ya da eşit ve

müşterek olarak şu ya da bu nitelikte olmak özelliği sözkonusudur; ancak, genel

anlamda dualite kısımlarından biri tamamen atılmıyor ya da ihmal edilmiyorsa

dualitenin varlığının akl-ı selim gereği sürdüğü kabul edilir.

Buna göre dualite daha çok genel bir kavram, dualizm ise felsefi (hatta

psikolojik) bir terimdir. Genel bir kavram olarak dualite “çift katmanlı olma niteliği

ya da özelliği –dikotomi [ikilik, ikiye ayrılmışlık]”35 diye tanımlanır. Felsefi bir terim

olarak dualizm, “dünyanın, akıl [zihin:mind] ve madde gibi iki temel varlıktan

oluştuğu ya da bu iki temel varlık olarak açıklandığı görüş”36 şeklinde tanımlanırken,

psikolojik bir terim olarak da “akıl ve bedenin, biri diğerinin yerine geçmeksizin ayrı

ayrı işlev gördüğü [şeklindeki] görüş”37 şeklinde tanımlanır. Dualizmin bir de

teolojik bir terim olarak, iki tanımı daha sözkonusudur: “Dünyaya iyi ve kötünün

birbirine karşı düşmansı güçlerinin hükmettiği” ve “ beşeri varlıkların fiziksel ve

ruhsal olarak iki temel tabiata sahip olduğu görüşü.”38 Bu arada, dualist kelimesi,

felsefi, psikolojik ya da teolojik tanımları itibarıyla dualizmi benimseyen (dualistic)

anlamında değil de aslında herhangi bir dualiteyi benimseyen anlamında da

kullanılır.39 Keza, dualizm kelimesi herhangi bir dualiteyi ve bu dualitenin

                                                                                                                                         
33 A.e., s. 67. (Köşeli parantezler benim.)
34 Reuben Abel, Man Is the Measure: A Cordial Invitation to the Central Problems of
Philosophy, New York, Free Press, 1976, s. 200. (Köşeli parantezler benim.)  Ayrıca bkz.: Bedia
Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul, İnkılâp, 1998, s. 102.
35 The American Heritage College Dictionary, Third ed., New York, Houghton Mifflin Company,
1993, s. 423. (Dualism ve duality maddeleri).  Yanısıra, metinde geçen dikotomi (dichotomy) kelimesi
Yunanca ‘ayrı’ anlamına gelen dicha ile ‘kesme’ anlamına gelen tomos kelimelerinden türetilmiştir.
Bkz.: The New Encyclopedia Britannica (Micropaedia), 15th ed., Vol. IV, London, s. 74.
(Dichotomy maddesi).
36 The American Heritage College Dictionary, s. 423.
37 A.e.
38 A.e.
39 Tıpkı günümüz Türkçesinde sıfat işlevindeki etikal (ahlaki) kelimesi yerine etik (ahlak) kelimesini
kullanmamız gibi dualist kelimesini bazen dualistik yerinde kullanıyoruz.
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benimsenmesini belirtmek için de kullanılır.40 Sonuç olarak, mantık ilmindeki

kavramlar arası ilişkiler41 formülasyonu açısından dualizm kavramıyla dualite

kavramı arasında, dualizm kavramını yukarıdaki terim anlamlarını ve en geniş

kapsamlı başka muhtemel anlamlarını dikkate alarak ele aldığımızda, tam girişimlilik

(umum ve husus mutlak) ilişkisi vardır. Yani bütün dualizmler dualite kapsamındadır,

ancak bütün dualiteler dualizm kapsamında değildir. Dolayısıyla, yukarıda dile

getirdiğimiz ölçüler itibarıyla, dualitenin taraflarından birine öncelik, vurgu

üstünlüğü vs. veriliyor, ancak hiçbir taraftan tamamen vazgeçilmiyor ya da hiçbir

taraf tamamen etkisizleştirilmiyor ve ihmal edilmiyorsa, burada –özellikle terim

anlamları itibarıyla– dualizm yoktur ama dualite hâlâ vardır. Bu sebeple, benimsenen

herhangi iki unsur arasında tam müştereklik, eşit düzeyde, önemde ve etkide olma

hali zarar gördüğünde dualizm, bu iki unsurdan herhangi biri tamamen ihmal edilip

etkisizleştirildiğindeyse dualite bertaraf edilmiş olur.

Ayrık-beyin araştırmalarının bariz bir şekilde ortaya koyduğu, akıl ve

bilincimizin dual bir yapı arz ettiği gerçeğidir. Ayrık-beyin hastalarına özgü olmayan

bu sonuç, normal insanlar için de geçerlidir. Ayrık-beyin hastaları üzerinde yapılan

araştırmalar bu gerçeğin yalnızca sıkı bilimsel ölçütler çerçevesinde ortaya

konmasından ibarettir. Çünkü, “her ne kadar [ayrık-beyin] ameliyatları, ayrık-beyin

hastalarında keşfedilen sonuçlardan kısmen sorumlu olsa da [akıl ve bilinçteki] aynı

türden iki yanlılık ihtisasının normal insanlarda da varolduğu gerçeğine ilişkin

kanıtlar birikmektedir.”42

Akıl ve bilinçte ortaya çıkan ve bilimsel ölçütlerle kanıtlanan dualite

karşısında kimileri –muhtemelen bu bulgunun akıl ve bilinçte yalnızca bir

bölümlenme olduğu önerisinden ibaret olduğunu düşündüklerinden– ret tavrına

girecek, kimileri de dualitenin yalnızca bir tarafını benimseyerek diğer tarafı ihmal

pahasına akıl ve bilinçteki bütünselliği görmezden gelme eğilimi gösterecektir.

Ayrık-beyin araştırma alanının verilerini en iyi yorumlayan ve bu verilere

dayanarak yeni bir psikoloji öğretisi ortaya koyan psikolog olarak

                                                
40 David Wulff, Psychology of Religion: Classic and Contemporary, New York, John Wiley and
Sons , 1997, s. 104.
41 Mantık ilminde kavramlar arası ilişkiler için bkz.: Necip Taylan, Mantık: Tarihçesi, Problemleri,
İstanbul, Marifet, 1988, s. 125.
42 Wulff, Psychology of Religion: Classic and Contemporary, s. 104.
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niteleyebileceğimiz, hattâ ayrık-beyin araştırma alanıyla ilgili olarak yaptığı

çalışmalarla Nobel ödülü alan Roger Sperry’i eleştirmesi ve kusurlarını bulması43

dolayısıyla bu alanın birinci siması sayabileceğimiz Robert Ornstein’ın şimdiye dek

12 farklı dile çevrilmiş 24 kitabı da şu ya da bu nisbette bu alan kapsamındadır.

Bununla beraber, doğrudan doğruya ayrık-beyin çalışma alanıyla ilgili iki kitabından

biri Yeni Bir Psikoloji (The Psychology of Consciousness), diğeri de Sağduyu (The

Right Mind)’dur. Özelde sözkonusu iki kitap ve genelde bütün külliyatıyla Ornstein,

fiili araştırmacı olarak da etkin katılımcısı olduğu44 ayrık-beyin araştırma alanında

elde edilen sonuçları tasnif eder, değerlendirir ve yeni bir psikoloji paradigması

önerir.45 Diğer bir deyimle Ornstein, ayrık-beyin araştırmalarıyla bariz bir şekilde

ortaya çıkan beyindeki, dolayısıyla da akıl ve bilinçteki dualiteyi bütün yönleriyle

kanıtlamaya ve pekiştirmeye özen gösterir, sonra da bir tür psikolojik monizme

varmaya çalışır.46 Temel hatları itibarıyla bir ayrım yaparsak, bilimsel ve mistik

çevrelerde büyük yankı meydana getiren Yeni Bir Psikoloji kitabında Ornstein,

sözkonusu dualiteyi bütün yönleriyle sergilemeye ve bunun ne anlama geldiğini

belirlemeye çalışır. Sağduyu kitabındaysa yazar, sözkonusu dualitenin şu ya da bu

yöne doğru bertaraf edildiğini, ‘ya hep ya hiç’ veya ‘ya o, ya da o’ yaklaşımının

egemen olmaya başladığını şaşkınlık ve üzüntüyle tesbit eder:

Birçok popüler yazar ve eğitimci, beynin sağ yarımküresinin, insan
düşüncesini geliştirmek, ağır bunalımları atlatmak, otizm hastalığını
iyileştirmek gibi başka birçok konuda da anahtar işlevi taşıdığını yazmış.  Bu
yarımküre bizi kurtaracak.  Yaratıcılığın, ruhun, hatta büyük deney
fikirlerinin tam da zemini: Beynin sağ yakası, hiç şüphesiz!

Bir başka görüş, beynin Jekyll ve Hyde ikilisi gibi bir yapı arzettiği
yönündedir: Sol beyin rasyonel, bilinçli ve tamamen beşeri; sağ beyinse
düşünmeye ya da yüksek düşünme birimlerine sıfır katkı yapan yalnızca
mekanik bir unsur.  Bazı araştırmacılar beynin bu Hyde yaka’sını ahmak,
zeka açısından beşeri seviyenin altında ve hatta tehlikeli diye tasvir ederler.47

Ornstein’ın dirayetle yaptığı tesbite göre, sözedegeldiğimiz dualite sert bir

şekilde bozulmuş, ayrık-beyin araştırma alanının verilerini ilk elden değerlendirme

                                                
43 Ornstein, Sağduyu, s. 18.
44 A.e., s. 15,77.
45 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 22, 24, 27.
46 Ornstein, Sağduyu, s. 180-183.
47 A.e., s. 13-14.
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konumundaki bilim adamları ve felsefeciler beyin yarımküreleri arasındaki ayrım ve

dolayısıyla akıl ve bilinçteki dualite açısından bir tür denge yönelimi benimseme

tavrının çok çok ötesinde ‘ya o, ya da o’ noktasına varmışlardır.  İlk öğretimdeki

okuma, yazma ve aritmetik (OYA: 3R) temelli başat eğitim yaklaşımının beynin sağ

yarımküresiyle hiç ilgisi yokmuş gibi, OYA (3R) temelli eğitim müfredatına karşı

tavır alınıyor,48 hattâ bir öğretmen okuma uygulamasıyla birlikte televizyon seyretme

uygulaması değil de, okuma uygulaması yerine televizyon seyretme uygulaması

yaptırıyordu.49 Dahası, sağ beyin cinselliğinden bahseden kitaplar dahi

sözkonusuydu ki bunlardan biri için Ornstein, “ön kapağını açacak kadar tahammül

gösteremedim yalnızca”50 der.

Ornstein, beyin yarımküreleri ve dolayısıyla akıl ve bilinçteki dualite

açısından gelinen bu ‘ya o, ya da o’ noktasını ve çözmeye uğraştığı meseleyi

belirlemek amacıyla sorar:

Beynin iki yakasının yorumlanışı, iki yarımkürenin doğasını
anlamada üstat mı ahmak mı tartışmasına yol açtı.  Öyle görünüyor ki sorun
‘ya o, ya da o’ noktasına kadar vardı.  Sağ yarımküre yalnızca konuşmasız,
bilinçsiz ilave bir unsur mu?  Ya da mesela baş belası bir tehdit mi?  Yoksa
yüksek anlama kabiliyetinin, yaratıcılığın ve daha da fazlasının merkezi bir
üstat mı?51

Önce akıl ve bilinçteki dual yapıyı vurgulayan52 Ornstein, sonra da

muhtemelen nev-i şahsına özgü bir monizm savunur: “Bariz bir gerçek olarak, iki

beynimiz yok bizim. Aksine, içinde sayısız ihtisas barındıran bir tek beynimiz ve

dünyayı düzenlemeye yönelik iki temel ‘üslubumuz’ vardır. Burada ya o-ya da o

durumu, yahut da ya sol-ya sağ durumu sözkonusu değildir.”53

Ornstein’in dile getirdiği bu psikolojik monizm, özellikle Batı kökenli

olmayan psikolojilerin (batıni disiplinlerin) Batıya açılmasıyla daha da şiddetli bir

ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.54 Sufizm, Budizm, hattâ Çin tıbbı55 gibi bu gelenekler

                                                
48 A.e., s. 18, 105.
49 A.e., s. 104.
50 A.e., s. 100.
51 A.e., s. 19.
52 A.e., s. 16.
53 A.e., s. 181.
54 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 23.
55 Çin tıbbı için bkz.: Ornstein, Sağduyu, s. 179.
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aslında tüm bir bilimsel disiplinin ve bilinç anlayışının diğer yarısını oluşturuyor

görünmektedir.  Çünkü “insan düşüncesinin farklı şekilleri, beynin iki yakasının eski

ilk dönem farklılaşmasından gelişmiş olabilir.”56  Diğer bir ifadeyle Ornstein, tıpkı

en temel psikoloji akımları olarak İçebakış (introspection) yöntemine karşı John

Watson’un Davranışçılık diye adlandırdığı ve B. F. Skinner’ın da “Davranışçılık

beşeri davranış bilimi değil, o bilimin felsefesidir”57 diye nitelediği paradigma gibi

yeni bir paradigma değişikliği ihtiyacının gündeme geldiğini belirtir.

Aslında Ornstein’e göre bu yeni paradigma bilimsel (ve hattâ felsefi) bir disiplin

olarak psikolojinin kökeninde zaten var olan bir yaklaşımın önemli ölçüde yeniden

ihyasından ibarettir.

Robert Ornstein, kendisininkiler dahil olmak üzere ayrık-beyin çalışmalarının

zamanla analitik (ve rasyonel) düşünce geleneği aleyhine istismar edildiğini

gördüğünde bile esas itibarıyla vazgeçmeyeceği bir tez beyanı olarak açıkça şunları

söyler:

John Watson’un yeni bir araştırma alanı başlatmak için içgözlemci
(introspective) paradigmayı değiştirme ihtiyacına benzer bir durumla bugün
biz karşı karşıyayız; William James’in kapsamını iyi belirlediği bir
psikolojiye geri dönme ihtiyacıyla: “Rasyonel bilinç olarak adlandırdığımız
normal uyanık bilincimiz, bilincin ancak özel bir biçimidir, birbirinden
tamamiyle farklı potansiyel bilinç biçimleri vardır.”58

Ornstein’in yeniden ihyasını önerdiği yaklaşımın, psikolojinin başlangıç

dönemi itibarıyla ilk belirleyicisi olarak William James’i seçmesi ya da keşfetmesi

ilginçtir. Çünkü William James, bir yandan “Wundt’tan sonra Amerika’nın en büyük

psikoloğu”59 kabul edilirken, mistik olgulara yönelik ilgisini açıkça ortaya

koymasından ötürü “pek çok meslektaşı tarafından bilimsel bir psikolojinin

gelişiminde olumsuz bir etki olarak görülmüştür.”60 Dahası, Ornstein, kendi

savunduğu dualiteye temel teşkil eden William James’in bilinç yaklaşımını ve klasik

Batı akıl geleneği dışındaki akıl geleneklerini tanıyan (ve onlara kapı açan) tavrını

öylesine benimser ki, Laura Carstensen’le birlikte özellikle lisans (ve lisansüstü)

                                                
56 A.e., s. 180.
57 B. F. Skinner, About Behaviorism, New York, Alfred A. Knopf, 1974, s. 3.
58 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 22.
59 Schultz, Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 229.
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kitabında –en az bu kitabın alt başlığının William Jamesvari olması kadar önemli

olmak üzere– ondan bol miktarda alıntı yapar.61 Daha açık bir ifadeyle Ornstein,

özgül anlamda psikoloji tarihinin, genel anlamdaysa düşünce tarihinin temel bir

ayrım ve çatışmasını psikoloji öğretisinin eksenine almıştır. Bu eksen, bilimsel

yöntem ya da düşünce bağlamında, analitik düşünce–sezgisellik, farklı psikoloji ve

düşünce gelenekleri bağlamındaysa Doğu Psikolojisi–Batı Psikolojisi dualitesidir.

Bu dualiteler arasında tam bir bireşim önermekle Ornstein, –Müslüman, Hıristiyan,

Yahudi, Budist...gibi– batıni geleneklerin insan aklı ve bilinci açısından tamamlayıcı

unsur olduğunu kabul ettiği kadar analitik, –ve felsefi anlamıyla değil de, sıradan

anlamıyla– rasyonalist Batı akıl geleneğinin biricik (yegâne) olmadığını ima

etmektedir:

Okulda Yunan uygarlığı üzerine çalışabilir ve Yunanlıların ideal yaşama
ulaştıkları inancına varabiliriz ve daha sonra Romalıları inceleyebilir ve
ardından da onların insanın en üstün seviyesine eriştiğini düşünebiliriz.  Bu
eğilimin aynısı, örneğin davranışçılık gibi bir fikrin yeni ve yararlı bir teknik
sunarak yerleştiği psikoloji gibi bilimsel bir disiplinde de ortaya çıkabilir ve
daha önceki ilgi alanlarını, değerleri, bağlantıları unutarak tamamıyle onun
üzerinde odaklaşırız.62

Aslında Robert Ornstein’in şahsında, pozitivizm sonrası bilim felsefesinin en

önemli iki siması Thomas Kuhn ve Paul Feyerabend’le aynı çizgide zikredilecek bir

psikolog ve felsefeci kimliği bulunduğunu söyleyebiliriz.  Şu farkla ki Ornstein,

pozitivizm karşıtlığı açısından Thomas Kuhn ve Paul Feyerabend’le aynı çizgide yer

alırken, pozitivizm değil ama genel anlamda pozitif düşünce ve bilimsel yöntem

açısından bu iki simadan ayrılır. Robert Ornstein ve öğretisini farklı, bilmecemsi ve

yeni ufuklar açıcı kılan da bu niteliğidir: Pozitivizm eleştirisiyle bir Ortaçağ

rölativizmine dönüş fikrini savunmak yerine, pozitivizm ya da analitik düşünceyle

özellikle doğu kaynaklı batıni gelenekler ( ve düşünce yöntemleri) arasında eklektik,

birleştirici bir yaklaşım savunur Ornstein.

                                                                                                                                         
60 A.e., s. 230.
61 Ornstein, Carstensen, Psychology: The Study of Human Experience, s. 44, 166, 246, 264, 304,
305.
62 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 172.
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Pozitivizm sonrası bilim felsefesinin ya da pozitivizm karşıtı felsefenin iki

önemli siması olarak özellikle The Structure of Scientific Revolutions kitabı

dolayısıyla Thomas Kuhn’u ve özellikle Against the Method kitabı dolayısıyla da

Paul Feyerabend’i zikreden John Searle, bu iki düşünürün bilimsel araştırmada tekil

yöntem arayışını revaç dışı bırakan ve bilim felsefesinin bilimsel sonuçlarla daha

doğrudan etkileşim kurmasını sağlayan önemli etkilerini63 kabul etmekle birlikte şu

eleştirileri getirir:

...Kuhn’un realizmi inkar ettiği anlaşılıyor.  Felsefecilerin çoğu bu realizm
inkarını hiç de ciddiye almaz.  Kuhn, bilimsel devrimlerin yapısına ilişkin
görüşlerinde haklıysa da  bu durum hiçbir şekilde, bilimin araştırdığı bağımsız
bir gerçekliğin olmadığını göstermez.  Aynı şekilde çoğu felsefeci,
Feyerabend’in bilim tarihinde kullanılan yöntem çeşitliliği fikrini kabul
edecek ancak, çok azı, hiçbir araştırmaya yönelik hiçbir rasyonel tahdit yoktur
fikrini ciddiye alacaktır.64

John Searle’ün değerlendirmesiyle açığa çıktığı gibi, felsefi bir öğreti olarak

pozitivizmin iki büyük eleştiricisinin de makul ve genel kabule yatkın eleştiriden

azade olmadığını görüyoruz. Dikkatle baktığımızda John Searle’ün

değerlendirmesinin doğasının da Kuhn ve Feyerabend gibi iki büyük simanın

pozitivizme yönelik eleştirilerini makul bulduğu halde pozitivizmi sahne dışına

itmeme eğilimiyle bir tür dualite ya da dualizm teşvik ettiğini söyleyebiliriz.  Bu

arada, Türk felsefe geleneği açısından kuvvetli bir pozitivizm eleştiricisi (belki de bu

konuda en önemli sima) sayabileceğimiz Suvar Köseraif, okullarda ortodoks bilimle

birlikte mesela astroloji ve geleneksel Çin tıbbının da okutulması gerektiği

yönündeki görüşüyle65 pozitivizmi idealizasyon, karikatürizasyon, dolayısıyla

“düpedüz YANLIŞ bir bilim kuramı”66 olarak gördüğü halde –belki de anti–pozitivist

bir dogmatikliğe düşmemek için– dualiteden ve dualite imkanlarından yana tavır

koyar.

                                                
63 John Searle, “Contemporary Philosophy in the United States,” The Blackwell Companion to
Philosophy, Ed. by. Nicholas Bunnin, E. P. Tsui-James, Massachusetts, Blackwell Publishers, 1996,
s. 12. Bu makalenin Türkçe çevirisi için bkz.: John R. Searle, “Birleşik Devletler’de Çağdaş Felsefe,”
Çev. Mehmet Atalay, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, Ekim 2005, Sayı: 8, s. 125-149.
64 A.e., s. 12.
65 Bkz.: Hüseyin Batuhan, “Suvar Köseraif ve Bir Eleştirisi Üzerine,” Felsefe-Logos, No: 7, Haziran-
Ağustos 1999, s. 176.
66 A.e., s. 169.
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Kısa tutmak gerekirse, Robert Ornstein, Suvar Köseraif’in pozitivizm

karşıtlığı bağlamındaki sert tavrı kadar olmasa da, en az John Searle’ün ima ettiği ve

zikri geçen panoramik makalesinde içkinleştirdiği tavır kadar anti–pozitivist bir tavır

sergiler.  Pozitivizmin babası sayılan Auguste Comte, “beşeri zayıflıklara yönelik

uygun ahlaki eğitim için” oluşturduğu, “teolojik öğretiler ya da metafizik ilkeler

bağlamında hiçbir inancı desteklemeyen” yeni bir dini sistemi Beşeriyet Dini

(Religion of Humanity) diye adlandırmış,67 dolayısıyla geleneksel din ve metafiziği

kendi düşünce sisteminden dışlamıştı.68  Dahası, Comte’un “geleneksel dinin

karakteristiği olduğunu düşündüğü söylencesel düşünüşe (mythical thinking) kökten

karşı” olduğunu69 hatırlarsak, Batı tarzı tıbbın yanında mesela geleneksel Çin tıbbına

da bir uygulama zemini açılmasını savunan,70 geleneksel batıni psikolojiler diye

adlandırdığı71 Zen Budizm ve Sufizm gibi doğu kaynaklı batıni geleneklere farklı ve

bütünleyici bir bilinç yaklaşımı olarak epistemolojik değer yükleyen72 Ornstein

pozitivist olamaz.  Yanısıra Ornstein, ilk aşamada beyin yarımküreleri ve bu

yarımkürelerin insan kavrayış ve davranışına etkisi ile, dolayısıyla da insan aklı ve

bilinci ile ilgili olarak dualite fikrini (ve gerçekliğini) savunan, sonraki aşamada da

bir psikolojik monizme varan öğretisini açıklayıp kanıtlarken Mevlâna

iktibaslarıyla73 Hoca Nasreddin fıkralarını74 bol bol kullanır. Ornstein’in genel

anlamda Sufi öyküleriyle ve özgül anlamda Mevlâna ve Hoca Nasreddin ile

tanışmasının İdris Şah (Idries Shah) isimli yazarın kitaplarıyla gerçekleştiği

anlaşılıyor.  Sufi öyküleri Ornstein için öylesine önemlidir ki, psikoloji öğretisini

teşkil etmede ayrık-beyin deneyleri kadar Sufi öyküleri de merkezi bir konuma

sahiptir demek abartı olmaz. Yine, İdris Şah’ın Sufi öyküleri seçkisi niteliğindeki bir

kitabı (A Perfumed Scorpion) için Ornstein, “bu harikulade kitap elinizdeki kitabın

                                                
67 Sterling P. Lamprecht, Our Philosophical Traditions: A Brief History of Philosophy in Western
Civilization, New York, Appleton-Crofts, 1955, s. 414.
68 Bkz.: Mary Midgley, Science and Poetry, Second ed., London, Routledge,  2003, s. 148.
69 Henry D. Aiken, “The Father of Positivism: Auguste Comte (1798-1857),” The Great Ages of
Western Philosophy, Vol. II, Boston, Houghton Mifflin Company, 1962, s. 308.
70 Ornstein, Sağduyu, s. 179-181.
71 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 101, 176.
72 A.e., s. 23, 24, 219-220.
73 Örnekler için bkz.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 47, 105, 161-162; Ornstein, The Evolution of
Consciousness, s. 139; Rumi, “Meditations of Rumi,” The Nature of Human Consciousness, Ed.
by. Robert E. Ornstein, San Francisco, W. H. Freeman and Company, 1973, s. 281-288.
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[Multimind] sunduğu analizin çok daha ötesinde öz–anlayış (self–understanding)

ihtimallerine ilişkin bir analiz ihtiva eder. Bu analiz ‘ileri’ bir psikolojidir”75

ifadelerini kullanır.

Öte yandan, “farklı gelenek ve kültürleri anlamada amaç, mantık, bilim ve

tıptan ayrılmak, sonra da melekler tarafından korunmayı ümit etmek olamaz”76 diyen

Robert Ornstein, pozitivist olmasa da genel anlamda pozitif düşünceye ve bilimsel

yönteme kuvvetle taraftardır.  Ornstein’in trajedisi de tam bu noktada şekillenir:

ayrık-beyin çalışmaları temelinde farklı bir bilinç biçimi olarak batıni gelenekleri,

kapsayıcı ve bütünselci bir bakışla ele almayı öneren Ornstein, muhtemelen bu ve

benzeri önerilerle kıvılcımlanan akımın rasyonel (analitik) düşünce ve ortodoks

bilimsel yöntem düşmanlığı ya da ihmali noktasına geldiğini görünce, önceden

yayımladığı diğer kitaplarında –dualite vurgusu farkıyla– içkinleştirdiği ve esas

itibarıyla kastettiği Doğu ve Batının farklı gelenekleri arasında denge psikolojisini

özellikle Sağduyu (The Right Mind) kitabıyla kurmaya çalışır.  Doğu ve Batı

gelenekleri arasındaki denge psikolojisi de, bir başka ifadeyle, rasyonel (analitik)

düşünceyle mistisizm arasındaki denge psikolojisine karşılık gelmektedir.

Örneklemek gerekirse, Ornstein’in trajedisi “bilimi dar kalıplarla görenlere

isyanımdan ötürü, bilim düşmanı denme tehlikesini göğüsleyen bilim dostuyum

ben”77 diyen Ahmet İnam’ın trajedisine benzer.  Ezcümle, Robert Ornstein, pozitif

düşünceye taraftardır ancak pozitivizmi yegâne bilimsel yöntem olarak görmez;

dolayısıyla da pozitivist değildir.

Son olarak, Ornstein’in The Psychology of Consciousness kitabını Yeni Bir

Psikoloji başlığıyla Türkçeye kazandıran çevirmenlerden Erol Göka, “Ornstein

kelimenin tam anlamıyla pozitivisttir; somut ve ampirik kanıtları sever ve asla

ilkelerinden vazgeçmez”78 dedikten sonra yine aynı paragrafta –belki de farkında

olmadan– psikolog–düşünür Ornstein’in bu kez neden pozitivist olamayacağını

belirtmiş olur:

                                                                                                                                         
74 Örnekler için bkz.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 170-174; Robert Ornstein, “Two Sides of the
Brain,” Understanding Mysticism, Ed. by. Richard Woods, London, Athlone, 1981, s. 270.
75 Robert Ornstein, Multimind: A New Way of Looking at Human Behavior, Cambridge (MA),
Malor Books, 1994, s. 180.
76 Ornstein, Sağduyu, s. 181.
77 Ahmet İnam, Bilimin Binbir Yüzü, Ankara, Vadi, 1999, s. 16.
78 Erol Göka, “Türkçe Çeviriye Önsöz,” Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 10.
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    Ornstein, insanın birbirinden farklı iki bilgi biçimi olduğuna, tam bir bilinç
psikolojisi ve sağlıklı bir toplum yapısı için bunların birleştirilmesi gereğine
inanır. Ona göre, tek başına Batı da, Doğu da haklı değildir. Çözüm bir yanı
doğru ve haklı göstermek değil, “iki bilgi akımının, batıni ve modernin,
bilimin ve sezginin bizim içimizde buluşmasıdır.”79

Bu yanlış anlaşılmanın sebebi, kısmen, Ornstein’in rasyonel (analitik)

düşünce ve mistisizm bağlamında yaşadığı trajedinin doğasıysa, kısmen de akıl ve

bilinç bağlamında Batı bilim ve felsefe çevrelerinde açtığı yeni çığırın önemi ve

girift yapısıdır. Ralph Waldo Emerson’un dediği gibi bazen “büyük / önemli olmak,

yanlış anlaşılmaktır.”80

                                                
79 A.e.
80 Ralph Waldo Emerson, “Self-Relience,” Selected Essays, Chicago, Peoples Book Club, w.date, s.
39.
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B. Dualitenin Boyutları

Robert E. Ornstein’in insan beyni, aklı ve dolayısıyla bilincinde keşfettiğini

ileri sürdüğü ve hararetle savunduğu dualite olgusu, epistemolojik anlamda insanın

ihtiyaç duyduğu iki bilgi kaynağından birinin rasyonalite, diğerinin de sezgisellik

olduğu anlamına gelmektedir.  Bir başka ifadeyle söylersek, bu bağlamda Ornstein,

hem bilginin kaynağı hem de değeri bakımından analitik ya da akli olana olduğu

kadar sezgisel ya da mistik olana da önem verilmesi gerektiğini savunur.1

Günümüzde bu epistemolojik bütünsellik yaklaşımı değişik versiyonlarıyla

ifade edilmektedir. Örneğin Cafer Sadık Yaran, çağdaş felsefedeki epistemolojik

dikotomiler karşısında ‘ya o ya da o’ tavrının epistemolojik anlamda yeterince

sağlam ve tatmin edici olmadığını, yeni bir epistemolojik bakış açısına ihtiyaç

hissedildiğini belirtir.2 Yeni bir epistemolojik perspektif olarak Cafer Sadık Yaran’ın

önerdiği; “epistemolojik problemlere bilgelik perspektifinden yaklaşan”, “dikotomik

değil, diyalektik olan, sadece teorik ve önermesel değil pratik ve ahlaki yönelimi

bulunan, ve ayrımlaşmacılıktan ziyade tamamlayıcılığı öne çıkaran bir epistemoloji

yaklaşımı” olma iddiasındaki sofyalojik epistemolojidir.3

Bu noktada önemle işaret etmek istediğimiz; beyin yarımküreleri

bağlamındaki akılcılık–sezgicilik dikotomisi karşısında ‘ya o ya da o’ tavrını değil de

‘hem o hem de o’ tavrını benimseyen Ornstein’in nihai tahlilde sofyalojik

epistemolojiyi yankılandırmasıdır. Diğer bir deyimle Ornstein, bütünsel epistemoloji

uğruna vahada tek başına mücadele veren bir sima değildir. “Bilginin gerek kaynağı

gerekse ölçütü ve değeri konusundaki yüzyıllardır süren tartışmada, tek bir kaynak,

ölçüt ve değerin aşırı bir vurguyla tekelci ve ötekileri dışlayıcı bir biçimde

yüceltilmesi ve egemen kılınmasını doğru bulmayan” sofyalojik epistemoloji4

Ornstein’in, yaklaşımında yalnız olmadığının açık bir göstergesidir.

                                                
1 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 138; krş.: Ornstein, The Psychology of Consciousness, s. 153.
2 Bkz.: Cafer Sadık Yaran, “Çağdaş Epistemolojik Dikotomiler ve ‘Sofyalojik’ Bir Epistemoloji
Önerisi,” İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, 2004, s. 21-43.
3 A.e., s. 21.
4 A.e., s. 36 vd.
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Ayrık-beyin araştırma alanıyla ilgili olarak, hem bu alandaki deneysel

çalışmaların doğrudan doğruya yürütücüsü ve hatta bazı durumlarda denek olarak

katılımcısı, hem de bu araştırma alanının verilerinin en yetkin yorumcusu olması

dolayısıyla en mühim siması saydığımız Ornstein, konuyla doğrudan ilişkili iki

seçkin eserinin ilki Yeni Bir Psikoloji’nin birinci bölümünde –bizim de bu çalışmanın

birinci bölümünde ele aldığımız gibi– “geniş ölçüde doğrusal ve rasyonel bir girişim

olan bilimsel bilginin de bütünlük kazanması [diğer bir deyimle, yekûn oluşturması]

açısından önemli ölçüde sezgiye dayandığı” fikrini işler.5

Sözkonusu dualite tezini açıklama ve destekleme adına Ornstein, Hoca

Nasreddin fıkralarından, Kör Adamlar ve Fil ( ya da Karanlıktaki Fil6 ) öyküsüyle

Ayna Meselinden istifade eder.

1. Hoca Nasreddin ve Dualite

Bu bağlamda, Ornstein’in Nasreddin Hoca fıkralarını nasıl gündeme getirip

kullandığını incelemek, bir yandan Sufi öykülerinin yansıttığı bilge muhtevayı tesbit

etmek, bir yandan da Ornstein’in, beyin, akıl ve dolayısıyla bilinçteki dualite

olgusunun varlığı fikrini desteklemek amacıyla genel dualite örneklerini nasıl

kullandığını, daha açık bir ifadeyle, bakışlarını nasıl geniş ölçekli bir alana yöneltip

adeta pergel yöntemiyle genel bir dualite kuralı aradığını görmek açısından faydalı

olacaktır. Ornstein’in pergelinin bir ucu fizyolojik anlamda beyin yarımküreleri,7

psikolojik ve felsefi anlamda da akıl ve bilinç ise, pergelinin diğer ucu, genel

anlamda batıni gelenekler, sufi öyküleri dolayısıyla edebiyat ve mistisizm

çalışmalarıdır. Nasreddin Hoca fıkraları (ya da Nasreddin Hoca’ya izafe edilen

fıkralar)8 Ornstein için öylesine önemlidir ki Sufi öyküleri bazında yegâne eksen

                                                
5 Ornstein, The Psychology of Consciousness, s. 83; krş.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 75. (Köşeli
parantezler benim.)
6 Bkz.:Idries Shah, “The Teaching Story: Observations on the Folklore of our ‘Modern’ Thought,”
The Nature of Human Consciousness, s. 291.
7 Bu ayrıntı için bkz.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 218.
8 Fıkra tanımı bağlamında Faruk K. Timurtaş, Türk edebiyatında “güldürücü ve düşündürücü olan
fıkralar, küçük mizah ve hiciv hikâyeleridir.  Nasreddin Hoca, Bektaşi ve İncili Çavuş fıkraları,
bunların en meşhur olanlarıdır” der. (Bkz.: Faruk K. Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı,
İstanbul, Vilâyet Yayınları, 1981, s. 26).  Ayrıca belirtmeli ki, çağdaş Batılı literatürde, Nasreddin
Hoca fıkralarının isnatsız kullanıldığı örneklere de rastlanmaktadır. (Örneğin bkz.: Ellen J. Langer,
The Power of Mindful Learning, Massachusetts, Perseus Books, 1997, s. 133).
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olarak bu fıkraları benimseyerek onları, diğer Sufi öyküleriyle birlikte Yeni Bir

Psikoloji kitabının hemen her bölümünün başında epigraf olarak kullanır9 ve özel

anlamda Nasreddin Hoca fıkralarını, genel anlamdaysa Sufi öykülerini içinde

yaşadığı kültüre etkin bir şekilde takdim eden İdris Şah (Idries Shah)’a10 minnettarlık

gösterir.11

NEYİN NE ZAMAN İŞE YARAYACAĞINI BİLEMEZSİN
Nasreddin, bazen insanları alır teknesiyle gezdirirdi. Günlerden bir

gün bir müderris geniş bir ırmağın öbür yakasına geçmek için hocanın
teknesini kiraladı. Nehre açılır açılmaz müderris bunun zor bir yolculuk olup
olmayacağını sordu.

“Bunun hakkında bana hiçbir şey sorma” dedi Nasreddin.
Müderris: “Daha önce hiç dilbilgisi çalışmış mıydın diye sordu.
“Hayır” dedi Hoca.
Müderris: “Öyleyse hayatının yarısı boşa geçmiş” dedi.
Hoca hiç sesini çıkarmadı.
Az sonra korkunç bir fırtına patladı. Hoca’nın küçük teknesi su

almaya başladı. Hoca, Müderris’e doğru eğilerek: “Hiç yüzme öğrenmiş
miydin?” diye sordu:

“Hayır” diye cevapladı Müderris.
“Öyleyse efendi” dedi Hoca, “tüm hayatın boşa geçmiş, çünkü

batıyoruz.”12

Ornstein’e göre Nasreddin Hoca’nın bu fıkrayla verdiği ders, bir bütünü

oluşturan dual unsurlar olarak sol yarımküresel yönelim kapsamına giren olgular

kadar (gramer öğrenimi) sağ yarımküresel yönelim kapsamına giren olgulara da

(yüzme öğrenimi) önem verilmesi gerektiğidir. Doğrudan doğruya bu fıkrayla ilgili

olarak Ornstein, sonuç-yargı bağlamında şu yorumu yapar:

Kayıkçıya, “Dilbilgisi öğrenmediğin için, hayatının yarısı boşa
gitmiş” demiştir Müderris. Bu ikinci [sağ-yarımküresel] biçim, zamandan
daha çok mekanla ilgilenir ve mantık ve dilden daha çok sezgiyi kapsar. [Sağ-
yarımküresel bilinç biçimi] Özellikle bilimsel topluluk içinde unutulmuş ve
gözardı edilmiştir, ama bu biçim, bilim ve hatta kendi varoluşumuz için
önemini kanıtlayabilir. “Hiç daha önce yüzmeyi öğrenmiş miydiniz?” diye
sorar kayıkçı Müderrise. Doğrusal olmadığı için bu ikinci biçim, kişisel ve

                                                
9 Birkaç örnek için bkz.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, ss. 59, 83, 185.
10 Bkz.:  A.e., s. 218.
11 Bkz.: Ornstein, Sağduyu, s. 4.
12 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 59. (Türk-İslam Edebiyat geleneğinin aksine, anlaşılan o ki,
Ornstein’in kaynağı İdris Şah bu fıkrayı Nasreddin Hoca’ya izafe etmiş. Bkz.: Idries Shah, The
Exploits of the Incomparable Mulla Nasrudin, New York, E. P. Dutton, 1972, s. 18).



28

entelektüel hayatımıza damgasını vuran neden ve sonuçların “sıradan”
dünyasına alınmaz.13

Ornstein bu fıkrayla zımnen, beynin iki yarımküresinin ihtisas kapsamına

giren olguların biri diğerine nazaran ihmal edilmeksizin dikkate alınması gerektiğini

ve dolayısıyla rasyonel–mistik ya da analitik–sezgisel olarak tasnif edilebilecek iki

bilinç biçiminin biri diğerine nazaran ihmal edilmeksizin insan eğitiminde

kullanılması gerektiğini savunur.

Ornstein’in Nasreddin Hoca’yla ilgili bir başka alıntısına geçmeden önce,

onun Nasreddin Hoca’yla tanışıklığının, ayrık-beyin araştırma alanıyla doğrudan

ilişkili zikri geçen iki telif eserinden önceye rastladığını belirtmek gerekir. Aslında

Ornstein, beyin yarımkürelerine ilişkin bulgu ve görüşlerini zımnen, editörlüğünü

yaptığı The Nature of Human Consciousness: A Book of Readings’e aldığı

makalelerin seçim ve tasnifinde, doğrudan doğruya olmak üzere de yine bu kitap için

kaleme aldığı önsöz (preface) ve giriş (introduction) yazılarında belirtmeye başlar.

Ornstein, “insanda biri rasyonel (intellectual) diğeri de rasyonel olanın tümleyicisi

kabilinden sezgisel (intuitive) olmak üzere iki bilinç biçimi vardır” tezini doğrudan

doğruya ilk kez bu yazılarda dile getirir14 ve kitap içinde açtığı Nasreddin Hoca ve

hattâ Mevlâna bölümleri bir yana, Nasreddin Hoca’yı önde gelen bir doğulu bilge

olarak tanıtır.15

Ornstein’in Sufi öyküleri ya da diğer adıyla doğu öyküleri bağlamındaki

kaynağı İdris Şah, “insanlığın en eski ve en önemli bilgisi (knowledge) kısmen bu

öykülerde içkindir” der.16  Bu arada, ileride tekrar ele alacağımız bir konu olarak da

işaret etmeliyiz ki Sufiler ya da doğulu bilgeler bağlamında Ornstein’in en ziyade

Nasreddin Hoca’dan etkilenmesi bir şaşırtı durumu oluşturmaz, zira Nasreddin Hoca,

Türk ve dünya edebiyatı tarihi açısından bir fıkra ya da nükte ustasıdır; öte yandan,

oluşum sürecindeki gülüş ya da kahkaha olgusu, beyin yarımküreleri arasındaki

                                                
13 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 219; krş.: Ornstein, The Psychology of Consciousness, s. 245.
14 Robert E. Ornstein, “preface,” The Nature of Human Consciousness: A Book of Readings, s. xi.
15 Robert E. Ornstein, “introduction,” The Nature of Human Consciousness: A Book of Readings,
s. 5.
16 Idries Shah, “The Teaching Story: Observations on the Folklore of our ‘Modern’ Thought, The
Nature of Human Consciousness: A Book of Readings, s. 292.
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çatışmanın gözlemlendiği, dolayısıyla her iki yarımküre ihtisasının en bariz biçimde

iştirak ettiği bir olgu örneğidir.

En kolay biçimde ulaşabileceğimiz, çeşitli nitelik düzeyindeki edebi–mizahi

mahsullere baktığımızda, birebir (analitik) anlamla mecazi (metaforik) anlamın, yani

insan beyninin sol ve sağ yarımkürelerinin ihtisaslarına girişken olguların

karıştırılmasına matuf mizah örnekleri bulmamız son derece muhtemeldir.17 Hattâ,

beyin yarımküreleri ihtisaslarına ilişkin, ya da basitçe, birebir anlam–mecazi anlam

ilişkisine ilişkin çatışma ve karıştırma olgusu ne kadar sert ve beklenmedik olursa

fıkra (ya da şaka) o kadar gülünç ve ince olacaktır:

Bir fıkranın gülünç olarak algılanması için gizli anlam çevremizde bir
bağlantısının olmasına gerek vardır. Fıkra işlemlemenin birinci aşaması
genellikle, tahminimizi zarifçe alt eden bir uyumsuzluğun sebebiyet verdiği
hafif bir şaşkınlıktır. İkinci aşama, bilginin tümünü yeni bir sibak [bağlam]
içinde tekrar yorumlamak suretiyle bu uyumsuzluğun çözümünden oluşur. Bir
fıkradan alınan haz, bireyin uyumsuzluğu çözme yeteneğine dayanır;
çözülecek sorunun giriftlik düzeyi büyüdükçe fıkra tümden daha gülünç ve
ince olur.18

Fıkra anlama sürecine ilişkin olarak Ornstein’in zikrettiği uyumsuzluk,

fıkranın birebir (analitik) anlamıyla algılanmaya çalışılması halinde doğar ve özne,

bağlam yardımıyla mecazi anlamı algılar, uyumsuzluğu çözer, böylece de fıkra hazzı

ve gülme olgusu oluşur. İncelediğimiz bu noktayla ilgili olarak Ornstein bizzat şaka

da yapar: “Bir keresinde” der Ornstein, “bir lokantada şöyle bir yazı görmüştüm: ‘Bu

masalar yiyen müşterilere (müşterileri yemeye) ayrılmıştır.’ Başka bir ‘yeme’ yerine

gittim tabii.”19  Açık bir anlatımla Ornstein, adeta “yiyen müşteriler” ifadesini

“müşteri yiyen müşteriler” ya da “müşterileri yemek olarak yeme” ifadesiyle

karıştırdığını söyleyerek şaka yapmaktadır.

                                                
17 Ornstein’in her kültürde var olduğunu söylediği (bkz.: The Psychology of Consciousness, s. 190)
halk masalları, fıkralar gibi örnekler bütün şifahi ve yazılı edebiyatlarda bol miktarda mevcuttur.
Ayrıca burada, Seinfeld ve Friends gibi uluslararası üne kavuşmuş televizyon dizileriyle Quentin
Tarantino’nun ortak-yazar olarak senaryosuna iştirak ettiği ve dirayetle yönettiği ilginç filmi Pulp
Fiction (Ucuz Roman) zikretmeye değer örneklerdir.
18 Ornstein, Sağduyu, s. 118-9.
19 A.e., s. 108. Ayrıca gündeme getirmek gerekirse, Enis Batur, bir otobüsün arka camında gördüğü
“Beni takip etme, bende (sic) kayıp olurum” cümlesiyle ilgili olarak benzeri bir değerlendirme yapar.
Bkz.: Enis Batur, Kum Saatından Harfler: Sokulgan Okur İçin İçbükeyler, İstanbul, YKY, 2001,
s. 170.
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Yine bu noktaya ilişkin olarak, Necip Fazıl’ın, The Two Sources of Morality

and Religion (Din ve Ahlâkın İki Kaynağı) adlı eserinde “yeryüzünde tutunabilir tek

görüşün (mistik) anlayış olabileceğini iddia etti” dediği20 Entüisyonizm (Sezgicilik)

akımının kurucusu21 ve “20. yüzyılın ilk yarısının en tanınmış filozofu”22 Henri

Bergson, Türkiye’deki takipçisi Mustafa Şekip Tunç’un Kime Gülüyoruz, Niçin

Gülüyoruz başlığıyla tercüme ettiği23 Laughter (Gülmek, Kahkaha) adlı eserinde

Ornstein’inkiyle örtüşen ilginç bir muhasebe verir:

‘Merkezi mesele ahlâki [moral: törel: manevi] özellikleri olduğu
halde, bir şahsın fiziksel (physical) özelliklerine dikkatimiz saptığında
güleriz,’ bu çalışmanın ilk kısmında serimlediğim bir yasaydı. Şimdi bu
yasayı dile uygulayalım. Kelimelerin çoğunun, birebir ya da mecazi anlamla
yorumlanmalarına göre, bir fiziksel bir de manevi anlamları olduğu
söylenebilir. Gerçekten de her kelime, somut bir nesne ya da maddi bir eylem
göstermekle başlar; fakat yavaş yavaş kelimelerin anlamı soyut bir ilişkiye ya
da saf bir fikre doğru arılaşır. Şayet yukarıdaki yasa burada da geçerli
olacaksa, şöyle ifade edilmelidir: ‘Mizahi etki, mecazi anlamda kullanılmış
bir ifadeyi birebir anlamıyla algılamaya kalktığımızda gerçekleşir’; ya da
‘Dikkatimiz bir mecazın maddi yönüne yönelir yönelmez, ifade edilen fikir
gülünç olur.’24

Hakikat ile mecazı karıştırmaya yönelik bir olgu olarak fıkra ya da şaka ve

bunun sonucu olarak da gülme olgusu “felsefi bir konu” olarak nitelendirilir.25

Ornstein’in genel olarak tezi; insan beyni, dolayısıyla da aklı ve bilincinde

dual bir yapının varlığını saptamak, yani bir dualite kurmak, sonra da bu dualite

unsurlarından muhkem bir terkibe ulaşıp bir tür psikolojik-felsefi monizm kurmaktır.

İlginç bir şekilde Ornstein, tezini farklı yollarla ifade etme bağlamında zekice

bir seçimle bir Nasreddin Hoca fıkrasını alegori (remiz)26 olarak da kullanır:

                                                
20 Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, 10. bs., İstanbul, Büyük Doğu
Yayınları, 2000, s. 94.
21 Nihat Keklik, Türk-İslam Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri, 2. bs., Ankara, İ. Ü. Edebiyat
Fak. Yayınları, 1996, s. 63.
22 Hilmi Ziya Ülken, Genel Felsefe Dersleri, İstanbul, 2000, s. 151.
23 Bkz.: Kısakürek, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 94.
24 Henri Bergson, Laughter, trans. made by arrangement with the Presses Universitaires de France,
New York, Doubleday and Company, 1956, s. 135.
25 Nihat Keklik, Türk-İslam Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri, s. 41.
26 Alegori (allegory: rumuz: kinâye) ve sembol (simge) arasındaki farka ilişkin olarak Mîna Urgan,
alegorinin tekil, sembolünse çoğul karşılığı olabileceği yönünde şair Ahmet Haşim’in ilginç bir
değerlendirmesini aktarır: “Türk Edebiyatı öğretmenimiz Faruk Nafiz Çamlıbel’in, ‘Merdiven’ şiirinin
yaşamı simgelediğini ileri sürdüğünü ona aktarınca, Haşim, ‘rezalet! Bu adam alegoriyle sembolü
birbirine karıştırıyor!’ diyerek öfkelendi. Alegorinin bir tek şeyi, oysa sembolün birçok şeyi birden
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BURADA DAHA FAZLA IŞIK VAR
Birgün bir adam Nasreddin Hoca’yı yerde bir şey ararken gördü.
“Hoca, ne kaybettin?” diye sordu.
“Anahtarımı” diye cevap verdi Hoca.
Adam da dizlerinin üzerine çömelip Hocayla birlikte anahtarı aramaya

koyuldu.
Bir süre sonra adam, “Anahtarı burada düşürdüğüne emin misin?” diye sordu.
Hoca “Aslında evimde düşürmüştüm” deyince, adam kızgınlıkla,
“İyi ama, neden burda arıyorsun öyleyse?” dedi. Hoca şöyle cevapladı:
“Burası evimden daha aydınlık ta ondan.”27

Bu fıkrada doğrudan doğruya bir hakikat–mecaz çatışması gözükmese de,

belli bir dualite ya da dual yapı yine de mevcuttur, çünkü ‘bir şeyi aydınlıkta aramak

gerekir’ ifadesiyle ‘bir şeyi kaybolduğu yerde aramak gerekir’ ifadesi ayrı ayrı ele

alındığında doğru ifadelerdir.  Bağlam dikkate alındığında bu ifadeler arasındaki

çatışma çözülür, çünkü anahtarı aydınlık yerde aramak makul ise de asıl kaybolduğu

yer olan evde aramak gerekir.

Ornstein’e göre Batı kültürü, 3R’li eğitime karşı bağlam eğitimini, deneyci

(empirisist) ya da duyumcu (sensüalist) yaklaşıma karşı sezgiselliği (entüisyonizm),

analitik ya da genel anlamda rasyonel düşünceye karşı mistik düşünce/tecrübeyi

ihmal etmiştir.  Oysa dualitenin ihmal edilen yakasını kapsamak ve dikkate almak

‘bir şey kaybolduğu yerde aranır’ gerçeği kadar açık bir gerekliliktir.  Hemen

belirtelim ki, Ornstein, bu kez dengenin, dualitenin ihmal edilen yakası lehine

bozulması fikrini de desteklemez ve böyle bir vargının çıkarsanmaması için de ayrık-

beyin araştırma alanıyla ilgili olarak kaleme aldığı bütün metinlerde özenli (ve doğal

olarak da ağır) bir dil kullanır.  Ornstein’e göre yeni ve doğru bir terkip (sentez) için

ihmalin tanınması ve gereğinin de yapılması gerekir:

                                                                                                                                         
temsil ettiğini ondan öğrendim. Şiirinin [Merdiven şiiri] yaşamı simgelediği gibi, aşkı, ölümü,
idealizmi ve daha başka kavramları da simgeleyebileceğini anlattı.” (Mîna Urgan, Bir Dinozorun
Anıları, 55. bs., İstanbul, YKY, 2000, s. 209).  Bu değerlendirmeyi destekleyici bir yaklaşım olarak
ayrıca bkz.: Richard Burgin (Söyleşen), Borges ile Söyleşi, Çev. Alber Sabanoğlu, İstanbul, Mitos,
1994, s. 71,74,75. Bu arada belirtmeli ki, Ahmet Haşim’in sembolizm kapsamında Régnier ve
Samain’i okuduğunu söyleyen Ahmet Hamdi Tanpınar, sembol ile ilgili olarak Haşim kadar kesin ve
açık bir tanım-değerlendirme yapamaz. (Bkz.: Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Dersleri (Ders
Notları), Haz. Abdullah Uçman, İstanbul, YKY, 2002, s. 223).
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Tıpkı Molla Nasreddin gibi biz de şimdiye dek, kendimizi anlamanın
anahtarını gün aydınlığında arıyorduk.  Ama anahtar orada olmayabilir.
Anahtar içerde, karanlık kısmımızda, “burada daha çok ışık var”
önermesinden ötürü çoğunlukla unutulmuş tarafımızda saklıdır.  Anahtarı
karanlık alan içinde bulabildiğimizde, ışığa çıkarabilecek ve –doğmakta olan
bio-etki (biofeedback)28 eğitim teknolojisinde olduğu gibi– iki araştırma
biçiminin yeni bir terkibine ulaşmayı başarabileceğizdir.29

Ornstein’in kendi tezini ifadelendirmek amacıyla kurduğu bu alegori, isabetli

bir seçim olduğu kadar mizah ustası bir bilge olarak Nasreddin Hoca’ya verdiği

önemin de zirve boyutunu yansıtır.  (Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, istikbalin

konuya ilişkin metinlerinin, Ornstein’e yer verdiğinde aksiyomatik bir tez beyanı

kapsamında bu alegoriyi gündeme getireceği fikri uzak bir tahmin olmayacaktır).30

                                                                                                                                         
27 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 185; krş.: Ornstein, The Psychology of Consciousness, s. 207.
(Nasreddin Hoca’nın bu fıkrası için yazar şu kaynağı veriyor:  Idries Shah, The Exploits of the
Incomparable Mulla Nasrudin, New York, E. P. Dutton, 1972, s. 26-27).
28 Ornstein’in genel anlamda bir terkip mahsulü olarak gördüğü biofeedback teknolojisine ilişkin
olumsuz yaklaşımlar da sözkonusudur.  Örneğin, “Akıl ve duygu, ayrılmaz bir bütünün parçaları
olduğu halde, ikisini birbirinden ayırmak suretiyle birinin (aklın) ötekine (duyguya) hükmetmesini
sağlamış olduk.  Böylece bölüp yönetmemizi sağlayan totaliter ikilikler yarattık” (Gündüz Vassaf,
Cehenneme Övgü: Gündelik Hayatta Totalitarizm, 3. bs., Çev. Ömer Madra, Zehra Gencosman,
İstanbul, Ayrıntı, 1993, s. 204) diye şikayet eden
Gündüz Vassaf, biofeedback teknolojisini olumsuz algılar ve olumsuz bir bağlamda zikreder: “...kendi
davranışlarımızı etkinlik ve beceri açısından tanımlar olduk.  Öğretmenlerin yerini tutacak eğitim-
öğretim makineleri yapıldı.  Bedenlerimizin ritmini düzenleyelim diye biofeedback teknolojisi
geliştirildi.  Mutfakta yemek pişirmekten tutun da arabayla işten eve dönerken nasıl davranacağımıza
varıncaya kadar çok çeşitli ortamlardaki davranış biçimlerimize ilişkin zaman ve devinim incelemeleri
yapıldı.  Duygular gitgide geri plana itilirken, rastgele davranışlar da sağlıksız sapmalar olarak ele
alındı.” ( A.e., s. 186).
29 Ornstein, The Psychology of Consciousness, s. 246; krş.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 219.
(Ana fikrin ve bağlamın doğru aktarımına etki etmeyecek eksikler bir yana, Yeni Bir Psikoloji
çevirmenlerinin bu alıntıya karşılık gelen bölümde fahiş bir hata yaptıklarını belirtmek gerek.
Çevirmenler, “once we can locate the key within the dark area” ifadesini “bir kez anahtarı karanlık
alan içine yerleştirdiğimizde” diye çevirmiş.  Oysa “locate” fiili burada, –aynı fiilin Yeni Bir Psikoloji,
s. 174’te kullanıldığı benzeri bir cümlenin çevirisinde olduğu gibi– “bulmak, yerini saptamak”
anlamındadır.)
30 “ ‘Aklın yolu birdir’ demiş Semerkand Hanı, Nasreddin Hoca’ya.  Nasreddin Hoca bu söz üzerine
‘işte akıllı insan denilen kimselerin düştükleri en büyük hata bu; onlar herşeyi ve bütün olayları tek
taraftan görürler ve bunu erdem sanırlar...Gerçekte akıllı insan aklın yolunun bir değil, birden fazla
olduğunu kavrayabilen insandır.  Bir olayın hesaba katılacak en az iki cephesi vardır.  Aklın yolu
birdir diyen insanlar mümkün olan iki ihtimalden ancak birini hesaba katanlardır.  Oysa meseleye
hangi taraftan yanaşırsanız o tarafından görürsünüz.  Meselelerin ise tek tarafı yoktur’
[demiş]......Aklın yolu birdir diyen insanlar mümkün olan iki ihtimalden, içiçe bulunan iki gerçekten
ancak birini hesaba katanlardır.” Bu alıntıyı yaptığımız “Aklın Yolu” başlıklı yazı ile, Nasreddin Hoca
eksenli ve titizlikle yazılmış bir dizi deneme için bkz.: İsmet Özel, Zor Zamanda Konuşmak, 5. bs.,
İstanbul, Çıdam, 1993, s. 333-347.
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2. Kör Adamlar ve Fil Meseli

Ornstein, beyin, akıl ve bilinçte dualite varlığını tesbit ve kanıtlama, sonra da

bu dualiteden monist bir yapı oluşturma çabası olarak ifade edebileceğimiz

sistematik tez beyanı sürecinde Kör Adamlar ve Fil (ya da Karanlıkta Fil)31 adlı

öyküden de istifade eder. Bu öykünün Nasreddin Hoca’nın ‘Burada Daha Çok Işık

Var’ başlıklı fıkrasında olduğu gibi Ornstein tarafından bir alegori olarak değil ama

daha geniş anlamıyla bir mesel32 olarak kullanıldığı da düşünülebilir. Diğer taraftan,

bu öyküyü Ornstein’in tez beyanı bağlamında seçtiği bir başka alegori olarak

düşünmek yanıltıcı ve zorlama bir yorum olur; çünkü kör adamlar topluluğunun

farklı fil tanımlarından anlaşılan, dual değil çoğul bir durumdur.

Ornstein’in aktardığı şekliyle öykü şöyledir:

KÖRLER VE FİL
Ghor kentinin ötesinde tüm sakinleri kör olan bir kent vardı. Bir gün

bir padişah maiyetiyle kentin yakınlarına geldi ve çölde ordusuyla kamp
kurdu. Kralın savaşta ve halkı korkutmak için kullandığı bir de fili vardı.

Fil hakkında birşeyler öğrenmek için sabırsızlanan bu kör halktan bir
grup çılgınca file koştu. Filin şeklinden bile habersiz oldukları için, onun belli
bölümlerine dokunarak el yordamıyla bilgi toplamaya giriştiler. Herkes filin
bir bölümünü hissedebildiği için bir şeyler öğrendiğini sanıyordu.

Kente geri döndüklerinde, gerçeği kendilerinden duymak isteyen
meraklı kent halkı çevrelerinde toplandı. Hepsi filin şeklini, nasıl bir şey
olduğunu sordu ve kendilerine anlatılanı dinledi.

Elleriyle filin kulaklarına dokunan adam “Büyük, kaba saba bir şey,
çok da geniş, tıpkı bir halı gibi” dedi.

Filin hortumuna dokunan diğeri ise, “Asıl gerçeği ben biliyorum.
Düz ve içi boş bir boru gibi, ürkütücü ve yıkıcı” dedi.

Filin ayaklarına ve bacaklarına dokunmuş olan diğer adamsa şunları
söyledi: “güçlü ve sağlam, tıpkı bir sülün gibi.”

Herbiri filin birçok organından yalnızca birini hissedebilmişti.  Hepsi
üstelik bunu yanlış algılamıştı. Hiçbiri gerçeğin tümünü göremedi.  Bilgi
körlerin yoldaşı olamaz. Herbiri doğru olmayan birşeyleri hayal etti.

                                                
31 Mevlâna’nın büyük eseri Mesnevi’de geçtiği şekliyle bu öyküye Karanlıkta Fil başlığı daha uygun
düşmektedir. Bkz.: Mevlâna, Mesnevi Tercemesi ve Şerhi, Çev. ve Şerh.: Abdülbaki Gölpınarlı, 3.
bs., İstanbul, İnkılâp, 1990, C. III, s. 99. Ayrıca bkz.: Reynold A. Nicholson, “Sufis: The Mystics of
Islam,” Understanding Mysticism, s. 190.
32 İtalyan yazar Cesare Pavese –Ahmet Haşim’in daha önce zikrettiğimiz yaklaşımını destekleyici
mahiyette– alegori ile simge (sembol) arasındaki farkı şöyle yansıtır: “Bir söylence her zaman
simgeseldir; bu nedenle asla tekyönlü, alegorik bir anlama sahip değildir,...” (Cesare Pavese,
“Mitoloji, Simge ve Ötekilere Dair,” Ağustosta Tatil, İstanbul, Can, 1999, s. 175.)
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Yaratılmış olanlar, ilahi olan şeyler hakkında bilgi sahibi olmaz.  Bu bilimde
sıradan akılla alınacak yol yoktur.33

Görüldüğü gibi her bir kör adam filin, yani hakikatin ya da bir bütünün

yalnızca bir parçasını algılamış ve algıladığı parçaya göre bir tanım geliştirmiştir.

Daha önce zikrettiğimiz gibi bu öyküde filin değişik tanımları bağlamında ikili değil

de çoklu bir tanım yapısı mevcuttur. Bundan ötürü de bu öykünün, Ornstein’in kendi

tezini aktarmak/anlatmak için kullandığı bir alegori, ya da alegorinin daha gelişmiş

şekli demek olan simge olarak değerlendirilmesi yanlış olur.34

Nitekim, bu öyküyü akıl ve sezgi unsurları arasında terkip kurulması gerektiği

anlamında bir alegori olarak Mevlâna’nın kullandığını belirtmeliyiz. Çünkü

Mevlâna’nın kullandığı versiyonda file değişik tanımlar getiren insanlar kör değildir

ve bu insanlar için Mevlâna, “her birinin elinde bir mum olsaydı, sözlerindeki ayrılık

aykırılık kalkar giderdi / Duygu gözü elin avucuna benzer ancak; insanın avucu, filin

her yanını kavrayamaz ki” der.35 Buna göre ‘elin avucu’yla (‘duygu gözü’) ‘mum’

(yani akıl gözü ya da sezgisellik)36 arasındaki dualiteye işaret etmekle Mevlâna bu

öyküyü dual unsurların varlığına ve aralarında terkip gerektiğine işaret eden bir

alegori olarak kullanmıştır.

Ornstein’in kullandığı versiyon itibarıyla bu öykü, rasyonel bilgi–sezgisel

bilgi ya da analitik düşünce–mistik düşünce bağlamındaki dualite tezine işaret eden

bir alegori değildir ancak, epistemolojik anlamda bilgi kaynağı olarak –dualite

imkanları dikkate alınmadığından da muhtemelen körü körüne– yalnızca bir

yaklaşımı benimseyen bir kültürün mensuplarına farklı geçerli yaklaşımların var

                                                
33 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 145; krş.: Ornstein, The Psychology of Consciousness, s. 161.
Ornstein bu öykü için şu kaynağı veriyor: Idries Shah, Tales of the Dervishes, New York, E. P.
Dutton, 1970, s. 25-26.
34 Dil sanatları konusunda Batı dilleri ile Türkçe ve doğu dilleri arasında tam bir simetri yakalamak
imkansız denecek kadar zordur.  Bunun bir sebebi, Türkçenin ve doğu dillerinin bu konuda daha
gelişmiş olmasıysa, diğer sebebi, aynı edebi sanatı gösteren farklı dillerdeki farklı lafızların kolayca
başka lafızlarla karıştırılabilmesidir.  Mesele, üzüm, istafil, ineb ve engürü lafızlarının aynı anlama
geldiğini saptamaktan ziyade, Türkçede üzüm için birden fazla lafız olduğunu varsaydığımızda, istafil,
ineb ve engürü için hangi lafzı seçmemiz gerektiğiyle ilgilidir.  Bu bağlamda Nihat Keklik, alegori
kavramıyla ilgili olarak şöyle bir değerlendirme verir: “Allegori (allégorie) deyimi de :misâl (örnek),
mesel (benzer), temsil (örnek-vermek), remz (senbol) ve kinâye (bir şeyi söyleyip başka bir şeyi kast
etmek) gibi anlamlar taşımaktadır.” (Nihat Keklik, Felsefede Metafor: Felsefe Problemleri’nin
Metafor Yoluyla Açıklanması, İstanbul, İ. Ü. Edebiyat Fak. Yay. No. 3587, 1990, s. 1).  Biz mesel
kelimesini alegori ve sembolü kapsayan bir anlamda kullanıyoruz.
35 Mevlâna, Mesnevi Tercemesi ve Şerhi, C. III, s. 99.
36 A.e., C. II, s. 507.
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olduğunu/olabileceğini gösterme bağlamında kullanılmış bir alegori olabilir.  Buna

göre kör adamlardan herhangi birinin fil tanımı/yorumu, ana-mecra kültürün

benimsediği yegâne epistemolojik yaklaşıma karşılık gelirken, diğer

tanımlar/yorumlar, –batıni (gizemci), mistik, doğulu– epistemolojik yaklaşımlara

karşılık gelmektedir. Aşağıdaki ifadelerinde Ornstein, zımnen, bu alegorinin zemin

bilgisini sağlar:

...farklı toplumlar hayli farklı akıl yaklaşımlarına sahiptir.  Batı, ilk çağlardaki
Yunan felsefesi efsanelerinin belirlemesinden bu yana, sözel ve rasyonel
düşünceyi diğer bütün düşünce türlerinin üstünde konumlayan bir geleneğin
varisidir.  Diğer akılları genel olarak incelediğimizde; işte bu noktada
anlıyoruz ki basit-akıllı yaklaşımımız bize çok pahalıya mal olmuş.
Toplumumuzda, mantıksal düşünen ve etkin iletişim kuran birey bariz bir
şekilde akılı addedilir.  Bir avukata akıllı dememiz, bir nehir botu kılavuzuna
akıllı dememizden daha muhtemeldir.  Fakat bir botu nehir boyunca isabetle
yüzdürebilen bir insanın akıllı şahıs ölçütü olduğu toplumlar da vardır.  Ve
aynı şahsın her iki toplum türünde de akıllı biri olarak değerlendirileceği
hiçbir şekilde kesin değildir.37

Birden fazla, yani çoklu akıl anlayışlarının var olduğu/olabileceği fikrini

içeren bu ifadelerin oluşturduğu bütün, kör adamlar ve fil öyküsünün kuvvetli bir

benzeridir. Diğer bir deyimle, çoklu akıl anlayışlarının var olduğu/olabileceği fikri,

kör adamlar ve fil öyküsünün alegorik çözümünden ibarettir. Dolayısıyla Ornstein,

öncelikle birden fazla akıl anlayışlarının olabileceği fikrini kendi özgül tezine giriş

niteliğinde takdim eder, sonra da bu farklı akıl anlayışlarına yani epistemolojik

kaynaklara ilişkin olmak üzere dual bir yapı kurar, zira bütün çoklu yapıları dual bir

yapıya indirgemek mümkündür.  Bu noktadan da, dualite unsurlarını kaynaştırıp tekil

bir yapıya, diğer bir ifadeyle, bir tür psikolojik ve felsefi monizme varmaya çalışır.

Kör Adamlar ve Fil öyküsünün Robert Ornstein’in özgün tezi açısından

alegori ya da simge olarak mı kullanıldığının tesbitine yönelik inceleme, yukarıda

belirtilen çokluktan vahdete (birci yapıya) gidiş sürecinin temel safhalarını işaretler.

Bu bağlamda öncelikle belirtmemiz gereken, bu öykünün alegori sınırlarını aşıp

simge düzeyinde bir kullanım işlevi taşıdığı gerçeğidir. Simge düzeyindeki

kullanımıyla öykü, hem birden fazla akıl anlayışları olabileceği fikrinin, hem de

                                                
37 Robert Ornstein, Multimind: A New Way of Looking at Human Behavior, Cambridge, MA,
Malor Books, 2003, s. 162.
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insanda temel bilinç biçimleri olarak analitik ve bütüncül (holistic) ya da rasyonalite

ve sezgisellik dualitesinin varlığı fikrinin alegorik çözümüne karşılık

gelebilmektedir. Ornstein bu noktaya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yapar:

Bilinç psikolojisi açısından bu öykünün [Kör Adamlar ve Fil öyküsü]
temel önemi, bilmenin birden fazla yolunun olduğunu açıkça bize
göstermesidir. Filin farklı yanlarında duran her kişi, kendi kişisel, sınırlı,
analitik durum değerlendirmesini yapabilir, ancak “pütürlü”, “uzun ve
yumuşak” ve “kütlesel ve silindirik” tanımlamalarını birbirine ekleyerek
herhangi bir fil elde edemeyiz.38

Görüldüğü gibi burada Ornstein, sözkonusu öyküyü, birden fazla

epistemolojik kaynakların olabileceği fikrinin alegorisi olarak kullanmıştır. Bu

alegorik çözümün bir başka kanıtı olarak belirtmeliyiz ki Ornstein, The Evolution of

Consciousness kitabının 26. bölümünün girişinde Mevlâna’nın “Yeni algı organları,

ihtiyaç dolayısıyla hayatiyet kazanır.  Öyleyse ey muhtaç, ihtiyacını arttır” sözünü

epigraf olarak kullanır39 ve çoklu akıl anlayışları arasında bir dualite kurma çabasını

da yansıtarak şöyle bir sonuç-yargıya varır: “Akıl (reason) ve sezgi (intuition)

yandaşları arasında, avukatlarla dansörler arasında, generallerle şairler arasında

sürekli bir çatışma vardır.  Bu yetenekleri, tıpkı Rumi’nin [Mevlâna] zikrettiği gibi

aklın bin değişik formunun farklı formülleri olarak anlayabileceğimize

inanıyorum.”40

Çoklu akıl anlayışlarının kapsanmasına yönelik olarak Ornstein, ayrıca, akıl

çeşitliliği fikrinin asgari ihtiyaç olduğuna işaret ederek, “aksi takdirde kendimize ve

başkalarına yönelik basit-akıllı (simple-minded) yaklaşımımızdan ötürü israf edilmiş

hayatların trajedisi bitmeyecek, devam edecektir” der.41

Ornstein’e göre farklı akıl anlayışlarının varlığı, insan aklında farklı

yeteneklerin varlığının, dolayısıyla bu aklın çoklu doğasının göstergesidir.  O halde

aklın çeşitli yeteneklerini ataletten kurtarmanın, yeni ve kapsamlı bir bakış açısı

edinmenin ilk adımı, aklın çoklu doğasını kabul etmektir:

                                                
38 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 24 vd.
39 Ornstein, The Evolution of Consciousness, s. 267.
40 A.e., s. 273-274.
41 Ornstein, Multimind: A New Way of Looking at Human Behavior, s. 171.
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İnanıyorum ki aklın doğasına ilişkin anlayışımız, şimdilerde yalnızca
siyasi ya da idari çözüm yöntemleriyle karşılanabileceği düşünülen birçok
problemin çözümünün mevcut engelini teşkil eder.  Düşündüğümüzden daha
tehlikeli canlılarız, fakat iç dünyamızdaki birçok farklı akli yeteneği uyandırıp
devreye sokarak hayal edebileceğimizden daha fazla değişebiliriz.  İlk adım
da, aklımızın çoklu doğasını anlamaktan geçer.42

Birden fazla, yani çoklu aklı anlayışlarının varlığı fikri Ornstein’in özgün

tezinin –belki de zorunlu olarak seçtiği– ilk aşamasıdır ve Kör Adamlar ve Fil

öyküsünün alegorik çözümüne karşılık gelmektedir. Ancak, –Mevlâna’nın zaman

zaman atıflar da yaptığı43– bu öykünün, Ornstein külliyatında başka bir alegorik

çözümü daha sözkonusudur ki bu durum da öyküye Ornstein’in kullanımı açısından

alegorik olmanın ötesinde simgesel bir nitelik kazandırır. Ornstein, Yeni Bir Psikoloji

kitabına içkinleştirdiği temel tezinden, insanda iki bilinç biçiminin varlığı fikri olarak

söz ettikten sonra şu açıklamayı getirir: “Bunlardan birincisi, analitik, diğeri de

bütüncül (holistic)dür. Birincisi bir filin tek tek parçalarını görme işlemine benzer,

ikincisi ise, tüm hayvanı görmeye. Her ikisi de kendi işlevlerine sahip olarak

birbirlerini tamamlarlar.”44  Görüldüğü gibi burada Ornstein, bir filin tek tek

parçalarını görme işleminin analitik bilinç biçimine, öykünün zımnen ihtiva ettiği

tüm fili görme olgusunun da bütüncül (holistic) bilinç biçimine karşılık geldiğini

belirterek bir başka alegorik çözüm getirir/önerir ve öyküye simgesel nitelik

kazandırır. Böylelikle Ornstein, genel tezinin ikinci aşaması olan epistemolojik

anlamda dual yapı tesbit etme/kurma aşamasına da geçmiş olur. Tezinin üçüncü

aşamasında Ornstein, “insanın ‘rasyonel’ ve ‘sezgisel’ yanları” diye de ifade ettiği45

dualite unsurlarından yukarıdaki “birbirlerini tamamlarlar” sözünden de

anlaşılabileceği gibi muhkem ve kaynaşık bir terkip oluşturacaktır. Ornstein’e göre

analitik akla karşılık gelen ‘hayatımızın metni’nin sezgisel akla ya da bütüncül

                                                
42 A.e. , s. 192.
43 Örneğin , Mesnevi’deki Harut-Marut öyküsünün girişinde Mevlâna, şöyle söyler: “Hele bir kere
başlayalım da çoğunun azını söyleyeyim; filin organlarından bir organını anlatayım.”  (Bkz.: Mevlâna,
Mesnevi Tercemesi ve Şerhi, C. III, s. 53.)  Abdülbaki Gölpınarlı bu öykünün, Senai’nin Hadikatü’l-
Hadika isimli kitabında (Müderris Radavi basımı, s. 69-70) geçtiğini söyler. (Bkz.: Mevlâna, Mesnevi
Tercemesi ve Şerhi, C. III, s. 168). Gölpınarlı imasında isabetliyse, yani Mevlâna bu öyküyü,
Ferideddin Attar gibi Mesnevi’nin kaynaklarından biri olan Hakim-i Senai’den aldıysa, üzerinde
tasarruf yapmış demektir.  Çünkü Hadikatü’l-Hadika’da geçtiği şekliyle, öyküdeki fili ‘muayene’
eden insanlar yine kör.
44 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 25.
45 A.e.
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(holistic) bilinç biçimine karşılık gelen bağlam (sibak, konteks) içinde olmasına

ihtiyaç duyarız.46

3. Ayrık-beyin Araştırma Alanı ve Bilim–Sanat Dualitesi

Yaklaşık olarak Milattan önce 470-410 yılları arasında yaşadığı saptanan

Hipokrat’ın (Hippocrates) “diğer canlılar örneğinde olduğu gibi insan beyni de çift

yapılıdır (double)” dediği kaydedilir.47 İnsan beyninin, dolayısıyla da bilincinin dual

bir yapıda olduğu fikrini hararetle savunan, ayrık-beyin araştırma alanının önemli

isimlerinden biri olan Joseph E. Bogen’e göre Hipokrat’ın dile getirdiği görüş

modern zamanlar itibarıyla en erken 1844 yılında İngiliz cerrah Arthur Ladbroke

Wigan tarafından ele alınıp tartışılmıştır. Ölü bir adamın kafatası açıldığında Wigan,

şaşkına dönmüştü, çünkü cesedin beyin yarımkürelerinden biri yoktu (“tümden

gitmişti”.) Oysa Wigan, ölmeden önce bu hastayla konuşmuş, hasta da “Wigan’ın

ifadeleriyle ‘mantıklıca konuşmuş ve ölümüne yakın birkaç gün içinde beyitler bile

yazmıştı.’”48 Bu tecrübeye dayanarak Wigan, şu sonuçlara vardı: “1. Her bir beyin

yarımküresi birer düşünme organı olarak ayrı ve mükemmel bir bütündür. 2. Ayrı ve

farklı bir düşünme ve muhakeme etme süreci, her bir yarımkürede eş zamanlı olarak

yürütülebilmektedir.”49 Diğer bir ifadeyle “Wigan, ‘bir tüm yarımkürenin

yokluğunda, bozulmamış insan aklı ve kişiliği var olmaya devam ediyorsa, o zaman,

iki yarımküreye sahip bizler iki akla sahibiz demektir’ sonucuna vardı.”50

Elbette ki ayrık-beyin araştırma tarihinin Wigan öncesi de vardır ve hattâ bu

tarihin Ornstein’in dirayetli çabasıyla geniş ölçekli olarak eski Yunan’a ve Hipokrat

öncesine dek izlenmesi sözkonusudur.51

Ayrık-beyin araştırma alanının önemli bir siması ve kuvvetli bir dualite

savunucusu olarak52 Bogen, beyin yarımkürelerinde, dolayısıyla insan aklı ve

                                                
46 Ornstein,Sağduyu, s. 153.
47 J. Chadwick, W. N. Mann, The Medical Works of Hippocrates, Oxford, Blackwell, 1950, s. 183.
48 Ornstein, Sağduyu, s. 64.
49 A. L. Wigan, The Duality of Mind, London, Longman, 1844, s. 26.
50 Ornstein, Sağduyu, s. 65.
51 A.e., s. 55-56. (Gelecek bölümde bu konu etraflıca ele alınacaktır.)
52 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Joseph E. Bogen, “The Other Side of the Brain: An Appositional Mind,”
The Nature of Human Consciousness, s. 113-116, 119.
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bilincinde kaynaşık terkip (monizm) fikrinden uzak bir noktaya düşmektedir. Diğer

bir ifadeyle Bogen, aklın tekil değil de dual yapıda olduğunu gösterme çabasıyla bu

dualiteden, birci (monist) bir yapıya varma sürecini ihmal etmiş, bu sürecin bir

gereklilik olduğunu hissetmesi bakımından da Ornstein’in yaşadığı trajediye yabancı

kalmıştır.

Ornstein’e göre beyindeki dualite, rasyonalite ve sezgisellik ya da Bilim ve

Sanat dualitesi olarak da ifade edilir. Aşağıda, Bilim–Sanat dualitesi bağlamında

Jerome Bruner’den yaptığımız alıntı, –şüphesiz ki önemli bir ayrıntı olarak bir

kelime (“belki”) fazlasıyla– Ornstein’in genel teziyle örtüşmektedir:

Bilimin üstün akliliği (rationality) ve sanatın mecaziliği ve akıl-
dışılığı (nonrationality), birbirinden derinlemesine farklı gramerler kullanır;
hattâ belki de esaslı bir bütünleyicilik (complementarity) durumu yansıtırlar.53

Bruner’in bu değerlendirmesi ‘belki’ fazlasıyla Ornstein’in yarımküreler ya

da farklı bilinç biçimleri arasındaki kaynaşık terkip tezinin veciz bir ifadesidir.

Bogen ile Ornstein arasındaki fark da budur; yani, Bogen’in vurgusu kaynaşık terkip

değil de dualite fikri üzerinde yoğunlaşır. Ayrık-beyin araştırma alanının Roger

Sperry ile belirlenen başlangıç dönemindeki öncü simalardan biri olarak önem

verdiğimiz “Bogen, yalnızca ayrık-beyin hastalarının değil de bütün insanların

işlevsel olarak bağımsız, bilişsel olarak tamamlayıcı iki beyinle yaşam sürdüğü

yaklaşımının uygun düştüğünü hissetti. Kendi bakış açısına da Yeni Wigancılık tabir

etti.”54

Beyin cerrahı Bogen’in fikirleri eğitimbilimciler arasında sağ-yarımküresel

eğitime önem ve ağırlık verilmesi yönünde bir çığır açtı.55 Ancak bilahare bu tutum,

kendi başına bir yol tutturdu56 ve toplumun –geleneksel ya da sol-yarımküresel

anlamda– eğitimsiz ya da kötü eğitimli bazı bireylerinin hayranlık duyulan ve gıpta

edilen numuneler olarak ele alındığı noktaya kadar vardı.57 Ornstein’e göre bu

                                                
53 Jerome Bruner, On Knowing: Essays for the Left Hand, Cambridge, Mass., Harvard University
Press, 1962, s.74.
54 Ornstein, Sağduyu, s. 100.
55 A.e., s. 100-101.
56 Ornstein, Sağduyu, s. 102.
57 A.e., s. 101.
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durum, “kötü bir sözel ve analitik eğitimle iyi bir sağ yarımküreyi birbirine karıştıran

fena halde ihmalkar bir tutum”dan başka bir şey değildir.58

Ornstein’de dualite fikri kadar terkip fikri de önemlidir. Diğer bir deyimle,

sağ yarımküresel eğitimin ihmal edildiği fikrinden hareketle bu kez sol yarımkürenin

ihmal edildiği/edilebileceği bir istikamet benimsemek, Ornstein’in onaylayacağı bir

durum değildir.  Öğrencinin meselsiz, mecazsız ve genel anlamda sanatsız-

edebiyatsız salt düz ve analitik bir eğitime tabi tutulduğunu düşünelim. Ya da,

öğrenciye başat sanat-edebiyat –diğer ifadesiyle sağ yarımküre eğitimi– adına birçok

mesel ve mecazın boca edildiğini, ancak bu mesel ve mecazların çözümüne yer

verilmediğini düşünelim. Her iki durum da Ornstein için kâbus niteliğindedir. Diğer

bir deyişle, genel anlamda ezberci eğitim yönteminin zararlarından kaçma çabası,

öğrencinin hiçbir temel bilgiyi ya da matematiksel formülü ezberlememesi gerektiği

anlamına gelmez. Öte yandan, bazı temel bilgi ve formüllerin ezberlenmesi ihtiyacı,

öğrencinin bu bilgi ve formüllerin üretiliş sürecinde kullanılan düşünme yöntemini

öğrenmemesi gerektiği anlamına gelmez. Bu iki tutum, ya birçok bilgi taşıyan ancak

uygulama imkanları açısından beceriksiz otomat bireyler, ya da bilginin üretiliş

sürecindeki düşünme yöntemlerine vakıf ancak bilgiyi kolayca hatırlayamayan

(dolayısıyla da kolayca uygulayamayan) bireyler üretecektir. Bu sebeple Ornstein,

dualite fikrini savunduğu kadar kaynaşık terkip fikrini de savunur. Diğer bir ifadeyle,

Ornstein’e göre bilginin kendisi kadar uygulama imkanları da önemlidir ve

öğretilmelidir:

Yakın bir zamanda, “Ne kadar yapıştırma bandı tasarruf etmiş
olurum?” diye sordu bir arkadaşım, “bu kutuların köşelerini çevresel olarak
bantlamaktansa çaprazlama olarak bantlarsam şayet?”  Pisagor kuramsalını
kullanarak iki kenar toplamına oranla köşegen (hipotenüs) uzunluğunu
hesaplamasını önerdim.  Önerim üzerine şöyle söyledi: “Geometri BU TÜR
işlere mi yarıyor?”  Hiç kimse ona, “bir dik üçgenin kenar karelerinin
toplamı, köşegen (hipotenüs) karesine eşittir” şeklindeki bağıntının kişisel
uğraşı alanıyla ilgili olabileceğini söylememişti.59

Burada, bilgiyi uygulama becerisi kazandıramayan eğitim yöntemini eleştiren

Ornstein, aynı şekilde OYA (Okuma, Yazma, Aritmetik) eğitiminin ya da basitçe

                                                
58 A.e.
59 A.e., s. 183-184.
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geleneksel eğitimin devreden çıkarılması fikrine de karşıdır.60 Bu arada, belirtmeli ki

bir eğitimci olmayan Ornstein’in, kendi tezinin eğitimbilimsel uygulamasını

örneklemesi; kısmen, bazı eğitimbilimcilerin ayrık-beyin araştırma alanının

verileriyle yanlış bir istikamet tutturmasından ötürüyse,61 bir diğer sebebi, ayrık-

beyin araştırma alanı verilerinin kapsamlı yapısıdır. Bu veriler rasyonalite–

sezgisellik ya da analitik düşünce–mistisizm dualitelerinden Doğu Psikolojisi–Batı

Psikolojisi, hakikat–mecaz, geleneksel tıp–alternatif tıp, matematik–müzik, ve bilim–

sanat dualitelerini de kapsar.  Doğal olarak Ornstein’in pergelinin bir ucu ayrık-beyin

araştırma alanı verileriyse, diğer ucu, geniş ölçekli bir kapsam oluşturabilmektedir.

Akıl ve düşünce ile eşitlenen düzyazı içinde ifade edilen bir bilimsel tezin

edebi sanat olarak mesellerle karışık ve kaynaşık biçimde aktarılması; Bruner’in

yukarıda zikredilen ve Ornstein’in teziyle bir kelimesi hariç örtüştüğünü

söylediğimiz değerlendirmesi dikkate alındığında bilim–sanat ya da bilim dili–

edebiyat dili bağlamında bilim–edebiyat dualitesini gündeme getirir. Edebiyatı bilim

olarak gören ya da edebiyat bilimi deyimini kullanan kimi yazarlara62 rağmen,

belirtmeli ki bilimle edebiyatın aynı olgular olmadığı, yani edebiyatın bir bilim

olmadığı bariz bir gerçektir. “Çünkü bilim adamının yöntemi, gerçeğe bakışı, gerçeği

anlatışı başkadır; edebiyatçının yöntemi, gerçeğe bakışı, gerçeği anlatışı başka”dır.63

Günümüz bilim ve felsefe çevrelerinde pozitivizmin din–bilim–felsefe tasnifi

esas alınmakla birlikte, aslında pozitivizmin kurucusu Auguste “Comte, dini ve

metafiziği dışlamaktan söz ettiğinde yalnızca, diğer insanların benimsediği din ve

metafiziği dışlayıp bunların yerine kendi benimsediği daha iyi bir din ve metafiziği

koymayı kastetti”ğinden64 pozitivist bilim tanımını da kapsayacak şekilde geniş ve

dar ölçekli iki bilim tanımı veren aşağıdaki alıntıya yoğunlaşmakta fayda var:

[Bilimsel (scientific) kelimesi] sıradan, belirsiz (vague) ya da
amatörce (amateurish) kelimelerinin zıttı olarak yalnızca eksiksiz ve metodik
anlamında genel bir kelime o[larak kullanı]labilir.  Bu anlamda, tıpkı
astronomlara olduğu gibi tarihçilere, dilbilimcilere, ya da mantıkçılara
bilimsel –ya da bilimsel değil– diye tabir edilebilir.  Diğer taraftan, kelime

                                                
60 A.e., s. 18-19.
61 A.e., s. 17-18.
62 Bkz.: Fethi Naci, “Edebiyat ve Bilim,” Edebiyat Yazıları, İstanbul, Can, 1995, s. 167.
63 A.e., s. 169.
64 Midgley, Science and Poetry, s. 148. (İtalik benim).
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diğer disiplinlerin zıttına ‘doğal bilimlere ilişkin’ anlamında birebir gerçek
anlamlı da olabilir.....Bu anlamda, astronomiye ilişkin kötü ve sıradan bir
kitap bilimsel bir kitaptır, fakat tarihe ilişkin iyi ve eksiksiz bir kitap bilimsel
değildir.65

Ornstein’in hedefi epistemolojik anlamda şu ya da bu yaklaşımı benimsemek,

yanı sıra da tekil ve türdeş ama bütüncül olmayan bir görüş açısına kısıtlı kalmak

değil de, geniş ölçekli bir bakış açısıyla filin hem ayaklarını hem hortumunu, kısaca

bütün parçalarını kapsayan bir bakışla tekil ve türdeş bir tanıma varmaktır. Bilim–

sanat ya da bilim–edebiyat dualitesi bağlamında da durum budur. Çünkü, her bilimin

son çalışmaları edebiyatçıya açıktır66 ve edebiyatçının, edebi mahsulüne seçtiği

zaman diliminin teknolojisini, bilimsel gelişimini dikkate almaması sebebiyle

kaçınılmaz olarak başarısız olması bariz bir gerçektir. Öte yandan, bilimin sanata

kapalı kalması bilim için üstün-olumlu bir nitelik değildir çünkü mesela, “sanatçı

bilginlerin göremediği gerçekleri büyük bir sezişle aydınlatabilmektedir.”67  Diğer

bir deyimle bilim, sezgiye muhtaçtır.68 Bu bağlamda hatırlamak da gerekir ki bazı

bilim adamları bazı edebi mahsulleri bilimsel kitaplardan daha önemli

bulabilmektedir. Örneğin tarihçi Lavisse, bir edebi mahsul [Dante’nin İlahi

Komedya’sı] için “yazıldığı çağın bütün iktisat ve sosyoloji kitaplarından daha

öğretici” der.69

Dramaturg Turan Oflazoğlu, sanat-edebiyatın değerine ilişkin olarak

Midgley’in verdiği, bilimsel faaliyeti sadece doğal bilimlere hasreden –ve sosyal

bilimleri dışlayan– bilim tanımına da nüfuz eden bir değerlendirme yapar:

“Günümüzün fizikçileri, evrenin yapısı konusunda, mistik ozanların yüzyıllar önce

görüntülerin canlı diliyle sunduklarını, kavramların, formüllerin ölü diliyle

doğrulamaktan öteye gidemiyorlar.”70 Oflazoğlu, bu değerlendirmesinde, sanat ve

edebiyatı öncelemesi, mecazi ifadelerle bilim adamı karşısında ozanı (şairi)

devleştirmesi sebebiyle bilim–sanat dualitesini bozmaya matuf sert bir anlam

                                                
65 A.e., s. 144.
66 Cemil Meriç, Kırk Ambar: Rümuz-ul Edeb, İstanbul, İletişim, 1998, s. 139.
67 A.e., s. 364.
68 Thomas R. Blackburn, “Sensuous-Intellectual Complementarity in Science,” The Nature of
Human Consciousness: A Book of Readings, s. 38.
69 Aktaran: Cemil Meriç, Kırk Ambar: Rümuz-ul Edeb, s. 362-363.
70 A. Turan Oflazoğlu, “önsöz,” Rainer Maria Rilke, Seçilmiş Şiirler–Duino Ağıtları, Çev. A. Turan
Oflazoğlu, 2. bs., İstanbul, İz, 2001, s. 19.
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çağrışımı oluştursa da, bilimi edebi faaliyet düzleminde devreden çıkarmaz.

Oflazoğlu, ozan tipinin şahsında sanatçıya olduğu kadar bilim adamına da değer ve

önem verir:

Ozan, bilimin verilerine, felsefenin başarılarına sırt çevirmelidir
demiyorum.  Tersine, onlarla yakından ilgilenmeli, ama onların kendisi için,
ancak araç ve gereç olabileceğini hiçbir zaman unutmamalı.  Çünkü ilk
görendir o, ta başta öyleydi, bugün de öyle olmak zorunda.  Bilginlere,
filozoflara düşense, ozanın bilinmeyenden, varlığın “süresiz derinliklerinden”
uyandırıp kurtardığı görüntüyü, o görüntüde saklı güçleri (daha çağdaş bir
deyişle, ruhsal nükleer enerjiyi) kavramlar diline aktararak ortak bilince mal
etmektir.71

Bir başka dramaturg George Bernard Shaw da, bilim–sanat bağlamında akıl

ve sezgi arasındaki dual ilişkiyi –sanata, bilime karşı ağırlık ve öncelik tanıyan–

ironik bir üslupla vurgular: “Sanatçıların sezgileriyle buldukları tüm gerçekleri,

bilgin denilenler budalaca bir didinmeyle laboratuarlarında yeniden ortaya çıkarırlar,

uzun süre sonra...”72 Diğer bir deyimle Shaw, “şu yaşadığımız ‘çok çiğ çağ’da sanat,

bilimden bile daha gerekli dünyamıza”73 diyen Mehmet Fuat gibi bir anlamda sanata

bilime karşı öncelik kazandırır. Shaw, daha da ileri giderek, bilginlerin övündükleri

tüm buluşları sanatçılardan çaldığını da söyler:

Dünya, sanatçılarından öğrenmelidir her şeyi, çünkü Tanrı bir sanatçı
olarak yaratmıştır dünyayı.  Bilginler ise, sanatçılardan çalarlar övündükleri

                                                
71 A.e., s. 10-11. İlginç bir örnek olarak kapsamak gerekirse, İranlı çağdaş kadın şair Furûğ-i
Ferruhzâd, Oflazoğlu’nun şok tesiri tabir edebileceğimiz bir tarzda sergilediği tesbite, belki daha
mütevazi ama aynı vurguyu gözeterek iştirak eder: “İyi şiir,” der Fürûğ, “bilimsel bir buluşun
gerektirdiği özen, çaba ve emek kadar zordur.” Zikreden: Hatice Gülcan Topkaya, “Hiçbir Şey Yapma
Ki Adını Kitaplara Yazmasınlar,” Furûğ-i Ferruhzâd, Bir Başka Doğuş, Çev. Hatice Gülcan Topkaya,
İstanbul, Om, s. 20. Ayrıca, Fransız filozof Alain’in –Mehmet Kaplan’ın sözleriyle– “Şairler
duygularıyla bazı gerçekleri alimlerden daha önce ve daha iyi kavrarlar” şeklindeki değerlendirmesi
için bkz.: Mehmet Kaplan, Büyük Türkiye Rüyası, 4. bs., İstanbul, Dergâh, 1998, s. 168.
72 Bernard Shaw, Gülen Düşünceler, Hazırlayan ve Çev. Şakir Eczacıbaşı, İstanbul, Remzi Kitabevi,
s. 203.
73 Memet Fuat, “Sanat Ahlakı,” İncelemeler, İstanbul, Adam, 2002, s. 252. Bununla beraber,
belirtmek gerek ki Memet Fuat, Ornstein’in tezine mükemmelen uygun düşen bir değerlendirmeyle,
bilim-sanat dualitesi bağlamında akıl-duygu dualitesinin terkibinden yana olduğunu belli eder.
“İnsanları” der Memet Fuat, “akıl ile duygunun çeşitli oranlarda birleşmesi olarak görmeliyiz. Akıl ile
duygunun birinin ağır basması, öne çıkması, öbürünün büsbütün ortadan silindiği anlamına gelmez.
Yaşayışın çeşitli oluşmalarında akıl ile duygunun iniş çıkışları, oran değişikliklerine uğrayışları da
ayrıca düşünülmelidir.....düpedüz ‘akıl’a ya da düpedüz ‘duygu’ya başkaldırmak, karşı çıkmak insanı
yıkmaya çalışmakla birleşiyor.” Bkz.: Memet Fuat, “Başkaldırmanın Yönü”, İncelemeler, s. 93.
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tüm buluşları; sonra da onursuz amaçlar için geliştirdikleri denklemlerdeki
sayılardan çıkardıklarını söylerler o bulduklarını.74

İronik ve hattâ sert bir üslupla da olsa sanatın önemini vurgulayan Shaw,

bilgiye ulaşma ya da basitçe insanın eğitimi sürecinde bilimi ve bilimsel faaliyeti

devre dışı bırakmaz.  “Bilime borçlu olduğumuz önemli buluşlara büyük saygım

var”75diyen Shaw, bilimi “inancın anası”76 ve “hep yalın, hep derin”77 diye de

nitelendirir.

Ancak, daha önemli olmak üzere Bernard Shaw, bilim–sanat dualitesi

bağlamında, edebiyat olgusuna ve mahsullerine azami önem atfetse de edebiyatı

bilimsel ya da rasyonel faaliyetin yerine ikame etme tavrına girmez: “Duyulara keyif

vermeyi anlayabilirim ve paylaşabilirim; ama entelektüel etkinlikler ve onur yerine,

duyusal coşkuları kullanmak şeytanlıktır.”78  Üretim alanı çoğunlukla ve doğallıkla

sanat-edebiyat olan duyusal coşkuların entelektüel (akli, rasyonel) etkinliklerin

yerine ikame edilmesini olumsuz bulan Shaw, İtalyan psikiyatrist Roberto

Assagioli’nin akıl ve sezgi arasında güzel ve ahenkli etkileşim ilişkisini savunduğu

ve Ornstein’in hararetle iştirak edip alıntıladığı yaklaşımla örtüşmektedir.79

Esaslı bir sanat kolu ya da bilim–sanat şeklindeki temel tasnifte kesinlikle

bilim kapsamında yer almayan, “bütün devirlere ve bütün insanlığa hitap eden bir

iletişim yolu”80 olarak edebiyata karşı, biri tamamen olumlu, biri de tamamen

olumsuz iki epistemolojik yaklaşım vardır: “Kimi filozofa göre gülünç bir şey

edebiyatı bilgi yönünden inceleyip değerlendirmek; bilgi başka, edebiyat başka.

Kimi filozofsa, asıl bilginin yalnızca edebiyat ürünlerinde bulunduğuna inanıyor,

                                                
74 A.e., s. 203.
75 A.e., s. 181.
76 A.e., s. 180.
77 A.e.
78 A.e., s. 181
79 Roberto Assagioli, Psychosynthesis, New York, The Viking Press, 1972, s. 217-224; Ornstein, The
Psychology of Consciousness, s. 85-86; krş.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 77. Bilim ile sanatın
atbaşı birbirini takip ettiğini, herhangi bir toplumun tarihinde genellikle bilimin gelişmiş olduğu
devrelerde sanatın da gelişmiş olduğunu ya da bunun tersini bulabileceğimizi söyleyebiliriz. Diğer bir
deyişle, herhangi bir toplumun tarihinin herhangi bir devresinde bilim ile sanattan herhangi birine
ilişkin mahsullerin yüksek nitelikli olduğunu tesbit ettiğimizde diğeri için de aynı sonuç uzak bir
ihtimal olmayacaktır. Bu atbaşı beraberliği vurgulama bağlamında “Hellen uygarlığı nasıl Batı
uygarlığının temeli olmuşsa, Hellen masalı, mitologyası da Batı sanatını öyle etkilemiştir” gerçeğini
hatırlayabiliriz. (Konur Ertop, “Sanatımızda Bereketli Bir Kaynak: Mitologya,” Soyut, No: 2,
1965’den aktaran: Behçet Necatigil, 100 Soruda Mitologya, 5. bs., İstanbul, Gerçek, 1995, s. 125.)
80 Cemil Meriç, Jurnal, C. II, 5. bs., İstanbul, İletişim, 1998, s. 345.



45

kültür başarılarının doruğuna koyuyor edebiyatı.”81  Oysa her iki yaklaşım da, tekil

ve türdeş olsa da bütüncül değildir, çünkü bilimsel bilgiyle etkileşim içinde olmayan

edebi bilgi epistemolojik değer açısından bir bütün oluşturamaz.  Diğer bir deyişle,

ne bir sanat adamı olarak edebiyatçı bilimsel verilere (ve dolayısıyla bilimsel

faaliyete) göz yumabilir, ne de bilim adamı edebi bilgiye (ve dolayısıyla edebi

mahsullere) yüz çevirebilir.  Bu gerçek, bir anlamda bilim ve edebiyatın birbirinden

uzakta, birbirine yabancı, düşman ve kapalı olmamaları dolayısıyla birbirlerine karşı

tamamlayıcılık niteliği taşıdığı gerçeğinin göstergesidir.  Diğer bir deyişle, Roberto

Assagioli’nin akıl ve sezgi olguları arasında evlilik olarak ifadelendirdiği,82

Ornstein’in de “felsefi, dini ve psikolojik çalışmalarda çeşitli biçimlerde yer

aldığını”83 belirtip sözel edebiyattan istifadeyle akıl ve sezgi temelli “iki bilinç

biçiminin tamamlayıcılığı fikri”84 diye dile getirdiği kaynaşık terkip fikri; felsefeci

kimliğiyle edebiyat meselelerine yoğunlaşan Nermi Uygur tarafından bilim–edebiyat

ilişkisi bağlamında bilim adamı–edebiyatçı ilişkisine ilişkin olarak verilen

muhasebelerde çarpıcı bir şekilde kendini gösterir:

Bir bakıma bilgilerle, hem de bilimsel bile demeye sakınca
görülmeyen bilgilerle dolup taşar en gözde edebiyat yapıtları.  Kaynağı
doğrudan doğruya bilimdedir bu bilgilerin.  Kopernik’e, Darwin’e, Galile’ye,
Marx’a, Freud’a, Einstein’a yaslanmıştır edebiyatın dorukları.
Ptolemaious’un yer gök üzerindeki tasarımları olmasaydı kimdi acaba Dante?
Newton’un fiziği ile hesaplaşmasaydı öylesine eksik kalacaktı ki Goethe.
Bergson’un bilinç psikolojisiyle tanışmasaydı n’pacaktı Proust?85

Burada Bergson ile birlikte, bir sosyal bilimciden çok filozof diye

nitelendirilen Karl Marks’ı86 da zikretmesi dolayısıyla, felsefi faaliyetin de –bilimsel

faaliyet gibi– edebiyatçının istifade etmesi gereken bir alan olduğunu hatırlatan

                                                
81 Nermi Uygur, İnsan Açısından Edebiyat, İstanbul, YKY, 1999, s. 57.
82 Roberto Assagioli, “Psychosynthesis: A Technique for the Use of Intuition,” The Nature of
Human Consciousness: A Book of Readings, s. 340-342.
83 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 76.
84 A.e.
85 Nermi Uygur, İnsan Açısından Edebiyat, s. 65.
86 Bryan Magee, The Story of Philosophy: The Essential Guide to the History of Western
Philosophy, New York, DK Publishing, 1998, s. 144.
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Nermi Uygur,87 bilim adamı–edebiyatçı ilişkisi bağlamında bu kez –şüphesiz bir

bütün teşkil eden– madalyonun öbür yüzüne, bilim adamının edebiyatçıdan istifade

etme gerekliliğine değinir:

Dokunmadan edemeyeceğim bir gerçek de şu: bazıları elden düşme
diye varsın horgörsün edebiyattaki bilgiyi, en titiz bilimadamları, bir de
bakıyorsunuz, kendilerinden etkilensin etkilenmesin, edebiyat yazarlarını
anıyorlar. Süs diye değil hem.  İşlerin en sarpa sardığı yerlerde, bilimsel
bilgilere güç ve sağlamlık katmak dileğiyle. Ünlü bir atom fizikçisi
Lucretius’la, devrimler getiren bir sosyolog Balzac’la, bir kimya Nobeli
Novalis’le, bir sinir hekimi Cervantes’le zenginleştirip pekiştiriyor kanıt
dağarcığını.  Bir de şu var: bir gök bilgini, fizikçi, arkeolog kendisini halka
indirip götüren anlatıcılardan, dramcılardan, ozanlardan, denemecilerden
öğreniyor bir bakıma, nasıl bir tarihsel gelişme içinde ne yaptığını, neyi ne
ölçüde başardığını.  Ancak edebiyatla bilinç kazandığına inanmakta bazı
bilginler.  En büyük bilimadamları söylüyor bunu.88

Uygur’un yaklaşımı, dikkat edilirse, analitik düşünme ya da analiz yapma

özelliğini bilime, bağlam ya da konteks sağlama özelliğini de sanata yüklemekte ve

böylece aynı özellikleri sol ve sağ yarımkürelere yükleyen Ornstein’in yaklaşımıyla89

örtüşmektedir.  Ornstein’in yaklaşımıysa, fikir kaynaklarından biri olan Assagioli’nin

sezgi ve analiz (ya da analitik akıl) işlevlerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmenin

izdüşümüdür: “Sezgi, analitik akıl gibi parçadan bütüne doğru gitmez de, bir

bütünlüğü yaşayan varlığı içinde doğrudan doğruya algılar.”90

Bilimsel faaliyetin özgül anlamda bilim-kurgu yazarlığına, genel anlamdaysa

edebiyatçılığa tercih edilebilir olması kadar91 bilimsel faaliyetin edebi faaliyetten

istifade yönünün Nermi Uygur’un verdiği örnektekinden daha içsel ve daha esaslı

olduğu da söylenebilir.  Bu bağlamda Ellen Langer, –muhtemelen şaşırtıcı bir

cesaretle– “psikologlar, romancıların bıraktığı ayak izlerini takip etme eğilimi

                                                
87 “Kuruluşu, işleyişi, amaçları gereği, felsefe, ilk bakışta felsefeyle hiçbir ilgisi, ilişkisi yokmuş gibi
gelen çeşitli kültür yöreleriyle, bilimlerle, sanatlarla çok sıkı bir varlık bağı içindedir.” Nermi Uygur,
100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları, 2. bs., İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1988, s. 129.
88 Nermi Uygur, İnsan Açısından Edebiyat, s. 66.
89 Ornstein, Sağduyu, s. 189.
90 Assagioli, “Psychosynthesis: A Technique for the Use of Intuition,” The Nature of Human
Consciousness: A Book of Readings, s. 336.
91 İlginç bir örnek olarak zikretmek gerekirse, Daniel T. Gilbert, bilim-kurgu yazarlığını bırakır ve bir
psikolog, yani bir bilim adamı olmayı tercih eder. Bkz.: David G. Myers, Social Psychology, 5. ed.,
New York, The McGraw-Hill, 1996, s. 86.
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gösterir”92 der. Çünkü Henri Poincaré’nin dediği gibi: “Mantıkla kanıtlarız. Sezgiyle

de keşfederiz.”93

Ayrık-beyin araştırma alanı verilerinden kalkarak, insanda rasyonalite ve

sezgisellik ya da analitik düşünce–mecazi düşünce temelli iki bilinç biçiminin

olduğunu94 ve bu “iki bilinç biçiminin” çok yeni olmayıp “felsefi, dini ve psikolojik

çalışmalarda çeşitli biçimlerde yer aldı”ğını95 söyleyen Ornstein, bu tezini

kitaplarında ayrıntıyla anlatıp işlerken özellikle Hoca Nasreddin fıkraları olmak

üzere birtakım mesellerden genişçe istifade ederek sözkonusu tezini üslubuna

içkinleştirmiş oluyordu.  Bu üslup vesilesiyle biz de, Ornstein’in de sıkça değinip

kapsadığı bilim–sanat ilişkisi bağlamında bilim–edebiyat ilişkisine ilişkin –ve

bundan sonra ele alacağımız Ayna meseline de hazırlık mahiyetinde– bir fasıl açtık.

Bu çabanın bir hasılası olarak dile getirmek gerek ki; araştırmacı bireyin ya da

basitçe sıradan insanın, analitik düşünce ya da sezgi olgusunu hayatından dışlaması,

beyin yarımkürelerinden birini ‘tatil etmesi’nden farksızdır.  Benzer şekilde, analitik

akılla sezgi olgusunun birbirine karşı tamamlayıcılık özelliği örneğinde olduğu gibi

bilim ve edebiyat birbirine ihtiyaç duyar ve birbirini tamamlar.  Çünkü bir bakıma

“her bilim felsefe olarak başlar [bilim olarak devam eder] ve sanat olarak son

bulur.”96

Kısaca, Meriç’in dediği gibi, “insan zekası asırlardan beri hakikata iki yoldan

gitmiş: akıl ve sezgi.  Bunlar arasında bir bileşim [de daima] şart”tır.97

4. Ayna Meseli

Ayrık-beyin araştırma alanı verilerine dayanarak The Psychology of

Consciousness kitabında geliştirdiği ve The Right Mind kitabında da tadil edip son

şekline getirdiği tezini Ornstein, ayrıntılarıyla ifadelendirmek amacıyla Sufi

                                                
92 Ellen J. Langer, Mindfulness, Reading, MA, Perseus Books, 1989, s. 56 vd.
93 H. Poincaré, “Intuition and Logic Mathematics,” Mathematics Teacher 62, no. 3 (1969): 205-
212’den aktaran: Ellen J. Langer, Mindfulness, s. 116.
94 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 67.
95 A.e., s. 76.
96 Will Durant, The Story of Philosophy, New York, Garden City, 1926, s. 2.
97 Cemil Meriç, Kırk Ambar: Rümuz-ul Edeb, s. 43. (Köşeli parantezler benim.)
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edebiyatta yaygın bir tema olarak işlenen Ayna Meselinden98 istifade eder.  Konu;

beyin, akıl ya da bilinçteki analitik ihtisas–mecazi ihtisas ilişkisi olunca, düz ve

analitik anlatımın yanında teşbih, istiare, mesel gibi genel olarak ‘mecaz’ kategorik

başlığı altında değerlendirilen edebi sanatlara müracaat müstesna bir önem

kazanmaktadır. Çünkü beynin, mecazları anlama–üretme yeteneğine girişken olduğu

bilinen sağ yarımküresiyle analitik ifadeleri anlama–üretme yeteneğine girişken

olduğu bilinen “akıllı” sol yarımküresi arasındaki ilişkiyi, buradan kalkarak

rasyonel–sezgisel ya da analitik–mistik99 diyebileceğimiz farklı bilinç biçimleri

arasındaki ilişkiyi ifadelendirme çabasında, rasyonel olarak anlatılamayanı

‘anlatmayı’ sağlayan mecazlar istihdam etmek aynı zamanda bir gerekliliktir de.100

“Nasıl bazı durumlarda aşırılığa kaçtı diye Batı bilimini tümüyle zararlı

olarak kabul etmiyorsak, aynı şekilde dengesizlikleri yüzünden ya da etrafındaki

yanlış yorumlarından ötürü ‘Doğu Bilimi’ni [geleneksel batıni psikolojiler, doğu

sezgiselliği ve mistisizmi] de görmezlikten gelemeyiz”101 diyen Robert Ornstein,

kaba hatlarıyla bu iki oryantasyon arasında kuvvetli bir terkip arayışını teşvik ettiği

gibi, ayrık-beyin araştırma alanının hem veri üreticisi hem de yorumlayıcısı olarak

bizzat bu arayışın içindedir: “Batılı psikoloji ve bilim öğrencileri için, bozulmuş bir

psikolojiyi yeniden kurmak için geleneksel psikolojilerin bazı kavram ve fikirlerini

çağdaş psikolojinin terimlerine ‘çevirecek’ yeni bir senteze başlamanın zamanı

gelmiştir.”102  Ornstein’in, kendisini ‘Batılı psikoloji ve bilim öğrencileri’

kapsamında değerlendirdiğini söylemek bile fazladır.

Ornstein’in, bilinç dualitesinden kuvvetli bir terkibe varma arayışı içinde ve

özellikle geleneksel batıni psikolojilerin bütünselci yanını vurgulamak amacıyla

seçtiği, günümüze nisbetle en eski kaynak olarak Gazâli’nin İhya’sında103 işlendiğini

tesbit ettiğimiz Ayna Meseli iyi bir seçimdir. Bu meselin bütün Sufi edebiyattaki

                                                
98 Bkz.: Reşat Öngören, “Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tasavvufta Keşfin Değeri,” İ. Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, 2002, İstanbul, s. 92.
99 Ornstein’in “‘mistik bilinç’” ifadesi için bkz.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 138.
100 Bkz.: Rasim Özdenören, Aşkın Diyalektiği, 2. bs., İstanbul, İz,2003, s. 120.
101 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 105. (Köşeli parantezler benim.)
102 A.e., s. 104.
103 Bkz.: Gazâli, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Çev. Ahmed Serdaroğlu, İstanbul, Bedir, 1985, C. III, s. 46-47.
Gazâli’nin ayna meseliyle ilgili diğer bazı atıfları için ayrıca bkz.: C. III, s. 30, 32, 41. Gazâli ayna
meselinin taraflarını Roma ve Çin sanatkârları olarak veriyor.
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çoğu versiyonuna aşina olmadığını anladığımız Ornstein’in104 yine de bilinçli bir

tercih yapmış olması sözkonusudur. Zira, “batıni gelenekler bilinci genelde modern

psikolojininkine benzer biçimde tanımlarlar. Sufi kavramları modern psikoloji

kavramlarının açık birer habercisidirler”105 diyen Ornstein’e göre “bilincin tanımları,

bilimsel psikolojik araştırmalar ve batıni psikologların metaforları arasında bir

kesişme noktasını temsil eder.”106

Ornstein’in hem ilk geliştirdiği (Yeni Bir Psikoloji) hem de sonradan tadil

edip son şeklini verdiği haliyle (Sağduyu) bütün tezi bu meselle ifadesini bulmakta,

bilinç dualitesi fikrine takılı kalmak ya da terkip fikrinden uzaklaşmak gibi eleştirel

baktığı ve hattâ düşünme fesadı olarak değerlendirdiği107 temel sapmaların

işaretlenebileceği bir ‘izdüşüm maketi’ olarak aktarılabilmektedir. Diğer bir deyimle

bu mesel, Ornstein’in tezinin mükemmel düzeyde izdüşümsel formülasyonu işlevini

görmektedir.

“Bilincin tanımları, bilimsel psikolojik araştırmalar ve batıni psikologların

metaforları arasında bir kesişme noktasını temsil eder”108 diyen Ornstein ayna

meselinin sözkonusu yöntem işlevini şöyle anlatır:

Ayna metafor[u], istenen bilinç biçimini [kategori sistemlerinden
uzak bir bilinç gelişimi] tanımlamak için çoğu gelenekte kullanılır. Sufi şair
Ömer Hayyam der ki: ‘Ben bir aynayım ve bana bakan, iyi de, kötü de
konuşsa, kendisi hakkında konuşmuş olur’...Bilincin ayna metaforu,
psikologların kendi metaforlarının bazılarıyla çok iyi uyuşur. Bir ayna, her
girdinin eşit olarak girmesine, her birinin eşit olarak yansımasına izin verir ve
belli bir girdiyi almak için ayarlanmaz. Girdiye herhangi bir şey eklemez,
tekrarlanan uyarımı dışlamaz; girdinin özgül bir yönüne odaklanmaz ve
geriye ve ileriye yeniden ayarlanmaz, ama sürekli olarak tüm girdileri eşit
olarak kabul eder.109

Ayna meseli şimdiye dek vurguladığımız gibi yönteme ilişkindir. Diğer bir

deyimle ayna meseli, donuk, genel-geçer bir dual yapı ve kaynaşık terkip vaz’ etmez.

                                                
104 Bir aksiyom (mütearife) ya da ‘efradını cami, ağyarını mani’ bir formül kadar önemli gördüğümüz
bu meselin en az birkaç versiyonunun kapsanması bir yana, Ornstein, ilave bir özgün versiyon da
geliştirebilirdi oysa.
105 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 134.
106 A.e., s. 135.
107 Bkz.: Ornstein, Sağduyu, s. 99-105.
108 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 135.
109 A.e., s. 136-7. (Köşeli parantezler benim.) Ayrıca bkz.:  A.e., s. 133.
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Bu meselin bir versiyonu olan “geleneksel resim yarışması hikâyesinin Platon’un

ünlü mağara ve gölge meselinden izler taşıdığını”110 kolayca tesbit etsek de, gerçek

ve gerçek olmayan şeklinde bir dual yapı öngördüğü söylenemez. “İnsanın

görmemesi için ille de kör olması ya da gözlerinin kapalı olması gerekmez”111 diyen,

ve okuma olgusunu “Spinoza’nın da ilgisini çekmiş o eski felsefe okulu olan

panteizmin bir türü”112 olarak görmesi dolayısıyla ‘okuma mistiği’113 tabir

edebileceğimiz Borges’e göre örneğin “bir meşe ağacı düşteki biçimlerinden daha

gerçek değildir.”114 Şu halde ayna meselinin gerçek–gerçek olmayan şeklinde bir

dual yapı vaz’ etmesi sözkonusu edilemez ancak yüksek bir kategori olarak somut–

soyut tasnifi genel kabule konu olabileceğinden bu meselin, somut–soyut diye

nitelendirilebilecek bütün dual yapılara ilişkin olduğu söylenebilir. Borges’in dediği

gibi tabiattaki bir ağaç ile onun düşteki biçiminden hangisinin daha ‘gerçek’

olduğuna karar verilemeyebilir, ama hangisinin daha somut ya da soyut olduğu

üzerinde ittifak edilebilir. Örneğin bir ağaç, ağaç resmine göre daha somuttur ancak

ağaç yazısı, lafzı ya da idesi de ağaç resmine göre daha soyuttur.

Şimdi artık ayna meselinin Türk-İslam edebiyatının büyük siması “kıyısız bir

kitaplık denizi Mevlâna”115nın Mesnevi’sinde geçen –en gelişmişi olduğuna

inandığımız– versiyonuna116 geçebiliriz. “Ressamlık bilgisinde Rum ülkesi

ressamlarıyla Çinli ressamların bahse girişmeleri” başlığı altında bulduğumuz bu

                                                
110 Orhan Pamuk, “Şirin’in Şaşkınlığı,” Öteki Renkler, İstanbul, İletişim, 1999, s. 123.
111 J. L. Borges, Atlas, Çev. Celâl Üster, İstanbul, İletişim, 2002, s. 41.
112 Bkz.: Alberto Manguel, Borges’in Evinde, Çev. Cem Akaş, İstanbul, YKY, İstanbul, 2002, s. 59.
‘Okuma mistiği’ tabiri “Reel olan tabiat değil, kitaplarda görülen rüyadır” diyen Cemil Meriç için de
kullanılabilir. Bkz.: Cemil Meriç, Bu Ülke, 9. bs., İstanbul, İletişim, 1994, s. 111.
113 İlginç bir örnek olarak, bu eğilimi, “Yalnız okuyucu olmayı ne kadar isterdim? Edebiyatın zevkini
onlar çıkarıyorlar” diyen Ahmet Hamdi Tanpınar’da da gördüğümüzü belirtmek gerek. Bkz.: A. H.
Tanpınar, Yaşadığım Gibi, 2. bs., Haz. Emir Birol, İstanbul, Dergâh,  1996, s. 330.
114 Borges, Atlas, s. 49.
115 Nermi Uygur, Başka-Sevgisi, 2. bs., İstanbul, YKY, 2001, s. 103.
116 Gölpınarlı ayna meselinin çeşitli versiyonlarıyla ilgili olarak şunları kaydediyor: “3479. beyitten
sonraki hikâye [ayna meseli], rahmetli Firûzân-fer’e göre ‘İhyâ’ül-Ulûm’da geçmekte, [ayrıca
Firûzân-fer bu meselin] Enverî’nin (656H. 1258) dört beytinde, Nizâmî’nin (592H. 1195-1196)
‘İskender-Nâme’inde bulunduğunu bildiriyor ve metin veriyor (Maâhiz; s. 33-35). Ancak bütün bu
metinlerde resmi yapanlar, Rûm ülkesi ressamlarıdır; Mevlâna’nın hikâyesindeyse Çinlilerdir.” (Bkz.:
Mevlâna, Mesnevi, C. I, s. 323.) Kendi versiyonundaki değişiklikle Mevlâna bağlam gereği daha çok
önemsediği ressam grubunu kendi ülkesi Anadolu’ya izafe etmiş olur. Öte yandan belirtmek gerekir
ki, bu mesel –daha önce dile getirdiğimiz gibi– en çok Gazâli’ye kadar takip edilebilmektedir.
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hikayeye Mevlâna, “Gizli bilgiden bir örnek istersen Rum ülkesi halkıyla Çinlilerin

hikayesini söyle”117 girişiyle başlar:

Çinliler, biz daha usta ressamız dediler; Rum ülkesi ressamları da
bizim ustalığımız daha üstün davasına giriştiler.

Pâdişah dâvânızda hanginiz haklısınız; anlamak için sizi sınamak
isterim dedi. Çin ressamlarıyla Rum ressamları huzûra geldiler; Rum ülkesi
ressamları resim yapmayı daha iyi biliyorlardı.

Çinliler bize bir oda ayırın, verin, bir oda da sizin olsun dediler.
Kapıları, birbirine karşı iki oda vardı; odaların birini Çinliler aldı;

öbürünü Rumlular.
Çinliler pâdişâhtan yüz çeşit renkte boya istediler. O yüce pâdişah da

hazîneyi açtı.
Her sabah, Çinlilere hazîneden boyalar bağışlanmadaydı.
Rumlularsa ne resim işe yarar, ne boya, pası gidermek gerek ancak

dediler.
Kapıyı kilitlediler, dıvarı cilâlamaya koyuldular; gökyüzü gibi berrak,

aparı bir hâle getirdiler.
.....
Çinliler resimlerini yapıp bitirince neşelerinden davul çalmaya

koyuldular.
Pâdişah gelince, odada, aklı-fikri kapacak kadar güzel resimler gördü.
Ondan sonra Rumluların yanına geldi. Onlar aradaki perdeyi

kaldırdılar.
Çinlilerin yaptıkları resimler, nakışlar odadaki cilâlanmış dıvarlara

vurdu.
Pâdişah, orada ne görmüşse burada, daha iyi göründü. Resimler, sanki

gözleri, göz yuvalarından kapıyordu.
A babam, Rumlular, o sûfîlerdir ki boyuna tekrarlanacak dersleri,

kitapları, hünerleri yoktur.
Ama gönüllerini cilâlamışlar, hırstan, tamahtan, nekeslikten,

kinlerden arıtmışlardır.
Aynanın arılığı, gönlün vasfıdır; sonsuz şekiller, sûretler oraya vurur,

orada görünür.118

Bu meselde biri analitik düşünme modunu, diğeri sezgiselliği temsil eden iki

ressam grubu vardır. Diğer bir deyimle bu mesel, iki ayrı yarımküresel yönseme, iki

bilinç tarzı, dolayısıyla iki epistemik yaklaşım ihtiva eder. Gerçekten de, Ornstein’in

Nasreddin Hoca’ya izafeten iktibas ettiği, gramer bilgisiyle yüzme becerisini

karşılaştıran ‘Neyin ne zaman işe yarayacağını bilemezsin’119 başlıklı hikayeyi

hatırlarsak, Mevlâna da ayna meselinin ihtiva ettiği bu ikili (dual) yapıya işaret

                                                
117 A.e., C. I, s. 317.
118 A.e., C. I, s. 317-318. (İmlâ metindeki gibidir.)
119 Bkz.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 59.
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ederek duvarı cilalayan ressam grubuyla türdeş saydığı sufiler için “Nahvi fıkhı

bırakmışlardır ama, yok olmayı seçip almışlardır” der.120

Genel okuru muhatap tuttuğundan, ayna meselini gündeme getirdiği bağlam

itibarıyla, ayna yapan (duvar cilalayan) ressam grubuyla türdeş saydığı sufileri

yücelten Mevlâna’nın burada “bilginin şekli, kabuğu”121 diye önemsiz ve ikincil

gösterdiği analitik aklı, bilgiyi yücelttiği çok sayıda örnekler de mevcuttur. “Melekle

akıl bir mayadandır; fakat bir hikmet yüzünden iki oldular / Melek, kuş gibi

kanatlandı; akılsa kanattan da geçti, yüceldikçe yüceldi; ışıklandıkça ışıklandı /

Sözün kısası, her ikisi de birbirine yardımcı oldu; o iki güzel yüzlü, birbirlerine arka

oldular”122 diyen Mevlâna bir başka bağlamda Yusuf Peygamber’le ilgili olarak bilgi

ve güzelliği karşılaştırır: “Güzellik mülkü, onu zindana çekti; bilgi mülküyse Zuhal

yıldızının bulunduğu yere ağdırdı / Bilgisi, hüneri yüzünden pâdişah, kul-köle oldu

ona; demek ki bilgi mülkü, güzellik mülkünden daha üstün, daha fazla beğenilir,

övülmeye değer bir şey.”123

Ayna meselinin Mevlâna’nın “Türke karşı aynanın hoş bir rengi vardır;

zencîye karşıysa zencîdir ayna”124 sözüyle işaret ettiği gibi genel olarak dual yapı ve

kaynaşık terkip yöntemine ilişkin olduğunu söylemiştik. Diğer bir deyimle, genel bir

yöntem bilgisi sağlayan ayna meseli, Ornstein’in iktibası bağlamında olduğu gibi iki

düşünce modu, iki bilinç biçimi, dolayısıyla iki yarımküresel yönseme arasındaki

ilişkiyi belirleme amacıyla istihdam edilir. Mevlâna’da ve genel olarak Türk-İslam

edebiyatı mahsullerinde ayna meseli ekseriya zahiri (analitik) bilgi–batıni bilgi ya da

maddi bilgi–manevi bilgi dualitesine ilişkin olarak gündeme getirilir. Örneğin,

Mesnevisi’nin iskelet bileşeni diyebileceğimiz ayna meseline –üstelik bütün

külliyatında– çok sayıda atıf yapan Mevlâna’ya göre, “gizli âlemin aynası kesilen

                                                
120 Mevlâna, Mesnevi, C. I, s. 318.
121 A.e. Ayrıca belirtmek gerekiyor: Gölpınarlı’nın, Mesnevi’nin bu (3506’ncı) beyitinin “[O sufiler]
bilginin şeklini, kabuğunu bırakmamışlardır da gözle görüp inanma bayrağını yüceltmişlerdir”
şeklindeki çevirisi yanlıştır. Beyitin aslı şöyledir: “Nakş u kışr-ı ilm râ bekozâştend / Râyet-i ayne’l-
yakîn efrâştend.” Dolayısıyla doğru çeviri, “.....bırakmışlardır....” şeklinde olacaktır. Bkz.:ve krş.:
Abidin Paşa, Terceme ve Şerh-i Mesnevi-yi Şerif, İstanbul, Kütüphane-i İrfan, 1325H., C. VI, s.
112.
122 Mevlâna, Mesnevi, s. 3/ 230. Ayrıca bkz.: Mevlâna, Divân-ı Kebir, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı,
Ankara, Kültür Bakanlığı, C. III, s. 311.
123 Mevlâna, Mesnevi, C. VI, s. 632.
124 A.e., C. III, s. 245.
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demire bütün şekiller akseder.”125 Dahası, ayna meselindeki dual yapı açısından

Mevlâna’nın nihai anlamda bir denge yaklaşımı benimsediğini de belirtmeliyiz.

Çünkü Mevlâna’ya göre,

Hepimiz hem aynayız, hem aynadaki yüzleriz. Hepimiz sonsuzluk
âleminin kadehinden sarhoşuz. Hem ağrılar dindiririz, hem şifa biziz. Hem
Bengisuyuz, hem de su hammalıyız hepimiz.126

Ayna meselinde dual yapı belirgindir, çünkü aynanın karşısındaki nesne ve bu

nesnenin aynadaki yansısı olmak üzere karşılıklı (ya da karşıt) iki unsur

sözkonusudur. Tam da bu noktadan anlaşıldığı gibi, ayna meselinin terkip vurgusu da

barizdir, zira aynanın karşısında herhangi bir nesne olmadan ‘bu nesne’nin aynada

yansıması sözkonusu olamaz. Ayrıca, dikkat edilmesi gereken bir husus olarak

belirtmek gerekir ki, karşı ressam grubunun yaptığı resmin yansıması için kendi

odalarındaki duvarı cilalayan yani bir ayna oluşturan ressam grubu için teknik bir

kurnazlık ya da meskenet sözkonusu değildir: çünkü, tıpkı somut resim yapan

ressamlar gibi durmaksızın çalışmışlardır. ‘Yazar kıssayı anlatır ama hisseyi

bilemeyebilir’127 kuralını izlersek, özellikle edebi işçiliğiyle dikkati çeken Orhan

Pamuk, İslami edebiyat kapsamında görülen128 ve “mistik bir öykü “ olarak

nitelendirilen129 Kara Kitap’ında ayna meseline kendince yeni bir versiyon

kazandırır ve ayna yapan ressamın da somut resim yapan ressam130 kadar çaba

harcayıp hüner gösterdiği gerçeğinin altını çizer.131

                                                
125 A.e., C. IV, s. 57. Mevlâna’nın doğrudan ya da dolaylı olarak ayna meseline atıf yaptığı yerler
olarak Mesnevi ve Divân-ı Kebir kitapları üzerinden şu sayfaları bulduk: Mesnevi, 1/ 163, 239-40,
317-8, 323, 387; 2/ 433, 448, 461, 466, 485, 543, 546, 548, 593, 603; 3/ 245, 266; 4/ 547, 651; 5/ 146,
187, 235, 255, 308, 334-5; 6/ 601, 681, 675; Divân-ı Kebir, 1/ 14, 73, 113, 137, 179, 197, 309, 327,
331; 2/ 72, 114, 125, 174, 200, 414, 467; 3/ 256, 264, 269, 333, 472; 4/ 29, 67, 198, 429; 5/ 21, 26,
330; 6/ 313, 329; 7/ 39, 143.
126 Mevlâna, Mevlâna’nın Rubaileri I-II, Çev. M. Nuri Gençosman, İstanbul, MEB, 1997, s. 2/279.
127 “Bir yazar bir kıssa tasarlayabilir ama Kipling’in de belirttiği gibi, ondan nasıl bir hisse
çıkaracağını bilmeyebilir.” (Borges, “önsöz,” Sonsuz Gül, s. 10.)
128 Hülya Adak, “Pamuk’un ‘Ansiklopedik Romanı,’” Nüket Esen (Derleyen), Kara Kitap Üzerine
Yazılar, İstanbul, İletişim, 1992, s. 293.
129 Sooyong Kim, “Mürşid ile Mürid: Kara Kitap’ı Bir Yorumlama Çerçevesi Olarak Tasavvuf,” Kara
Kitap Üzerine Yazılar, s. 255.
130 Pamuk versiyonunda yarışanlar, iki “zenaatkâr” şahıstır. Bu meselin anlatıldığı yer olarak bkz.:
Orhan Pamuk, Kara Kitap, 27. bs., İstanbul, İletişim, 1999, s. 375-376.
131 Bkz.: Pamuk, “Şirin’in Şaşkınlığı,” Öteki Renkler, s. 119.
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Analitik bilgi–batıni (gizemci) bilgi ya da analitik eğitim–batıni eğitim dual

yapısı bazında ayna meselini İhya’nın dışındaki eserlerinde de gündeme getiren

Gazâli, somut resim yapan ressam grubuyla bu resim için yansıma nesnesi (ayna)

yapan ressam grubu –yani, iki yönseme, bilgi, bilinç, eğitim tarzı...– arasında nasıl

bir seçim yapılacağına dair ilginç bir değerlendirme verir:

Diyeceksin ki, iki farklı yol açtın, bunların hangisi sence en iyisidir?
Bil ki, bu gibi meselelerde verilecek hüküm konunun hal ve şartlarına
bağlıdır. Bana göre doğrusu –ki işin aslını Allah bilir– burada mutlak olarak
evet veya hayır şeklinde cevap vermenin yanlışlığıdır. Şahıslara ve hallere
göre hüküm vermek gerektir.132

Ayna meselinin ihtiva ettiği dual yapıya ilişkin bariz bir tercih sorusu soran

ve bu soruyu terkip fikrine zemin kuracak şekilde cevaplayan Gazâli analitik bilgi–

batıni bilgi ya da analitik eğitim–batıni eğitim dualiteleri bağlamında analitik olan’ı

önceleyerek ideal düzlemde analitik–batıni terkibini savunur.133

Ayna meselinin zikrettiğimiz bütün versiyon ve yönleriyle anladığımız gibi,

sağ yarımküresel ihtisasın ihmali ile bu ihtisasın analitik düşünceyi ihmal eden

türden bir mistisizme varacak düzeyde yüceltilmesi çabaları arasında trajik bir

saikayla “Sağ yarımkürenin bir yerinde ifşa edilmeyi bekleyen bir kurtarıcımız yok

bizim; orada bir ahmak da barındırmıyoruz”134 tepkisini veren Ornstein’in denge ve

terkip tezi bilgece bir tutum olarak önem kazanmaktadır.

Son olarak, kaydetmek gerekir ki, “okurlarımdan, en çok beklediğim şey,

okurken, sürekli bir gelgitle beyinlerinin her iki yanını işler tutmaları”135 diyen

Nermi Uygur; Ornstein’in kendi psikolojisini tadil edip ayrık-beyin araştırma

alanıyla ilgili olarak benimsediği kaynaşık terkip yaklaşımını tebarüz ettirdiği The

Right Mind (Sağduyu) kitabından önce günyüzüne çıkan Tadı Damağımda başlıklı

deneme kitabında, sözkonusu kaynaşık terkip teziyle örtüşen bir muhasebe verir:

Hayalgücü insanı insan kılan en değerli dayanağımız. O olmadan
ölürüz, –hele bu sığı aklın başa çıkamadığı karmaşık çağımızda, hayalgücüne

                                                
132 (Kitâbü Mizâni’l-Amel, Mısır, 1328. Muhyiddin Sabri neşri, s. 43 vd.)’den aktaran: Erol Güngör,
İslam Tasavvufunun Meseleleri, 6. bs., İstanbul, Ötüken, 1996, s. 215.
133 Bkz.: A.e., s. 216.
134 Ornstein, Sağduyu, s. 107.
135 Nermi Uygur, Tadı Damağımda, 2. bs., İstanbul, YKY, 1996, s. 188.
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başvurmadan yaşama diye bir şey yok bize. Aklavurma-kurgulamalarının
doruğu matematikten, sağlam diye bildiğimiz doğa bilimlerine, ordan da
güvenilirliği arttıkça artan kültür bilimlerine, ordan da evde sokakta kentte
kırda günübirlik varoluşumuza kişice toplumca binbir çeşit beceri ve
uygulamalarımıza dek, her yerde, her yörede, her durumda, her konuda
hayalgücümüzün damgasını taşıyor yapıp etmelerimiz. Akıl–hayal karşıtlığı
gibi basmakalıp eğitim ve öğrenimlerden edinegeldiğimiz karşıtlıkları biryana
bırakmanın zamanı çoktan geçiyor. Gerçekte, hayalgücü–akılgücü, bunlar
birbirinin dostu. Hayalgücünden yoksun bir akılgücüyle hiçbir yere gidemez
insan.136

                                                
136 A.e., s. 465-6.
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II. BÖLÜM

ORNSTEIN: DUALİTEDEN TERKİBE

A. Ornstein’in Trajedisi

Somut düzlemde beynin sağ ve sol yarımkürelerini baz alarak geliştirdiği

psikoloji öğretisinde Ornstein, esas amacı düz ve açık bilimsel dille edebi ve sanatsal

dil arasında imtizaç ya da terkip arayışı olduğu halde, çok çeşitli dualite kavramları

istihdam eder. Bu kavramlar en genel anlamda kimi zaman analitik düşünme modu–

sezgisel düşünme modu, kimi zaman rasyonel akıl–sezgisel akıl, kimi zaman da Batı

psikolojisi–Doğu psikolojisi1 (gizemcilik: batınilik: mistisizm) şeklinde tezahür eder.

Ornstein’in eserlerine bakıldığında dual yapılar olarak daha da çoğaltılabilecek bu

kavram çeşitlemeleri, somut–bilimsel araştırma zemini olarak insan beyninin sol ve

sağ yarımkürelerinin benimsenmiş olmasının getirdiği kolaylık ve emniyet

duygusundan kaynaklanır.

Bu tarz yaklaşım ayrık-beyin araştırma alanının temel özelliklerinden biri

olmakla beraber, Daniel Dennett, Thomas Nagel, Noam Chomsky gibi birçok

filozofun konuyla ilgilenmesinin temel sebebidir.2 Bu noktada, Steven Pinker’ın

kendi benimsediği kültürel kodlar ve inançlar çerçevesinde yaptığı şu ilginç tesbite

yoğunlaşmakta fayda var:

İrrasyonel duygular ve denetleyici akıl değişik bilimsel kılıklar içinde
sürekli tezahür etmeye devam eder: id ve süperego, biyolojik dürtüler ve
kültürel normlar, sağ yarımküre ve sol yarımküre, limbik sistem ve beyin

                                                
1 Bkz.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 60, 146, 147, 148, 149.
2 Bkz.: Daniel C. Dennett, “introduction,” The Mind’s I: Fantasies and Reflections on Self and
Soul, Composed and arranged by. Douglas R. Hofstadter, Daniel C. Dennett, New York, Basic Books,
2000, s. 14, 15; Arnold Zuboff, “The Story of a Brain,” A.e. , s. 203–208;  A.e., s. 481.; Noam
Chomsky, New Horizons in the Study of  Language and Mind, Third printing, Cambridge,
Cambridge University Press, 2002, s. 75, 86, 93.
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kabuğu (cerebral cortex), hayvan atalarımızın evrimsel teçhizatı ve bizi
medeniyete sevk eden genel akıl.3

Bu iktibasta ilginç ve bir o kadar da dikkat edilmesi gerekli olan yön,

irrasyonel duyguların sağ yarımküreyle, denetleyici aklın da sol yarımküreyle

ilişkilendirildiği gerçeğidir. Diğer bir deyişle bu iktibas, ayrık-beyin araştırma alanı

çerçevesinde insan beyninin sol ve sağ yakalarının, düşünce tarihinin daha soyut ve

daha üst düzey dualite kategorilerinin araştırılmasına yönelik somut zemin

sağlamasıyla izdüşümsel nitelik taşıdığını işaretlemektedir. Kısaca söylemek

gerekirse, şimdiye kadar yaptığımız dualite ve kaynaşık terkip vurgusuyla ihsas

etmeye çalıştığımız gibi, ayrık-beyin araştırma alanı çerçevesinde sol ve sağ

yarımküreler akıl–sezgi, analitik düşünce–gizemcilik, materyalizm–idealizm vb.

düşünce tarihinin temel kategorilerinin izdüşümsel zemini olarak ele alınmaktadır.

Ayrık-beyin araştırma alanının en önemli yorumcu siması saydığımız

Ornstein’in özellikle Sağduyu kitabında son derece girift bir üslup kullanmasına

sebebiyet veren trajik ızdırabı, bu alanın yukarıda zikredilen özelliğinde aranmalıdır.

Dikkatli bakışlarla ayrıntılara yoğunlaştığımızda görebileceğimiz ve zaten kendisinin

de sonradan itiraf ettiği gibi Ornstein, konuyla doğrudan ilintili ilk kitabı Yeni Bir

Psikoloji’yi yazarken “yaklaşık 20 yıllık bir araştırma sürecinden sonra beynin her

bir yarımküresine ilişkin daha, ama daha çok farklılık noktaları’nın keşfedileceği”

önkabulüne sahiptir.4 Ancak daha da ilginç ve bizim bu bölümde sık sık

zikredeceğimiz sözkonusu trajik ızdırabını yansıtan bir üslupla Ornstein, “Yine de

benim o zamanki yargım, beynin iki yarımküresinin zihinsel boyutların toplamından

ibaret olduğunun sonraki araştırmacılarca kanıtlanacağı ve her iki yakayı tam bir

ayrıma tabi tutmak için de elimizde çok az kanıt kalacağı yönündeydi”5 bilgisini

verir.

Ornstein’de tepkisellik doğuran hassasiyet, alternatif düşünme tarzı

diyebileceğimiz bütünselci (holistic) düşünme tarzını yüceltme sürecinde analitik

düşünme tarzının ( ya da analitik aklın) dıştalanması ya da ikincil önemde görülmesi

durumudur. Hakikat–mecaz ilişkisi bağlamında düşünürsek bu durum, mecazın

                                                
3 Steven Pinker, How the Mind Works, New York, Norton, 1999, s. 370.
4 Ornstein, Sağduyu, s. 16.
5 A.e.
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önemini vurgulayıp yüceltilmesini sağlamaya çalışırken mecazın hizmet ettiği hakiki

ya da analitik ifadenin önemsizleştirilmesi durumuna benzer. Mecazla hakiki ifade

arasındaki organik bağın kopartılması durumunda mecazın işlevselliğinin de önemini

yitirmesi sözkonusudur aslında.  Hakikat–mecaz ilişkisinde olduğu gibi sol beyin–

sağ beyin dualitesinin izdüşüm esası sayabileceğimiz akıl–sezgi, analitik düşünce–

gizemcilik, batı psikolojisi–doğu psikolojisi dualitelerinde de aynı durum

sözkonusudur. Kısaca söylemek gerekirse, mesela mistik uygulamalar ve öyküler

bağlamında sezgiselliği yüceltirken akli işlevin dıştalanması ya da belli ölçüde de

olsa önemsizleştirilmesi, Ornstein’in yaşadığı ve özellikle son dönem kitaplarına

yansıttığı trajik tecrübesinin odak noktasıdır.

Karşıt kutuplar ya da simetrik unsurlar olarak sol ve sağ yarımküre olguları

arasındaki anlambilimsel (semantik) mesafenin giderek artacağı önkabulüyle hareket

eden Ornstein, ayrık-beyin araştırma alanı bağlamında yüceltmeye çalıştığı farklı

epistemolojileri çağrıştıran terimleri kullanmaktan bile sakınan bir noktaya varmıştır.

Ornstein, ilginç bir terim olarak holistik (holistic) kelimesi için şunları söyler:

İkincil seçenek anlamında hemen her şey için bir slogan haline
gelmesinden bu yana bütünsel (holistik) terimini kullanmayı bıraktım. Bu
terim, mesela bütünsel sağlık (holistic health) tamlamasında çoğunlukla
bilimsel tıbbın belli başlı gelişmelerini basite alma / görmezden gelme
anlamını çağrıştırır olmuştu.6

                                                
6 A.e., s. 170 (40 no’lu dipnot). Gösterimde olduğu ülkelerde büyük şöhret ve itibar  kazanan mizahi
dizi Seinfeld’de holistic (bütüncül) sıfatı ile ilgili olarak –Ornstein’in bu kelimeyi kullanmayı terk
etme tavrını haklı gösterecek düzeyde– ilginç ve bir o kadar da gülünç bir tema vardır. Dizinin esas
oyuncularından George, seyrettiği bir kalp krizi belgeseli sebebiyle bir hastalık hastası vakası olarak
sahiden kalp krizi geçirdiğini zanneder ve hastaneye kaldırılır. George’un kalp krizi geçirmediği
anlaşılır, ancak tekrar büyüyen bademcikleri ve şişmiş lenf bezleri dolayısıyla ameliyat olması
doktorlarca tavsiye edilmektedir. Bu gelişmeden sonra George, Jerry ve uçarı arkadaşları Kramer
arasında şu konuşma geçer:
KRAMER—Dur sana ne yapacağını söyleyeyim, bak sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Tor
Eckman’a gideceksin. Tor, Tor, seni hemen iyileştirir. Adam bir şifalı bitkiler uzmanı, bir şifacı,
George. Yalnızca bademciklerini ve lenf bezlerini tedavi etmeyecek, bütün yaşama tarzını
değiştirecek –beden ve akıl olarak.
JERRY—Eckman mı? Hapiste olduğunu zannediyordum.
KRAMER—Yok, yok, dışarıda. Çıktı. Tıbbi sistemi görüyor musun? Adamı tertibe düşürüp
mimlemeye çalıştılar. Olay siyasi. Ama adam gerçek bir asi.
JERRY—Asi mi? Katılmıyorum. Johnny Yuma asi idi. Eckman bir gerzek. George, bademciklerinin
çaresine bakmak istiyorsan bu işi bir hastanede yapmalısın, bir doktorla.
KRAMER—Adam holistik. George. Adam holistik.
GEORGE—Holistik…Doğru bir çağrışım yapıyor.
JERRY— George, senin bir tıp doktoruna ihtiyacın var.
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Ornstein’in, editörlüğünü yaptığı The Nature of Human Consciousness isimli

kitapta “Çağdaş Sufizm” (Contemporary Sufism) başlıklı bir bölüm ihdas ederek

özellikle Hoca Nasreddin fıkraları ve Mevlâna’dan özdeyişlere bol miktarda yer

verdiğini biliyoruz.7 Yer yer başka kitaplarında da Hoca Nasreddin ve Mevlâna

iktibasları vardır; ancak Ornstein, Sağduyu kitabında son derece ilginç bir tutum

olarak bu iki büyük simadan hiçbir iktibas yapmaz. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki

Ornstein, Yeni Bir Psikoloji kitabında Charles Darwin’den ve genel olarak evrim

kuramından hiç söz etmediği halde, trajik ızdırabının dramatik olarak tezahür ettiği

Sağduyu kitabında Darwin’den bir epigraf iktibası yaptığı gibi8 sağ ve sol beyin

yarımkürelerinin gelişimini evrim kuramı temelinde anlatır.9 Elbette ki bu durum,

Ornstein’in Hıristiyanlık Mushafına ve Peygamberine yönelik atıflarını dikkate

aldığımızda10 Sağduyu (The Right Mind) çevirmeninin de belirlediği gibi11 onun

mutlaka sıkı bir evrim kuramcısı olduğu anlamına gelmeyebilir. Öyle anlaşılmaktadır

ki Ornstein’in “sağ–yarımküresel öğrenim çıldırısı”12 diye adlandırdığı, analitik

epistemoloji yönteminden uzaklaşma eğiliminin ortaya çıkması ve kuvvet kazanması

sürecinde kendi öğretisinin de büyük destek olarak kullanılması13 onda trajik bir

tepkisellik meydana getirmiştir. Bu arada, yeri gelmişken değinmekte fayda var:

Ornstein’in sözkonusu trajik tepkiselliği “Doğu ile Batı’nın kaynaşmasına taraftar”

olan Bengalli şair–düşünür Rabindranath Tagore (Takur)’un14 trajik tepkiselliğine

benzer; çünkü,

                                                                                                                                         
GEORGE [JERRY’e]—Sana şeyi sorayım…bademciklerle lenf bezlerini hastanede aldırmak kaça
mal olur sence?
JERRY—Eh, bir gecelik hastane yatak ücreti? Küçük ameliyat? Ne bileyim, dört bin.
GEORGE—Ha, peki şifacı kaç para ister?
KRAMER—İlk ziyaret otuz sekiz papel.
GEORGE—Hah, tabii, holistik…İhtiyacım olan şey bu işte. Doğru cevap bu. [Larry Charles
(senarist), “The Heart Attack,” The Seinfeld Scripts: The First and Second Seasons, New York,
HarperCollins, 1998, s. 393–94.]

7 Bkz.: The Nature of Human Consciousness, s. 281–308.
8 Bkz.: Ornstein, Sağduyu, s. 21.
9 Bkz.: A.e., s. 23–54.
10 Bkz.:  A.e., s. 94, 25, 185.
11 Bkz.: Mehmet Atalay, “çevirenin önsözü,” Ornstein, Sağduyu, s. 8.
12 Ornstein, Sağduyu, s. 182.
13 Bkz.: A.e., s. 178.
14 Bkz.: Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, İstanbul, İletişim, 1006, s. 276.
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Dünyanın bu en dindar şairi batıl inançların kökünü kazımak için
maddeciliğe el uzatacak kadar anlayışlıdır.“Bir ateizm dalgası Hint için çok
hayırlı olurdu,” diyor, “bu dalga, ormana zarar veren çalıları siler süpürür,
büyük ağaçlara dokunmaz.”15

Analitik vurgusu baskın kitabı Sağduyu’da Ornstein, son derece girift ve

trajik ızdırabının yansıması olduğunu düşündüğümüz bir üslup ile beyin

yarımküreleri, dolayısıyla da farklı epistemolojiler arasında kaynaşık terkip

diyebileceğimiz bir birlik yaklaşımına varmakla beraber, analitik düşünme modunu

dıştalayan ya da önemsizleştiren tavra karşı emniyet tedbiri olarak ağır mecazi

unsurlardan ziyade düz–analitik bir dil kullanır. Diğer bir deyimle, ayrık-beyin

araştırma alanıyla ilgili olarak ilk defa Yeni Bir Psikoloji kitabında gündeme getirdiği

sistematik yaklaşımını Ornstein, Sağduyu kitabında tadil etmiş olur. Artık mesellere,

Sufi edebiyattan iktibaslara, beynin sol ve sağ yarımkürelerinin izdüşüm esası olarak

düşündüğü —rasyonel akıl–sezgisellik, Doğu psikolojisi–Batı psikolojisi vb.—

çeşitli dualite kavramlarına dikkat çekici bir vurguyla yer vermez Ornstein. Çünkü,

sıkı bir bilimsel dille söylendiğinde, beynin sol yarımküresinin temel işlevi analiz,

sağ yarımküresinin temel işlevi de bağlam kurmaktır.

İlginç bir tesbit olarak Ornstein, ayrık-beyin araştırma verilerinin

yorumlandırılması açısından, analitik düşünme modunu dıştalayan temel bir sapma

olarak “New Age Philosophy” diye adlandırılan 1960’lı yılların popüler mistik

kültürünün tesirinden söz eder, ki bu durum da Ornstein’in mistik felsefe ve mistik

felsefede doğru yöntem arayışı açısından önemini gün yüzüne çıkarır. Ornstein sözü

geçen sapmayı bariz bir şekilde telaffuz ederek şunları söyler:

Beyin ve ruhsal gelenek arasındaki ilişkiyi inceleme çabasında
yapılan ilk hatalar (önemli boyuttaki heyecan ve ilk keşfin akademik olmayan
ya da eğitim–dışı doğasından ötürü bu hatalardan çok miktarda vardı),
60’ların [mistik] kültürüyle özdeşleşme yönündeydi.16

Açıkça anlaşılabileceği gibi Ornstein, ayrık-beyin araştırma verilerinin yanlış

bir kullanımla, temel bir kategori olarak analitik düşünme modu–gizemcilik

dengesinin analitik düşünme modu aleyhine bozulduğunu görmüş ve buna karşı

trajik bir tepkisellik geliştirmiştir. Diğer bir deyişle, “Trajedi gerçeklikle bir

                                                
15 A.e., s. 279.
16 Ornstein, Sağduyu, s. 178. (Köşeli parantezler benim.)
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çatışmadır”17 önermesini hatırlarsak, “Farklı gelenek ve kültürleri anlamada amaç,

mantık, bilim ve tıptan ayrılmak, sonra da melekler tarafından korunmayı ümit etmek

olamaz”18 diyen Ornstein, temel kategorik kavramlar olarak analitik–rasyonel

düşünme modu ile sezgisellik–gizemcilik arasında kurmaya çalıştığı ve –kendi kültür

kodları itibarıyla belki haklı olarak– tecrübe ettiği trajik ızdıraba rağmen

vazgeçmediği kaynaşık terkip ya da imtizaç durumunun bir tür çatışma durumuna

dönüştüğünü gözlemlemiş ve tepki olarak da yoğun bir analitik–rasyonel düşünme

modu vurgusu yapmıştır.

Gerçeği bırakıp (ya da ihmal edip) ideale bağlanmak, insanın geçmişte ya da

gelecekte ‘yaşaması’ anlamına gelebilir. Analitik–rasyonel düşünme yöntemini

bırakıp sezgiselliğe ya da mistisizme bağlanmak da bireyin –kendi kültür kodları

itibarıyla– “kaybolmasına” sebebiyet verebilir. Böylesi bir durum bireyin,

gerçeklikten (realiteden) kopuk olarak yalnızca rüyalarla yaşaması gibidir.19

Ornstein’in bu sapmayı İspanyol komutan Cortez’e mağlup olan yerli

Montezuma’nın temsil ettiği gizemci–mistik Aztek kültürüyle özdeşleştirmesi20

boşuna değildir.

B. Ornstein’in Analitik Düşünce Vurgusu

Bütün bu vurgulardan sonra artık Ornstein’in trajik ızdırabının en önemli

sonucuna yaklaşıyoruz: analitik düşünce önceliği ve vurgusu. “Bizler ‘tek dosya’

mantığı ve akli tahlil geleneğinin varisleriyiz”21 diyen Ornstein’e göre analitik

düşüncenin gizemci ya da metaforik düşünceye hiçbir şekilde feda edilmemesinin bir

mecburiyet olması kadar –tıpkı sağ el kullanımının öncelik taşıması gibi– sözkonusu

düşünceye öncelik de vermek gerekir. Aksiyomatik bir tarzda söylersek, “büyük

ölçüde doğrusal ve rasyonel olan bilimsel bilginin bile ağırlıklı olarak bütünlük için

                                                
17 Cesare Pavese, Yaşama Uğraşı, Çev. Cevat Çapan, İstanbul, E Yayınları, 1994, s. 220.
18 Ornstein, Sağduyu, s. 181.
19 Bir örnek vermek gerekirse Sartre, 17. yüzyıl mistik şairlerini “kaçış edebiyatı” yapmakla suçlar.
Bkz.: Rasim Özdenören, Ruhun Malzemeleri, 2. bs., İstanbul, İz, 1997, s. 18.
20 Bkz.: Ornstein, Sağduyu, s. 99.
21 Ornstein, Sağduyu, s. 54.
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sezgiye dayandığı fikri”ni22 vurgulan Ornstein, sonraları doğrusal ve rasyonel

bilginin ya da düşünme tarzının –gözlemlediği sapmalar sebebiyle geliştirdiği büyük

bir tepkisellikle– bu kez sezgiselliğe feda edilmesi tehlikesine yönelik kaygı

içindedir. Bu sebeple de analitik düşüncenin –bir kelimenin ilk anlamının mecazi

değil de hakiki yani analitik olmasının işaretlediği gibi– öncelik taşıdığı gerçeğini

vurgular. Dual yapı ve kaynaşık terkip yaklaşımının –deyim yerindeyse– mahiyetine

değil de yönüne ilişkin bir vurgudur bu. Metaforik düşünceye tabi analitik düşünce

verimsizdir de, metaforik düşüncenin kendisine tabi olduğu analitik düşünce

verimlidir ve tarih boyunca bütün başarılı kültürlerin tercihi olduğu gibi bundan

sonra da benimsenmesi ve korunması gereken bir yönsemedir.

Aslında rasyonel aklı ve analitik düşünceyi dıştalayan akım ya da yönsemeler

geleneksel olarak olumsuz bulunur.23 Bu olumsuzlamanın Rönesans ve sonrası

itibarıyla geleneksel bir hassasiyet teşkil ettiği de söylenebilir. Aklı ve analitik

düşünceyi dıştalayan bir tarzda sağ yarımküre vurgusunun bir tür ‘kurtuluş’

hareketine dönüşerek fotoğrafçılık, ressamlık, aşçılık, oto tamirciliği vb. alanlara

sıçramasıyla Ornstein’in, metaforik düşünceyi analitik düşünceye önceleyen bir

kültürün mensubu olan “Montezuma, Batı kültüründen intikamını almış oldu”24

demesi sözkonusu geleneksel hassasiyetin bir yansımasıdır.

Ornstein’in tepkiselliği ve analitik düşünceye öncelik vurgusu son derece

yerindedir. Ornstein’in sol ve sağ beyin ihtisasları ayrımına dayalı olarak çeşitli

kavramlarla ifade ettiği dualiteyi akıl–sezgi ya da akla dayalı müsbet tecrübe–sezgiye

dayalı mistik tecrübe temelinde ele alırsak, rahatlıkla çıkarsanabilir ki “sezgiye

dayalı mistik tecrübe, insanoğlunun diğer akla dayalı müsbet tecrübesinden farklı

değildir. Tek farkla ki biri hakikatın görünen yüzüyle diğeri görünmeyen yüzüyle

ilgilenmektedir.”25 Ancak büyük bir hassasiyet ve keskin bir dikkatle kabul de

edilmelidir ki “sezgi, kesinleşmek ve açıklanmak için en sonunda ifadenin ve soyut

zekanın icaplarına uyum sağlamaya muhtaçtır.”26 Bunun tersi doğru değildir. Yani,

akıl sezgiye değil de sezgi akla tabidir.

                                                
22 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 75.
23 Bkz.: Celâl Nuri İleri, Türk İnkılâbı, İstanbul, Kaknüs, 2000, s. 286.
24 Ornstein, Sağduyu, s. 99.
25 R. İhsan Eliaçık, İhyadan İnşaya İslam Düşüncesi, İstanbul, Çıra, 2003, s. 272.
26 Nurettin Topçu, İsyan Ahlâkı, 2. bs., İstanbul, Dergâh, 1998, s. 120.
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Ornstein de analitik düşünceye öncelik verir. Birçok edebiyat derneği

tarafından ödüllendirilen Ornstein’in yöntemine ışık tutmaya çalışmak, ayrık-beyin

araştırma alanının etki ve kapsamını göstermek açısından da önemlidir. Zaten

Ornstein trajedisinin katalizörleri bu alan verilerinin sosyal ve kültürel

yansımalarıdır. Diğer bir deyimle Ornstein, ayrık-beyin araştırma verilerinin sosyal

ve kültürel zeminde yanlış yorumlandığını düşünmektedir. 1950 sonrası itibarıyla

büyücülüğe olan ilginin artış eğilimine girdiğini söyleyebileceğimiz bir kültürün27

mensubu olarak Ornstein’in trajedisinin “Beynin sağ yakasının sezgiselliği iyi bir av

mevsiminin yaklaştığının habercisi olabilir” başlıklı bir makalenin –ve muhtemelen

benzeri başka birçok makalenin– yayımından beslendiğini görüyoruz. Dolayısıyla

Ornstein, ilk olarak Yeni Bir Psikoloji kitabında sistematize ettiği öğretisini, bu

kitabından yaklaşık 20 yıl sonra kaleme aldığı Sağduyu kitabında tadil edecektir. Bu

tadil çabasının en önemli sonucu da analitik düşünce önceliği ve vurgusudur. Bu

noktada şunu da söylemeliyiz ki kaynaşık terkip fikrine zarar vermeye yönelik bir

vurgu değildir bu. Ya da, daha somut bir söyleyiş tercih edersek, Ornstein’in analitik

düşünce vurgusu onun kaynaşık terkip kurma tarzının bir parçasıdır.

Dual bir yapı kurmak ya da benimsemek, sonra da bu dual yapıdan bir

kaynaşık terkibe varmak, bazı örneklerde olduğu gibi28 bu dual unsurları özdeş

saymak değildir. Aslında yer yer Ornstein de dual unsurlar olarak sol ve sağ

yarımkürelerin türdeş olduğu şeklinde bir bakış açısı geliştirdiği izlenimi uyandırır.

Örneğin, “sonraki araştırmalar…sağ yarımkürenin dil olgusuna dahlinin [ki normalde

sol yarımküresel bir ihtisastır] 1980’li yılların başlarında düşündüğümden çok daha

büyük olduğu gerçeğini ortaya çıkardı”29 diyen Ornstein, daha çok sol yarımküresel

bir yetenek olarak nesneleri ardışık sıra ile tahayyül etme olgusuyla ilgili olarak şu

notu düşer:

Özel bir araştırma sonucu: Sufi geleneği içinde yazılmış hikayeleri
okumanın sağ yarımküreyi diğer okuma türlerinden daha fazla faaliyete
geçirdiği bulgusuna ek olarak, benim kendi araştırma programım, ‘bütüne
bakarak değil de parçalarına yoğunlaşmak suretiyle şekilleri aklen sıra ile

                                                
27 Bkz.: William A. Haviland, Kültürel Antropoloji, Çev. Hüsamettin İnaç, Seda Çiftçi, İstanbul,
Kaknüs, 2002, s. 422.
28 Bkz.: Derek Gjertsen, Bilim ve Felsefe, Çev. Feride Kurtuluş, İstanbul, Say, 2000, s. 86.
29 Ornstein, Sağduyu, s. 85 (Köşeli parantezler benim.)
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tahayyül etmek, sol yarımküreden daha çok sağ yarımküre kullanımı
gerektirir’ sonucuna ulaştı.30

Görüldüğü gibi Ornstein, sol ve sağ yarımküreyi türdeş yani aynı ihtisaslara

sahip şeklinde yorumlamaya yönelik –yeterli miktarda olmasa da– yer yer çeşitli

kanıtlar ileri sürer. Aslında bu durum, Ornstein’in, sol ve sağ yarımkürelerin ihtisas

bakımından türdeş olduğu yönünde özel bir çabayla deneysel olarak kanıt arama

teşebbüsünde bulunduğunu da gösterebilir. Ancak, bu kapsamda sayılabilecek az

sayıda kanıt ayrık-beyin araştırma verilerinin oluşturduğu büyük küme karşısında

yetersiz kalacağı gibi, Ornstein’in ana-mecra yaklaşımı yarımkürelerin ihtisas

açısından türdeş olmadığı yönündedir.

Ana hatlarıyla söylersek, “başat [dominant] olan sol yarıküre, dili,

hesaplamayı ve konuşmayı denetlerken, sağ yarıküre ise sözlü olmayan ve mekansal

yetileri” denetler.31 Ornstein’in ana-mecra yaklaşımı da, beyin yarımküreleri

arasındaki bu ihtisas farkını daima kabul etme yönündedir.32 Yani Ornstein

yarımkürelerin ihtisas bakımından türdeş olduğunu kabul etmez. O halde, Ornstein’in

kaynaşık terkip formunu ya da versiyonunu sağlayan özellik nedir? Bu soruya

verilebilecek en iyi cevap, yarımküreleri ihtisasça türdeş saymayan Ornstein’in

“beynin bir yakası parçaları tahlil ediyor da diğer yakası bir şekilde bütünü kavrıyor”

değildir sözünden33 de anlaşılabileceği gibi UYUM’dur. Ornstein’e göre

yarımkürelerin türdeş olması sözkonusu değildir de, uyum içinde çalışmaları

sözkonusudur. Yeni girdileri yorumlamak ya da çeşitli olayları algılamak konusunda

daha etkin olmak bakımından “bir yarımküreden diğerine geçiş sözkonusu

olabilir.”34 Öte yandan, yine Ornstein’e göre “ ‘Bilgi metni’ ve bizzat konuşulan

kelimeler uygun şekilde sol yarımkürece ele alınırken, temel anlamda bağlantı

sağlayacak bir sağ yarımküre olmazsa, kaybolur gideriz.”35

O halde, hem somut ampirik zemin olarak bütün yarımküreleri hem de bu

zemin üzerinden elde edilen verilerin izdüşüm esası ya da yansıması diyebileceğimiz

                                                
30 A.e., s. 178.
31 Gjertsen, Bilim ve Felsefe, s. 87.
32 Örnek olarak bkz.: Ornstein, Sağduyu, s. 133, 170–171, 188–189.
33 A.e., s. 178.
34 A.e., s. 171.
35 A.e., s. 133.
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çeşitli konular ve dualite kavramları bazında şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz tahkik

hamlelerinden, Ornstein’in yöntemi adına ortaya çıkan sonuç şudur: beyin

yarımkürelerinin farklı ihtisaslara sahip unsurlar olarak dual bir yapı içinde

görülmesi, bu dual unsurların uyum içinde birleştirilerek bir kaynaşık terkibe

varılması.

Ornstein’in, Sağduyu kitabında, Yeni Bir Psikoloji kitabına nisbetle daha

analitik ve düz bir dil kullandığını belirtmiştik. Örneğin, Sağduyu  kitabında

Ornstein, özellikle doğu edebiyatı kaynaklı mesellere (Mevlâna’ya, Hoca

Nasreddin’e) yer vermez. Bu tavra bağlı olarak Ornstein, ayrık-beyin araştırma alanı

verilerinin izdüşüm esası ya da yansıması diyebileceğimizi çeşitli dualite

kavramlarıyla esas anlamda felsefi olan konular üzerinde durmayı pek tercih etmez.

Bunun yerine düz–analitik bir bilimsel dil kullanmaya önem verir. Bu tarz

değişikliği; yine ayrık-beyin araştırma alanı ile ilgili olarak telaffuz edilen, “felsefi

konuları açıklığa kavuşturmaya çalışan bilim adamlarının girişimleri kimi kez, tam

da ilk filozofların tekrar tekrar ulaştıkları noktada duruyor”36 şeklindeki tesbitin bir

genel kurala dönüşmesini nerdeyse haklı kılacak ölçüde makuldür. Bir başka açıdan

bakarsak, bu üslup değişikliğinin sebebi şudur: Yeni Bir Psikoloji bir ‘takdim’

çalışmasıdır da, Sağduyu  daha çok bir ‘tadil’ çalışmasıdır.

Aslında Ornstein, kendi genel yaklaşımına, tadil adına, analitik düşünce

moduna öncelik ve dual bir yapı olarak beyin yarımküreleri arasında uyum vurgusu

kazandırır. Bunun ötesinde, kendi yaklaşımına, üstelik genel dualite kavramları

bazında dahi sadece muhkem bir çerçeve kazandırmaya çalışır. Dolayısıyla Batıni

psikolojiler ya da genel anlamda doğu psikolojisi ve buna bağlı olarak mistisizm

Ornstein’in ilgi alanında kalmaya devam eder. “Farklı gelenek ve kültürleri anlamada

amaç, mantık, bilim ve tıptan ayrılmak, sonra da melekler tarafından korunmayı ümit

etmek olamaz” der Ornstein, batı tıbbı–doğu (Çin) tıbbı dualitesi bağlamında,

Aksine, sınırlı bilimsel faaliyetimizin benimseyebileceği gelişmelerin
mümkün/mevcut olup olmadığına karar vermeye çalışmamız gerekir. Akıl ve
mantıktan ‘kurtulmak’ arzu edilen bir şey değildir fakat, farklı bir bakış
açısının da ne ölçüde yararlı olabileceğini görebilmeliyiz. Diğer bir ifadeyle,
bilimi bertaraf etmek değil de, hayatımızdaki kesin rolünü daha iyi
değerlendirmek gerekir. Sağlık açısından münhasıran ikincil seçeneklere

                                                
36 Gjertsen, Bilim ve Felsefe, s. 87.
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bakmak yerine amaç, bilimsel tıbbı bertaraf etmek değil de, bir başka sağlık
yaklaşımının bize hangi açılardan yardım edebileceğini görmeye
çalışmaktır.37

Görüldüğü gibi genel dualite kavramlarına Ornstein’in ilgisi devam

etmektedir, ancak bir farkla: Ornstein’in burada akıl, mantık ve bilimsel tıp

kavramlarıyla ifade ettiği analitik düşünce tarzı hiçbir alternatife feda edilmemeli;

diğer bir deyimle, analitik düşünce moduna daima öncelik verilmelidir. Bu yaklaşımı

düz ifade–mecazi ifade bağlamında test etmeye kalkarsak, son derece isabetli olduğu

gerçeğine ulaşırız. Çünkü mecazın gücü ve işlevi her ne kadar vazgeçilemeyecek

düzeydeyse de, sonuçta onu tahlil etmek, neyi anlattığını ifadelendirmek için düz ve

analitik bir dil kullanmak zorunda kalırız.

C. Ornstein’in Yöntemi ve Genel Dualite Kavramları

Ayrık-beyin araştırma alanı verilerinin izdüşüm esası ya da yansıması

diyebileceğimiz genel dualite kavramlarına Ornstein’in ilgisinin The Right Mind

kitabında da –analitik düşünce modu vurgusuyla– devam ettiğini biliyoruz. Şimdiye

dek bu minvalde çeşitli uygulamalar da yaptık. Bu tür uygulamalar Ornstein’in

yönteminin –analitik düşünce modu önceliği ve vurgusuyla– son şeklini kazanmış

haliyle de yapılabilecektir.

Bir disiplin olarak psikolojinin ve özelde ayrık-beyin araştırma alanının bu

yöntem ya da kapsam geçişkenliği üzerinde durmakta fayda var. Sözkonusu

geçişkenliğin psikolojiden daha bütünsel (integrative) olduğu bilinen felsefeye ve

felsefenin yansıması olduğu kadarıyla da edebiyata doğru olması sorgulanabilir.

Gerçekten de, örneğin bir sosyal psikolog olarak David G. Myers “kısmi disiplin

hiyerarşisi” (partial hierarchy of disciplines) tabir ettiği bir tabloda bütünsel

(integrative) açıklamadan parçasal (elemental) açıklamaya doğru şu sıralamayı

verir: “Teoloji, Felsefe, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Psikoloji, Biyoloji, Kimya,

Fizik.”38 Bu tabloda felsefe mutlak surette psikolojiden daha bütünseldir. Yine de bu

geçişkenlik, bilim–sanat (edebiyat), matematik–müzik gibi dualitelere ilişkin söz

                                                
37 Ornstein, Sağduyu, s. 181.
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söyleyen ayrık-beyin araştırma alanının, dolayısıyla da psikolojinin epistemolojik

köklerinde aranmalıdır. Gordon W. Allport’un şu tesbiti sözkonusu geçişkenliğin

kuvvetine ilişkin fikir verebilir: “Bütün disiplinlerin babası felsefe ve ‘kraliçe bilim

(queen science)’ teoloji bile, zamanın psikolojik modeline uyum sağlamak amacıyla

ilkelerini bir ölçüye kadar yeniden yazmaktadır.”39 Allport’un kendi kültür kodları

itibarıyla dikkate alınacak ve tümden geçerli olabileceği düşünülecek bir tesbitse de

bu, psikolojideki yöntem geçişkenliğini ve bu bağlamda Ornstein’in uzun erimli

dualite kavramları kullanmasını anlamlı kılabilir. Sözkonusu geçişkenliği bir disiplin

olarak psikolojinin epistemolojik köklerinde aramak gerekir ki, bakışlarımızı bu

noktaya yoğunlaştırdığımızda, yine dual bir yapı arz eden iki önemli felsefi sima ile

karşılaşırız: Anglo–Sakson felsefesinin temel siması olarak Locke ile Alman idealist

felsefesinin temel siması Leibniz. “Esasında bütün çağdaş psikolojik kuramlar iki

kutupsal yaklaşımdan birine yönelik bir yönseme gösterir, ki tarihsel anlamda aşırı

basitleştirme riskine rağmen bu yaklaşımlara sırasıyla Locke’a ve Leibniz’e bağlı

gelenekler tabir edeceğim”40 diyen Allport, Ornstein’in yöntem bilgeliği saydığımız

kaynaşık terkip olgusunu bu farklı gelenekler açısından da gözetir: “Elbette ki bütün

psikoloji tarihinin bu basit ve temel ikilik (dikotomi)’e yönelik açık bir düzen içinde

olmasını bekleyemeyiz” der Allport, çünkü “Herhangi bir düşünce sistemi her iki

tarihsel modelin yol işaretlerini taşıyabilir, ki bir dereceye kadar her ikisi de doğru ve

faydalıdır.”41

Ornstein’in yöntemini bu dual yapıya (Locke–Leibniz dualitesi) taşıyıp

uyguladığımızda, burada, Leibniz’e göre daha analitik gözüken Locke vurgusuyla

her iki gelenek arasında kaynaşık terkip yansıtan bir durumun ortaya çıkması

sözkonusudur. İnsan aklına esas itibarıyla pasif bir doğa izafe eden (tabula rasa)

Locke kökenli gelenekle, aktif bir doğa izafe eden (monads) Leibniz kökenli

geleneğin42 ‘hangi epistemoloji?’ sorusuna ayrık-beyin araştırma alanından kalkarak

bulunabilecek cevaplar dikkate şayandır. Birçok a priori beyanların laboratuarlarda

                                                                                                                                         
38 David G. Myers, Social Psychology, Fifth edition, New York, McGraw-Hill, 1996, s. 6.
39 Gordon W. Allport, Becoming: Basic Considerations for A Psychology of Personality, New
Haven, Yale University Press, 1995, s. 1.
40 A.e., s. 7.
41 A.e., s. 8.
42 A.e., s. 7.
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tekzip edilmesinden43 olsa gerek ki filozoflar bilimin önermelerine doğrudan doğruya

meydan okumama eğilimindedir.44 Felsefe cenahındaki bu ihtiyatlı tavra rağmen

psikologlar –özelde ayrık-beyin araştırma alanı uzmanları ve bizim örneğimizde

Ornstein– felsefe ve hattâ –hem felsefi hem de dini olmak üzere– mistisizm

alanlarına tedahül eden bir ilginin öznesi olabilmektedir. Psikologlar çeşitli dualite

kavramları aracılığıyla daha bütünsel (integrative) konulara ilişkin önermeler ileri

sürmekte, önerilerde bulunmaktadır.

Aslında bu hareketin çift yönlü olduğunu görüyoruz, çünkü “Deneysel

sonuçların felsefi soruları açıklamaya başladığı inanılmaz bir çağda yaşıyoruz.”45 Öte

yandan, Allport’un dikkatli bir tesbitle belirttiği gibi “Psikologlar, insan doğası ile

ilgili olarak şu ya da bu felsefi varsayıma doğru hareket ederler; çoğunlukla da

tamamen farkında olmaksızın böyle yaparlar.”46 Bu çift yönlü hareket, deney

sonuçlarının nasıl algılanacağı ve bazen aynı laboratuar sonuçları üzerinde ‘bilimsel

savaş’ların yaşandığını dikkate alırsak, psikologlar için bir tür ‘sağlama’ özelliği

taşıyabileceği gibi, ortaya konan öğretinin deneysel temelleri ileride nakzedildiğinde

bu öğretinin verimliliğini bir şekilde devam ettirmesini de sağlayabilir. Örneğin,

Shakespeare’in “Bana hayal gücünün nerede olduğunu söyleyin, kalpte mi yoksa

beyinde mi?”47 sorusunun ileride deneysel anlamda nasıl cevaplandırılacağını

şimdiden kesinleyemiyoruz. Diğer bir anlatımla, bugün beynin sağ yarımküresine

izafe ettiğimiz kimi ihtisasların kalp merkezli olduğunun deneysel olarak

kanıtlandığını varsayalım; Ornstein’in dual yapı ve analitik düşünce modu

vurgusuyla kaynaşık terkip yöntemi bu kez felsefi olarak –ya da sözkonusu dualite

bu kez kalp ile bütün bir beyin arasında telakki edilmek üzere– verimliliğini

korumaya devam edecektir.

Tekrardan söylersek: farklı okumaların, Ornstein’in yöntemine ilişkin farklı

sonuçlara ulaşması mümkündür. Ancak, iddiamız da odur ki, hemen herkesin

Ornstein’in yöntemi olarak üzerinde ittifak edeceği ilkeler, dual yapı kurgusu,

                                                
43 Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, New York, Back Bay Boks, 1991, s. 464.
44 Gjertsen, Bilim ve Felsefe, s. 203.
45 A. Shimony, The Reality of the Quantum World (1988)’den aktaran: Gjertsen, Bilim ve Felsefe,
s. 83.
46 Allport, Becoming, s. 6–7. Ayrıca bkz.: Ben-Ami Scharfstein, The Philosophers: Their Lives and
the Natuıre of Their Thoughts, New York, Oxford University Press, 1989, s. 58.
47 Aktaran: Gjertsen, Bilim ve Felsefe, s. 206.
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kaynaşık terkip ve analitik düşünce önceliği vurgusudur. Ayrıca, bu yöntemi genel

dualite kavramlarına ilgisi dolayısıyla farklı ihtisas alanlarına taşıdığımızda, hem

ayrık-beyin araştırma alanının kapsam zenginliği, hem de Ornstein’in kendi

yöntemini genel dualite kavramlarına taşımasının ya da –deneysel sonuçlar yanında–

bu kavramların ışığı altında geliştirmesinin isabetliliği ortaya çıkmaktadır.48

D. Doğu ile Batı Arasında

Ornstein’in ayrık-beyin araştırma verilerini taşıdığı ya da kendi düşünce

yöntemini ışığı altında geliştirdiği bir başka alan, Doğu–Batı ya da Doğu Psikolojisi–

Batı Psikolojisi şeklindeki genel dualitedir.49 Şüphesiz ki Ornstein, bir bilim tarihçisi

ya da şarkiyatçı değildir; dolayısıyla, Doğunun (Orta ve Uzak Doğunun) insanlığın

bilimsel mirasına katkılarına ve analitik anlamdaki bilimsel geleneğine vakıf

değildir.50 Ornstein’in batıni(gizemci)–manevi gelenekler, ezoterik psikolojiler,

Doğu Psikolojisi ve Doğu Bilimi gibi kavramlarla kastettiği, doğu kaynaklı mistik

geleneklerdir. Bu kapsamın aslında daha da geniş olduğu söylenebilir. Ornstein,

Kuzey Amerikalı antropolog Carlos Castaneda’nın Latin Amerika’da yaşayan

(Meksika’nın kuzeyinde) mistik Don Juan’la kurduğu iletişimde düşünce ve bilinç

modu farklılığı dolayısıyla tecrübe ettiği zorluktan söz eder. Castaneda’nın “sözel ve

analitik olan bilinci,” der Ornstein, “sanıyorum Don Juan’ın ‘görmek’ olarak

adlandırdığı sezgisel biçimini kavramakta güçlük çeker.”51 Ornstein, bu iki düşünce

ve bilinç biçimi (modu) arasında sentez kurma çabasında olduğunu açıkça vurgular

da.52 Öte yandan, Batı tarzı eğitim basamaklarından geçmiş Müslüman bir Avrupalı

dervişe Michaela Mihriban Özelsel, mistisizm ve mistisizm uygulamalarının analitik

akla karşı sezgiye hitap ettiğini belirtir: “Benim hayata yaklaşımım genellikle akılcı

ve kavramsaldır; ancak [gizemci–mistik bir uygulama olarak] zikir, tamamen

                                                
48 Ornstein’in ziyadesiyle önem verdiği ‘beyin bütünselliği’ konusuyla ilgili olarak bkz.: Doğan
Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları, 4. bs., İstanbul, Remzi, 1993, s.
80–84; Sefa Saygılı, Beyin ve Ruh: Beyin’in Sırlarından Ruhun Aydınlığına, İstanbul, Elit, 2004,
s. 134–135.
49 Bkz.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 101–104, 148–9.
50 Bu husus için özellikle şu kitaba bakılabilir: Sigrid Hunke, Allah’ın Güneşi Avrupa’nın Üzerinde,
Çev. Hayrullah Örs, İstanbul, Altın Kitaplar, 2001.
51  A.e., s. 146.
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sezgisel alana hitap ediyor.”53 Bakış açısı itibarıyla Ornstein’in doğru bir izlek

üzerinde olduğunun kanıtıdır bu.

Doğu–Batı dualitesi ifadesindeki doğu ve batı kavramlarının tam olarak

coğrafi kavramlar olmadığının da altını çizerek belirtmeliyiz ki bu dualiteye çeşitli

ölçütlerle yaklaşan farklı bakış açıları sözkonusudur. Bu dualiteyi, büyük ölçüde

kendi (self) kavramının algılanış ve kullanılışındaki farklılıklardan ötürü batılı

toplumların bireyselci (individualist), doğulu toplumların da kollektivist

(collectivist) olduğu ölçütüyle ele almak mümkündür.54 Ancak kabul etmek gerekir

ki, aynı dualiteyi, diğer ayrım ölçütlerini de kapsayacak şekilde, akılcılık–sezgisellik

açısından da ele almak mümkündür ki, Ornstein’in tercihlerinden biri de böyledir.

Doğu–Batı dualitesine ilişkin ya da bir şekilde bu dualiteye temas eden

hemen her metinde yukarıdaki ölçütler dikkate alındığı gibi, bir sentez kurma gereği

de işaretlenir. İlginç bir örnek olarak Thomas Szasz burada iktibas edilmeyi hak

ediyor:

Bir kapitalizm ve bireysel özgürlük geleneğinden yoksun doğulu
insan, derin düşünmeyi (meditasyon) –kendi deyimiyle– aydınlanmaya
götüren en geniş ve en güzel bulvar olarak görür. Bir kapitalizm ve bireysel
özgürlük geleneğiyle takviyelenmiş batılı insansa, diğer insanlara yararlı
çalışmayı, –kendi deyimiyle– refah ve yüksek yaşantıya götüren en geniş ve
en güzel bulvar olarak görür. Her bir yaklaşım da kendi ahlaki önermelerini
desteklediğinden ve birbiriyle uzlaşamayacağından dolayı, Doğu ve Batı karşı
karşıya geldiğinde birinin, diğerinin ‘Yol’u bulduğunu zannetmesi fazla bir
şaşırtı oluşturmaz.55

Bu iktibastan da anlaşılabileceği gibi Doğu ile Batı arasında bir dualite

kurmak kolaydır ancak bu dualitenin muhtevasını belirlemek zordur: Çünkü Doğu ile

Batının düşünce tarihi gelişimi birbiriyle uyumlu değildir. Örneğin Avrupa için

mistik ve karanlık denilen Ortaçağ, doğu dünyası için tamamen farklı özellikler arz

etmektedir. Ayrıca, rasyonel ve analitik bilimsel geleneğin eski Yunan dünyası

                                                                                                                                         
52 A.e., s. 105.
53 Michaela Mihriban Özelsel, Halvette 40 Gün: Psikolog Dervişenin Halvet Günlüğü ve Bilimsel
Çözümlemesi, 4. bs., İstanbul, 2003, s. 36. (Köşeli parantezler benim.)
54 Bkz.: Myers, Social Psychology, s. 212–215. Kollektivist olma özelliği Afrika toplumları için de
geçerlidir: Bkz.: John S. Mbiti, African Religions and Philosophy, 2nd edition, Oxford, Heinemann,
1989, s. 203–4.
55 Thomas Szasz, The Untamed Tongue: A Dissenting Dictionary, Second ed., La Salle (Illinois),
Open Court, 1991, s. 45.
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kaynaklı olduğu fikri de tartışılabilir. İlginç bir örnek vermek gerekirse, bilim

adamlarını Batılı ve Doğulu olmak üzere ikiye ayıran büyük İslam filozofu İbn

Sina’ya56 bilim “‘Yunanlılardan başka yerlerden, Hindistan’dan ulaşmıştı. Ve

bildiğimiz kadarıyla Hindistan’da, Yunanistan’dan bağımsız olarak mantık

çalışmaları yapılıyordu.’”57

Dahası, genel bir dual yapı olarak Doğu ve Batı unsurlarının kendi içlerinde

türdeş bir yapı arz etmediği görülmektedir. Örneğin, Carlos Castaneda’nın manevi

öğretmeni diyebileceğimiz çağdaş mistik Don Juan, analitik ve rasyonel Batı Avrupa

kültürü kapsamında sayabileceğimiz İspanyol kültürünün etki ettiği ve İspanyolca

konuşulan Meksika’da yaşamıştır; ancak, Don Juan’ın Kızılderili bir şaman

olduğunu da biliyoruz.58 Şu halde, Don Juan, Doğu–Batı dualitesinin hangi yakası

kapsamındadır? Kültürel coğrafyayı belirlemenin zorluklarını bir yana bırakıp,

Kızılderili bir şaman olması dolayısıyla Don Juan’ı dualitenin doğu yakasına

yerleştirsek de sorun çözüme kavuşmuş olmayacaktır. Çünkü bu kez; “Her kültür,

her uygarlık, her din kendi mistik düşüncesini yaratmıştır”59 gerçeğini dikkate

alırsak, Doğu ve Batı kültür çevrelerinin kaynaklarını, bu kaynakların karakterlerini

ve hangilerinin daha başat olduğunu tesbit etme zorluğu ile karşı karşıya kalmamız

sözkonusudur. Bu nokta önemlidir, çünkü Doğu ve Batı kültürü ‘mensup’larının

kendi kültürel geleneklerinin etkisi altında kalması doğaldır; hattâ bir bakıma

insanlar kendi kültürel geleneklerinin mahbusudur,60 çünkü her kültür kendini idrak

etmeyi önceler.61

Yanısıra, ‘Yunan aklı ve felsefesi,’ ‘Roma hukuk ve nizamı’ tabir edilen

temellerle birlikte Batı kültür ve medeniyetinin diğer bileşeni ‘Hıristiyanlık kültür ve

ahlakıdır.’62 Buna göre, Batı–Doğu genel dualitesinin Batı yakasının temel

                                                
56 F. E. Peters, Aristotle and The Arabs, New York, N. Y. University Press, 1968, s. 167’den
aktaran: Kimberley Cornish, Linz Yahudisi, Çev. Öder Ünsal, İstanbul, Doğan Kitap, 2000, s. 273.
57 Cornish, Linz Yahudisi, s. 274.
58 Ornstein, Yeni Bir psikoloji, s. 146.
59 Doğan Cüceloğlu, Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı, 2. bs., İstanbul, Sistem, 2000, s.
71.
60 Bkz.: Laurence G. Thompson, Chinese Religion: An Introduction, Fifth ed., Belmont (California),
Wadsworth, 1996, s. 18.
61 Bkz.: Ali Murat Daryal, “Millet Hayatının Devamında Sosyolojik Direnme,” Dini Hayatın Psiko–
Sosyal Temelleri, Derleyen: Vecdi Akyüz, Nurullah Abalı, İstanbul, İFAV, 1993, s. 235–253.
62 Bkz.: Fazıl, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 17, 101. Ayrıca bkz.: Ayvazoğlu, Peyami:
Hayatı, Sanatı, Felsefesi, Dramı, İstanbul, Ötüken, 1999, s. 322.
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özelliklerini belirlerken Hıristiyanlığın temel metinlerini nasıl değerlendireceğiz?

Yahut, Batı kültürü içinde yetişen ya da bu kültüre mensup görülen mistik simaları

dualitenin hangi yakasında değerlendireceğimiz başka bir sorundur. Öte yandan,

“Doğu ile Batı, bir elmanın iki yarısı”63 ya da “Batı’yla Doğu insan beyninin iki

yarım küresi”64 gibidir ancak –muhtemelen eşyanın tabiatı gereği– her ikisinin de

ayrıca kendi içlerinde dual bir yapı arz etmesi sözkonusudur. Örneğin, dualitemizin

Doğu yakası kapsamında değerlendirilebilecek eski “Çin’de her şeyi düzenleyen:

akıl[dır]. Hint [ise], hissin ve hayalin vatanı”dır.65 Dolayısıyla, Doğu ve Batı

şeklindeki dualitemizin yakalarının, elmanın ya da beynimizin hangi yakasına

tekabül ettiğini tesbit etmek gerçekten girift bir meseledir.

Doğu–Batı dualitesini somutlaştırma bağlamında, üstelik bu iki unsur

arasında terkip fikrini de savunan  Ernst von Aster’in şu muhasebesi aydınlatıcı

olabilir:

..Batı, doğa üzerinde bilimsel ve teknik üstünlük kurdu. Oysa Doğu,
ruhun derinliklerine karşı, Batı’dan çok daha değerli ve büyük bir anlayış
gösterdi. Bugün, iki tarafı da birleştirmek gerekmektedir..66

Ernst von Aster’in bu muhasebesi genel olarak Batı kültürünü rasyonel ve

analitik, Doğu kültürünü de manevi geleneklere yatkın ve dolayısıyla gizemci olarak

nitelendirmeye zemin sağlayabilir. Burada son derece ilginç olan, öğrencisi Hüseyin

Batuhan tarafından “oldukça ‘pozitivist’ bir düşünür”67 olarak görülen von Aster’in

Doğu–Batı dualitesine ilişkin olarak bireşim önermesidir.

Yine de, Doğu–Batı dualitesinin muhtevasını belirlemede genellemeye

varmanın zorluklarına bir iki ilave yapmak gerek. Konu hassastır ve son derece

ihtiyatlı olmayı gerektirir, çünkü sözkonusu dualitenin muhtevasını belirleme

girişiminde şu ya da bu yakanın bakış açısına kapılmak, şu ya da bu yakanın

oluşturduğu yanılsamalı paradigmaya teslim olmak tehlikesi mevcuttur. Eflatun’u ele

alalım. Realizm–idealizm dualitesi bağlamında, varılabilen en özenli ve adil bakış

                                                
63 Cemil Meriç, Jurnal 1 (1955–65), 7. bs., İstanbul, İletişim, 1997, s. 372.
64 Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, s. 88.
65  A.e., s. 54 vd. (Köşeli parantezler benim.)
66 Ernst von Aster’in Felsefe Tarihinde Türkler adlı kitabından aktaran: Toygar Akman, Doğaya
Kaçış, İstanbul, Kaknüs, 2000, s. 126.
67 Bkz.: Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler, s. 283.
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açısıyla Eflatun, ‘kavram realisti’ olarak tanımlanır. Ne ki, bu tanımlamaya bizzat

Eflatun’un rıza gösterebileceğini söylemek, kesinlikle kolay bir iddia değildir.

Gerçekten de, Eflatun’u genel dualitelerin daha analitik görünen yakasına

yerleştirmeyle ilgili olarak temel bir sorun yaşanır. Bu bağlamda, Alfred Weber’in,

sıklıkla kullandığımız kavramları da kapsaması açısından, Eflatun’la ilgili belki cesur

ama ilginç muhasebesi şöyledir:

Platon [Eflatun] mistik ve rasyonalist: burada aykırılık yoktur.
Rasyonalizm ve mistisizm, birbirine ulaşan iki uçdur. Gerçekten de, idealist
rasyonalizmle kullandığı dedüktif metot, hareket noktası olarak keşfettirici bir
esine tamamıyle benzediği ve, deyim yerindeyse, sıçrıyarak analizin
evrelerini atladığı için, haklı olarak mistik diyeceğimiz bir tür seziş olan
mutlak bazı prensiplerin a priori algılanmasına dayanır. Platoncu idealizm,
filizleri olan Plotinos’un, Spinoza’nın, Schelling’in sistemleri gibi, mistik bir
hareketle başlıyor ve sonuçta bir dine varıyor.68

Şimdi, bu muhasebenin Eflatun’u nasıl bir Eflatun’dur ve Doğu–Batı

dualitesinin hangi yakasında yer almaktadır? Elbette ki içinden kolay çıkılamayacak

bir meseledir bu. Çünkü belki de Eflatun eski Yunan kültür çevresinde yaşadığı halde

bu çevreye mensup sayılamayacak bir filozoftur. Cemil Meriç’in dediği gibi,

“Yunanlının rüyaları bir kanatlanış değil, bir aynaya bakıştır. Yunanlı olmayan

Yunanlılar var: Eflatun gibi…”69

Öte yandan, “açık ve aşikar bir şekilde ateist olan ilk büyük Batılı filozof”70

olmasına rağmen, “Batı ve Doğu düşüncesi arasında önemli paraleller çizen tek

büyük Batılı filozof” olarak bilinen,71 “Hint düşüncesiyle uzlaşmayan herhangi bir

felsefe kabule şayan değildir”72 diyen Alman filozof Schopenhauer’i dualitemizin

hangi yakasına yerleştirmemiz gerekir? Hattâ, çok daha derin bir bakışla belki şu

soruyu sormak da mümkündür: Doğu–Batı dualitesi bağlamında, Doğu düşüncesini

sezgisel ve mistik, Batı düşüncesini de –genel anlamıyla– rasyonel ve analitik olarak

nitelendiren genel eğilimi tersine çevirmek gerekebilir mi? Bu son soru ilk bakışta

                                                
68 Weber, Felsefe Tarihi, s. 58 vd. Ayrıca belirtmek gerek: Bu muhasebeyle ilgili olarak Weber,
Hartmann’ın Philosophie de l’Inconscient (Çev. Nolen) künyeli kitabının ‘De l’inconscient dans le
mysticisme’ adlı bölümüne bilgi iktibası atfı yapıyor.
69 Meriç, Jurnal 1 (1955–65), s. 175.
70 Bryan Magee, The Great Philosophers: An Introduction to Western Philosophy, Oxford,
Oxford University Press, 1988, s. 213. (Tırnak içi ifadeler Frederick Copleston’a aittir.)
71  A.e. (Tırnak içi ifadeler Frederick Copleston’a aittir.)
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görüldüğü kadar tuhaf değildir, çünkü düşünce tarihi boyunca Doğu’nun altın

çağlarını yaşadığı çeşitli dönemler olduğu gibi, bütün Doğu kültürlerinin temel

metinlerinde analitik düşünceyi önceleyip vurgulayan unsurlar bulmak mümkündür.

Doğu–Batı dualitesinin muhteva çizgilerini kesin olarak belirlemenin ve bu

hususta genellemelere varmanın zorluğu bağlamında Ortaçağ Batı felsefesinde

“nerdeyse bütün önemli filozofların din bilgini (religious scholar)”73 olduğu

gerçeğini de hatırlamalıyız. Gerçi, “Roma imparatorluğu’nun çöküşünden

Rönesans’a kadar bin yıl ya da daha fazla”74 süren Ortaçağ felsefesi dönemi

boyunca, Eflatunculuğa göre daha rasyonel ve analitik görünen Aristotelyanizm

hakimiyeti sözkonusudur ancak, bu dönemin din bilgini filozoflarının mistisizme

aşina oldukları da dikkate alınmalıdır.

Dual bakış ve kaynaşık terkip yöntemi çağdaş zamanlar itibarıyla cazibesini

arttırmaktadır da. Birkaç ilginç örnek vermek gerekirse; Nermi Uygur’un “Karşıtlara

bulaşmadan birşey söyleyenin söylediği birşey var mı?”75 sorusunu hatırlatırcasına

Walter Benjamin, bazı “büyük edebiyat eleştirisi denemelerinde teolojik ve

materyalist diyalektiğin bir sentezine ulaşmaya” çalışmıştır.76 Ayrıca, “Psikoanaliz

(psikanaliz) ve Budizm’den her birinin, dünyamızdaki yaşantının eziyet ve meydan

okumalarına katkı sağlayacak nadir ve hayati bir yönü vardır”77 diyen New Yorklu

psikoterapist Jeffrey B. Rubin’in analitik psikoanaliz geleneğiyle mistik Budi

geleneğin imtizacını hedefleyen zikre değer müstesna bir çalışması vardır. Rudyard

Kipling’in “Doğu Doğudur, Batı da Batı ve bu ikizler buluşmayacak”78 sözüne

karşılık, din olarak müslümanlığı benimsediğini ilan eden Salman Rushdie’nin79

“[Doğu ile Batıdan] hiçbirini ve her ikisi seçiyorum”80 cevabına yer veren Rubin’in

sözkonusu çalışmasının bir üst kategori olarak Doğu–Batı dualitesine ilişkin olduğu

                                                                                                                                         
72 Aktaran: Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, s. 51.
73 Magee, The Great Philosophers, s. 58. (Tırnak içi ifadeler Anthony Kenny’e aittir.)
74  A.e. (Tırnak içi ifadeler Anthony Kenny’e aittir.)
75 Uygur, Başka–Sevgisi, s. 237.
76 Bernd Witte, Walter Benjamin, İstanbul, YKY, 2002, s. 110. Ayrıca bkz.: A.e., s. 70, 114. (Bu
sebeple olsa gerek ki Benjamin “mistik” diye de nitelendirilir.)
77 Jeffrey B. Rubin, Psychotherapy and Buddhism: Toward an Integration, New York, Plenum
Press, 1996, s. vii (preface).
78 Aktaran: Salman Rushdie, East, West, New York, Pantheon Books, 1994, s. 211.
79 Bkz.: Salman Rushdie, “Why I Have Embraced Islam,” The Imaginary Homelands, London,
Granta Books, 1991, s. 430–432.
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söylenebilir.81 Psikoanaliz ve Budizm geleneklerinin imtizacının faydalı ve gerekli

olduğunu belirten Rubin, kitabında birçok kez değişik şekillerde temas ettiği gibi bu

iki gelenek arasındaki sentez yaklaşımını şöyle dile getirir:

Psikoanaliz, daha az aşırı (excessively) dar, daha az ben–merkezci ve
bireyci ben’in (self) dilek ve gereklerine daha az yoğunlaşmış olmak
amacıyla Budizme ihtiyaç duyar. Budizm ise eylem, seçim, ahlaki taahhüt,
ilişkisel tutkunluklara yönelik düşündüğümüzde ben’e olduğu kadar öteki’ye
de yoğunlaşmamız gerektiğini öğretir.82

Rubin’in bu muhasebesinde görüldüğü gibi Psikoanalitik gelenekle Budi

geleneğin bir bakıma birbirini tamamladığı öngörülmektedir. Sonuçta Rubin’in

girişimi de Doğu–Batı dualitesi kapsamındadır.

Burada genel olarak Doğu–Batı dualitesi bağlamında dual bakış ve kaynaşık

terkip yönteminin cazibesinden ve dolayısıyla yaygınlığından söz ediyoruz. Bu

yöntemi en bariz şekilde telaffuz eden ve kullanan bir düşünür sima olarak da yakın

zamanlar itibarıyla Türk düşünce tarihinden Peyami Safa’yı seçtik. Ancak, bu

yöntemi kullanma tarzı açısından Peyami Safa’nın, ömrünün son yıllarına doğru

mistisizme kayması83 –ve belki akademik derinlik ve titizlikten ziyade gazetecilik

sürati ve yüzeyselliği– dolayısıyla, Robert Ornstein’le tam bir uyum arz ettiği

söylenemez; çünkü Ornstein’de analitik düşünce, bir kelimenin hakiki (birebir)

anlamının mecazi anlamının karşısında olduğu gibi öncelik taşır. Şüphesiz ki özel

ilgimiz analitik düşünce vurgusu olunca Peyami Safa’nın tüm külliyatına yönelik

derin bir inceleme sözkonusu olur: Safa’nın dual bakış ve kaynaşık terkip

yaklaşımında olduğu kadar analitik düşünce vurgusu bakımından belirgin olmadığını

rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Yöntemler arası birebir uygunluk bakımından durum, Rubin için tersinedir

oysa. Diğer bir deyimle, Rubin’le ilgili olarak, Ornstein’in yöntemiyle birebir

uyumlu olmaktan söz edebiliriz. New York merkezli kimi mistik (Budist)

teşekküllerin içinde yaşanan ahlaki skandallara temasla, bu skandalların sebebini,

                                                                                                                                         
80 Rushdie, East, West, s. 211. Rubin’in iktibas ettiği yer: Rubin, Psychotherapy and Buddhism, s.
169.
81 Bkz.: Rubin, Psychotherapy and Buddhism, s. 2, 74–5.
82  A.e., s. 178.
83 Bkz.: Beşir Ayvazoğlu, Geleneğin Direnişi, İstanbul, Ötüken, 2000, s. 259–264.
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analitik bir gelenek olarak Psikoanalizle mistik bir gelenek olarak Budizmin ‘ben

(self)’ anlayışı temelinde arayan ve sonuç olarak da analitik bakış eksiğine (belki de

bu bakışı öncelememe eksiğine) izafe eden Rubin,84 Ornstein’in trajedisini önceden

tesbit etmişçesine, analitik düşünce modu öncelikli terkip anlayışını Psychotherapy

and Buddhism kitabının son cümlesinde şöyle dile getirir: “Yalnızca ben–merkezli

olmayan derin düşünmeli (contemplative) bakış açılarıyla desteklenmemiş bir

psikoanaliz, daha az hoşnutsuzluk barındıran bir medeniyete götürebilir.”85 Her

şeyden önce Rubin’de dual bakış barizdir. Rubin’in belirlediği dualitenin bir yakası

Psikoanaliz, diğer yakası da Budizmdir. Bu iki unsur arasında terkip kurma çabası

dolayısıyla Rubin’de kaynaşık terkip yaklaşımı da barizdir. Dual bakış ve kaynaşık

terkip yöntemini icra ederken Rubin, analitik düşünceye ya da dualite unsurlarından

daha analitik olana öncelik de verir; çünkü Rubin’in düşüncesinde, bir psikolojik

tedavi geleneği olarak Budizm; tikel, bireysel ve analitik Psikoanaliz geleneğinin

tamamlayıcısıdır. Diğer bir deyişle, hassas yaklaşımında Rubin, kendi belirlediği

dualite unsurlarından Psikoanalizi şu ya da bu şekilde ihmal etmediği gibi, Budi

geleneğe kıyasla doğal olarak daha analitik olan bu kutba –üstünlük değil ama–

öncelik verir. Bu sebeple de Peyami Safa’dan farklı olarak Rubin’in dual bakış ve

kaynaşık terkip yöntemini icra tarzıyla Ornstein’in aynı yöntemi icra tarzı arasında

uyum olduğunu söyleyebiliyoruz.

Dual bakış ve kaynaşık terkip yöntemi öylesine tedavül bulmuş ve genel–

geçer bir nitelik kazanmıştır ki, çağdaş zamanların düşünürleri bu yöntemi başka

birçok açıdan olduğu gibi özellikle Doğu–Batı dualitesi bağlamında tatbik

etmişlerdir. Bu düşünürlerden çok önemli birinin, Peyami Safa’nın da

kılavuzluğuyla, Hindistanlı büyük şair–düşünür Tagore (Takur) olduğunu biliyoruz.

Dahası, bilgece bir düşünüşle Tagore, “spiritualizmi, iç hayatın derinliğini, Doğu’nun

manevî yükselmeye karşı yorulmaz meylini, Batı’nın maddeciliğine, kazanç hırsına,

aceleciliğine, doymak bilmez zenginlik hırsına, düşüncesiz faaliyetlerine karşı koyar

ve asla şüphe etmez ki Doğu ile Batı arasındaki çatışma, Batı’nın kendi içinde de

vardır.”86 Diğer bir deyişle Tagore, genel ölçekte ele aldığımız Doğu–Batı dualitesini

                                                
84 Rubin, Psychotherapy and Buddhism, s. 67–8.
85  A.e., s. 198.
86 Ayvazoğlu, Peyami, s. 435. (Tırnak içi ifadeler Ayvazoğlu’na aittir.)
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eşyanın tabiatı gereği görerek, bu dualitenin ayrı ayrı Doğu ve Batı kültürlerinde

içkinleşmiş olduğu tesbitini yapar. Tagore son derece ilginç ve bir o kadar da isabetli

bir tesbit yapmaktadır, ki bu tesbite göre, Doğu–Batı dualitesine ilişkin söz

söylendiğinde, kategorik olarak Doğu ve Batı kültürlerinin iç meselelerine olduğu

kadar özgül anlamda her bir kültürün kendi iç meselelerine ilişkin de söz söylenmiş

olmaktadır. Genel olarak dual bakış ve kaynaşık terkip yönteminin icracısı

saydığımız Tagore’un sözkonusu tesbiti, genel dualiteler bağlamında elde edilen

verilerin ve varılan vargıların geçişkenlik özelliği taşıdığını da göstermektedir. Bu

incelemenin ışığı altında ortaya çıkan bir gerçek olarak ayrıca vurgulamalıyız: Batı

kültürünün içine doğmuş ve Batı kültürü kodlarıyla donanmış bir sima olarak

Ornstein’in analitik düşünce–mistik düşünce ya da rasyonalite–mistisizm bağlamında

yaşadığı trajedi, mutlaka Doğu–Batı dualitesine ilişkin değildir. Her bir kültürün iç

bünyesinde mistik bir yönseme sözkonusudur, çünkü, “Büyük olsun, küçük olsun

bütün dinlerin mistik, gizemci biçimleri vardır.”87

Ornstein, özellikle Sufizm olmak üzere ‘Doğu mistisizmine’, geleneksel bir

tedavi yöntemi olarak Çin tıbbına vs. atıflar yapmak suretiyle kendi özgün öğretisini

Doğu–Batı ölçeği çerçevesinde kurmaya çalışır ve bu süreç içinde yoğun bir trajik

tecrübe yaşar. Ancak, belirtmek gerekir ki Ornstein, Doğu–Batı dualitesini hiç

gündeme getirmeden de öğretisini kurabilirdi. Diğer bir deyişle, Tagore’un

sözkonusu tesbiti; genel ölçekte Doğu–Batı dualitesinin muhteva uyumuna yönelik

çabanın, Doğudan olsun Batıdan olsun her bir kültürün kendi muhteva uyumuna

yönelik öngörü sağladığını gösterir. Bütün bu gerçekler de, öteden beri söylediğimiz

gibi, Ornstein’in genel dualite kavramlarıyla düşünmesinin veya genel dualite

kavramlarını kapsamaya çalışmasının isabetliliğini ve ayrık-beyin araştırma alanının

nüfuz gücünü bir ölçüde açığa çıkarır. Bu bağlamda, genel olarak Doğu milletlerinin,

rasyonel ve analitik Batı kültüründen istifade aracılığıyla kendi kültürlerinin analitik

bileşenlerini keşfetmiş olacağı da söylenebilir.

Doğu–Batı dualitesi açısından dual bakış ve kaynaşık terkip yaklaşımının

yaygınlık kazanması bağlamında çağdaş Japon düşüncesine de yer vermek gerekir.

Peyami Safa, Doğu–Batı dualitesini telif edemediğinden bunalıma girip intihar eden

                                                
87 Seymour-Smith, Yüzyılların 100 Kitabı, s. 159.
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Japon şair Yone Nogouche’den söz açarak bu dualite açısından Japon kültürünün

‘henüz’ bir terkibe varamadığı sonucuna ulaşır. Cezayirli düşünür Malik b. Nebi’ye

göre İslam Rönesansından ancak beş yıl önce başlayan Japon Rönesansının88 onca

teknik başarısına rağmen, Peyami Safa’ya göre  “Japonlar, Yunan mucizesinin ve

Avrupa ruhunun temeli farzedilen riyaziye kafasından” hem de “tamamile”

mahrumdur.89 Aşırı cesaretli sayabileceğimiz bir iddiadır bu. Açık ifadesiyle, Safa’ya

göre gelenek–modernizm çatışmasından muzdarip “Japon ruhunun bu baş dönmesi,

teknik büyük hamlelerine rağmen, onu bu iki zıt kutuptan birinin tercihine veya

ikisinin bir Asya humanizmine örnek olabilecek yeni bir telifine henüz götürmüş

değildir.”90

Japon düşüncesinde Doğu–Batı dualitesi açısından bir terkibin –Peyami

Safa’ya uyarak– henüz gerçekleştirilmemiş olduğuna karar versek bile, bu terkibi

kurmaya yönelik yoğun çabaların çağdaş zamanlar itibarıyla Japon fikir hayatında

geniş ölçekli bir yaygınlık kazandığını söylemeliyiz.91 Buna güçlü bir örnek,

pozitivizm karşıtı olarak bilinen idealist Japon düşünür İnoue Enryo’dur. Felsefe

öğrenimini Almanya’da tamamlamış olan İnoue,

Yeni, kapsamlı bir felsefi sistemin ancak, doğulu ve batılı felsefenin
ayrıntılı ve karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesinden sonra ortaya
çıkabileceği düşüncesiyle hareket etmiştir. İnoue’ye göre arı felsefe (junsei
tetsugaku), batılı ve doğulu kuramlar arasında bir sentez anlamına gelir ve bu
sentezden yeni, her şeyi kapsayan bir sistem geliştirilebilir.92

Doğu–Batı dualitesi bağlamında sözü uzatma imkanlarının geniş ve konunun

bariz bir tedavül kazanmasından ötürü bir o kadar gereksiz olduğu da söylenebilir.

Ancak burada bizim için ilginç ve önemli olan husus, konunun Türk-İslam kültürü

açısından değerlendirilmesidir. Doğu–Batı dualitesi bağlamında elde edilen veriler ve

                                                
88 Malik b. Nebi, İslam Rönesansının başlama tarihini 1858, Japon Rönesansının başlama tarihini de
1853 olarak gösteriyor. Bkz.: Malik b. Nebi, Çağdaş Temel Konular, Fransızca aslından çeviren:
Veysel Uysal, İstanbul, Bir Yay., 1983, s. 33–34. Ayrıca bkz.: Bernard Lewis, Müslümanların
Avrupa’yı Keşfi, Çev. İhsan Durdu, İstanbul, Ayışığı Kitapları, 2000, s. 361 vd.
89 Peyami Safa, Büyük Avrupa Anketi, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1938, s. 67’den aktaran:
Ayvazoğlu, Peyami, s. 273 vd.
90 Büyük Avrupa Anketi’nden aktaran: Ayvazoğlu, Peyami, s. 274.
91 Bkz.: Lydia Brüll, Japon Felsefesi: Bir Giriş, Almancadan çeviren: Mustafa Tüzel, İstanbul,
Kabalcı, 1995, s. 9.
92 A.e., s. 184.
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varılan vargılar her halükârda Türk-İslam kültürü açısından müstesna bir önem taşır.

Bu, Türk-İslam kültürünün özellikle çağdaş zamanlar itibarıyla Doğu–Batı

çatışmasını yoğun olarak tecrübe etmesi ve bu dualitenin uyumuna yönelik ileri

çabalar göstermesi dolayısıyladır.

Doğu–Batı dualitesinin muhtevasını tesbite yönelik temel ölçütlerden birinin,

Nermi Uygur’un “Ne denli Doğu’ya giderseniz, o denli bireyce duyarlık

azalmakta”93 sözünden de anlaşılabileceği gibi bireycilik–kollektivistlik ayrımı

olduğunu biliyoruz. “İlle de bir yerden olmak gerekmiyor, ama bu yönden [bireyce

duyarlık yönünden], Doğulu mu Batılı mı Türkler?”94 sorusuyla Uygur, Doğu–Batı

dualitesinin imtizacı açısından Türk-İslam kültürünün son derece elverişli bir zemin

arz ettiği fikrini ihsas eder. Şu halde, Doğu–Batı dualitesi ve diğer genel dualiteler

bağlamında varılan sonuçlar, dolayısıyla, Doğu–Batı dualitesinin izdüşüm esası

sayabileceğimiz ayrık-beyin çalışmaları ve özgül anlamda Ornstein’in düşünce

yöntemi Türk-İslam kültürü açısından özel önem taşır. Çünkü Türk-İslam kültürü,

dual unsurlar olarak Doğu ve Batı kültürlerinin bir bakıma kesiştiği bir coğrafyada

yoğun olarak yaşanır.95

Diğer bir anlatımla, Türk-İslam kültürü, bir elinde Doğu bir elinde Batı

kültürü tecrübesi tutan bir görüntü arz etmektedir. Soyut da olsa bu görüntünün,

beyin yarımkürelerinin çapraz denetim düzenleri dolayısıyla, ayrık-beyin araştırma

alanıyla ilgisini kurmak zor değildir; zira Michael Herz’in “Ne mükemmel bir

benzerlik eller arasında, ama yine de ne keskin bir farklılık!”96 şeklindeki tanıklığıyla

vurgulayabileceğimiz gibi, insanın iki eli arasında mükemmel bir benzerlik, ama aynı

zamanda keskin de bir farklılık vardır.

Türk–İslam kültürünün bu özelliği onun, Doğu–Batı dualitesinin her iki

yakasına ilgili, açık ve her iki yakasını kapsayıcı olmasında aranmalıdır. Bir bakıma,

Doğu–Batı kültürlerinin coğrafi olarak ortasında kalmanın değil, ortasında durmanın

ve dengenin merkezi olmanın getirdiği, “maddeye önem veren Batı’dan ruha önem

                                                
93 Nermi Uygur, İçi Dışıyla Batı’nın Kültür Dünyası, İstanbul, YKY, 1998, s. 131.
94 A.e. (Köşeli parantezler benim.)
95 Peyami Safa’nın, Türkiye’yi Asya ile Avrupa’nın “zifaf döşeği” olarak nitelendiren tesbiti için bkz.:
Peyami Safa, “Şark–Garp Münakaşasına Bir Bakış,” Peyami Safa’dan Seçmeler, s. 303.
96 Michael Herz’den (1909) epigraf olarak aktaran: Ornstein, Sağduyu, s. 91.
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veren Doğu’ya bir geçit”97 olma özelliği taşır Türk-İslam kültürü. Doğu–Batı

dualitesi bağlamlı çalışmalar Türk-İslam kültürünü yakinen tanımak açısından

önemlidir, çünkü sözkonusu “geçitin içinde biz, Türkiye insanı olarak, tam orta

sayılabilecek bir yerde duruyoruz.”98

Buraya kadar yaptığımız incelemeden açığa çıktığı gibi, dual bakış ve

kaynaşık terkip yaklaşımı –kaba hatları ya da değişik versiyonlarıyla– bir yöntem

olarak değişik düşünürler tarafından kullanıla gelmektedir ve giderek artan bir cazibe

de kazanmıştır. Yanısıra, ayrık-beyin araştırma alanı ve özelde Ornstein’in düşünce

yöntemi, Türk-İslam kültürünün mahiyeti açısından özel önem arz etmektedir. Öte

yandan, Ornstein’in Doğu–Batı dualitesi ve diğer genel dualiteler aracılığıyla

düşünmesi, onları kapsaması; ayrık-beyin araştırma alanının –ve dolayısıyla

Ornstein’in öğretisinin– nüfuz gücünü ve geçişkenliğini gösterir. Diğer bir deyimle,

herhangi bir kültürün ya da herhangi bir kültüre mensup bir bireyin Ornstein’in

öğretisinin ilgi kapsamına girmesi için, sistematik olarak mistisizme aşina olması

gerekli şart değildir. Salt edebiyat–sanat ya da mecaza düşkünlük yoluyla da birey,

analitik düşünce–sezgisellik ya da rasyonalite–mistisizm dengesini bozabilir ve

ayrık-beyin araştırma alanı ya da Ornstein öğretisi açısından bir ‘çalışma vakası’na

dönüşebilir.

Şairleri ele alalım. Şüphesiz ki şairler bu çalışmanın ‘ayrık-beyin araştırma

alanı ve bilim–sanat dualitesi’ faslında dramatik olarak belirttiğimiz gibi, işlevleri en

az bilim adamları kadar önemli insanlardır. Dolayısıyla şiir de en az bilim ve felsefe

kadar önemlidir. Genel olarak analitik düşünceyi temsil eden bilim adamlarıyla,

mecazi (metaforik) düşünceyi temsil eden şairler arasında belki iki el örneğinde

olduğu gibi mükemmel bir benzerlik ve aynı zamanda keskin bir farklılık vardır.

Şairler genel olarak işlev bakımından en az bilim adamları ve filozoflar kadar önemli

insanlardır, çünkü şunu biliyoruz ki “çağdaş insanın ruhunun derinliklerine kadar

inebilmiş olanlar..filozoflar, psikologlar değil, hiçbir ölçü tanımayan, her türlü sınırı

aşan şairlerdir.”99 Elbette ki hiçbir ölçü ve sınır tanımayan şairler mecaz ustasıdırlar

                                                
97 Günil Özlem Ayaydın, “Çevirmenin Önsözü,” Rahibe Nivedita (Margaret E. Noble), Hindu
Söylenceleri, Çev. Günil Özlem Ayaydın, Ankara, İmge, 2002, s. 10.
98 A.e.
99 Stefan Zweig, Üç Büyük Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski, 6. bs., Çev. Ayda Yörükân, Ankara,
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000, s. 209–210.
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ve üretim kaynakları akıldan çok duygu, analitik düşünceden çok sezgidir. Bu

bakımdan da şairler analitik düşünce ya da rasyonaliteden daha çok mistisizme

yakındır. Hattâ bu durum şair için mistisizm ile sistematik olarak ilgilenmeyip onu

bilinçli olarak benimsemese bile böyledir, çünkü Ayvazoğlu’na göre “Gerçek şiire

ulaşmak isteyen her şair kendini, içeri girmese bile, kaçınılmaz olarak tasavvufun /

mistisizmin kapısında bulacaktır.”100

Şimdi, mecaz ustası şairlerin bütün üretiminin elbette ki analitik düzlemde bir

anlamı olmalıdır; aksi takdirde şairler de okurlar da mecaz dünyasında kaybolabilir.

Bu gerçeği, ‘şairlerin kullandıkları / ürettikleri mecazların analitik kökleri de

olmalıdır’ şeklinde de ifade edebiliriz. Yalnızca mecazlar aracılığıyla iletişim

gerçekleştiren bir toplum tasavvur edilemeyeceği gibi, yalnızca mecazlardan oluşan

bir edebi mahsul de düşünülemez. Bunun gibi, analitik kökleri olmayan, analitik

anlamda bir şey anlatmayan bir sanat-edebiyat mahsulü de düşünülemez. Diğer bir

deyişle, dual bakış ve kaynaşık terkip yöntemi açısından bakarsak, ortaya koyduğu

bilimsel formülü analitik–düz dilin dışında mecazi araçlarla da ifadelendiremeyen

bilim adamı da, ortaya koyduğu edebi mahsulün analitik anlamda neyi anlattığını hiç

bilmeyen edebiyatçı–sanatçı da rasyonalite–sezgisellik ya da analitik düşünce–

mecazi düşünce dualiteleri açısından olumsuz olabilir ve böylece ayrık-beyin

araştırma alanının ilgi kapsamına girebilir. Yalnızca mecazlardan oluşan edebiyat

mahsulü olamayacağı düşüncesinden hareketle olsa gerek, büyük edebiyat

eleştirmeni Memet Fuat, söz sanatlarının en yücesi saydığı şiir için, “Gene de şiirin

amacı belirli bir şey anlatmaktır” der.101

Söylemek istediğimiz, ayrık-beyin araştırma alanının ilgi kapsamına girmek

için bireyin ya da bireyin mensup olduğu kültürün mistisizme sistematik olarak aşina

olmasının gerekli şart olmadığı, dolayısıyla özel olarak Ornstein’in genel dualite

kavramlarıyla da düşünmesinin isabetliliğidir. Ayrık-beyin araştırma verileri ve

Ornstein’in mirası, Doğu–Batı dualitesinden edebiyat eleştirisine kadar birçok

konuya girişkendir.

                                                
100 Ayvazoğlu, Yaza Yaza Yaşamak, s. 134.
101 Memet Fuat, “Şair–Şiir–Okuyucu,” Düşünceye Saygı, İstanbul, YKY, 1994, s. 44.
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Eflatun–Aristo, Leonardo da Vinci–Michelangelo, Casanova–Don Juan ve

Dostoyevski–Tolstoy gibi dualiteler belirleyen Stefan Zweig,102 Kırmızı ve Siyah

yazarı Stendhal’in şahsında, dual unsurlar olarak zeka ve duygunun kuvvet ve

zaaflarına temas ettiği şu ilginç muhasebe, ayrık-beyin araştırma verilerinin edebiyat

eleştirisine de uzanabileceğinin kanıtıdır:

[Stendhal,] tabiatının her iki eğiliminde de var olan tehlikeyi aynı
şekilde bilmektedir: Zekânın tehlikesi, onun en yüce anlarını kısırlaştırmak ve
soğuk bir hale getirmek, duygununki ise onu, tutarsızlıkta ve gerçek dışı
alanda çok uzaklara sürüklemek ve böylece hayatı için gerekli olan açıklık ve
seçikliği bulandırmaktır. Elinde olsaydı, ruhun bu iki görünüşünden her birine
ötekinin niteliklerini aşılamak isterdi: Stendhal hiç durmadan, duygularını
akılla bağdaştırmaya gayret edecek, aklına ise tutku katmaya çalışacaktır –
hayatı boyunca, bu ilginç ve duygulu adamın derisi altında iki kişi yer
alacaktır: Romantik bir kafa adamı ile, kafaya önem veren bir romantik.103

Açık söylemek gerekirse, kendi okumaları içinde kapsadığı takdirde, Stefan

Zweig’ın, Stendhal’e ilişkin bu muhasebesi, genel dualiteleri daha çok birey

eğitimine yansıması açısından ele aldığı halde Robert Ornstein’in yoğun takdir ve

onayını alırdı. Belki Ornstein, bu noktadan kalkarak doğrudan doğruya edebiyat

eleştirisine ilişkin bir yöntem de kurabilirdi. Yine de Ornstein’in kendi eserlerinde

içkin olarak böyle bir yönteme işaret ettiğinden söz edebiliriz. Çünkü Ornstein’in

yönteminin nüfuzunu –bu yönteme genel dualiteler yardımıyla da ulaştığını dikkate

alırsak– edebiyat eleştirisi alanına taşımak ya da Ornstein’in yöntemini edebiyat

eleştirisi alanında kullanılmak üzere çıkarsamak için, bu alana ilişkin herhangi türden

makul bir dualite tesbit etmek (ya da ‘kurmak’) yeterlidir. Bu bağlamda, edebiyat

eleştirisine ilişkin bir dualite tesbit etme (ya da kurma) teşebbüsü olarak,

“Humboldt’a göre dilde iki fenomen vardır: Şiir ve düzyazı”104 yaklaşımını ele

alabiliriz. Bu arada, roman yazarlarının ortaya koyduğu edebi mahsullerin yani

romanların –Stefan Zweig’ın edebiyatçı monografilerinden de anlayabileceğimiz

gibi– mutlaka düzyazı kapsamında sayılmadığını hatırda tutmalıyız. Dikkat edilirse

düzyazı daha çok analitiktir ve beynin sol yarımküresine hitap eder; şiir ise daha çok

                                                
102 Bkz.: Stefan Zweig, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar: Casanova, Stendhal, Tolstoy, 6. bs.,
Çev. Ayda Yörükan, T. İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 2000, s. 168–9, 351.
103 A.e., s. 167–8.
104 Aktaran: Bedia Akarsu, Dil-Kültür Bağlantısı, 3. bs., İstanbul, İnkılâp, 1998, s. 33.
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metaforiktir ve beynin sağ yarımküresine hitap eder. Basit anlamda böyle bir dualite

kurulunca, Ornstein’in yöntemini edebiyat eleştirisi açısından istihdam etmek de

mümkün olur. (İleride bu konuyu etraflıca ele almaya çalışacağız.)

Ornstein’in beyin yarımkürelerinin işlev değerlendirmesi ve bu

değerlendirmenin ışığı altında tesbit ettiği sapmalar, dikkatli bir bakışla genel

dualiteler bazında da tesbit edilebilir, ki böylesi tesbitler Ornstein’in genel dualiteler

yardımıyla da düşünmesinin isabetli olduğunu kanıtlar.

Bilim–edebiyat dualitesi bağlamında, felsefeci–deneme yazarı Nermi

Uygur’un Tadı Damağımda adlı kitabından yıllar önce kaleme aldığı İnsan

Açısından Edebiyat kitabında, Ornstein’in yöntemi açısından sapma da içeren şu

değerlendirmesi son derece ilginçtir:

Ne zaman edebiyatsız yaşamanın sözü geçse, Darwin gelir aklıma.
Yeniçağ’ın bu devrimci bilgini, edebiyattan uzak kalmanın acısını öylesine
içten çekmiş ki! Yaşama öyküsünü anlatırken, otuzbeş yaşlarına değin
Shakespeare’i, Byron’u, Coleridge’i, Shelley’i okuduğunu, bu okumalardan
yüce bir tat aldığını söylüyor. Ama sonra, bilimsel araştırmalara öylesine
kaptırıyor ki kendini edebiyat denebilecek herşey yok olup gidiyor Darwin
için. Nice yıllar geçiyor aradan, başarılarının doruğunda şöyle sormak
zorunda kalıyor gene de kendi kendine: ‘Kafam, geniş olgu yığınlarından
yasalar öğüten bir makine olmuş görünüyor; peki ama bu neden beynimdeki o
daha üstün durumların dayandığı bölümü körletsin, bir türlü anlamıyorum.’
Anlamıştır oysa, edebiyatsız, özellikle şiirsiz yaşadığı için körleşmiştir
beyninin o üstün bölümü.105

Bir bilim adamı olarak Darwin’in edebiyatsızlıktan şikayeti, edebiyatı beynin

bir bölümüyle bağlantılandırması elbette ki ilginçtir. Belki, kendisinin de bir tür

kusur olarak gördüğü bu durumun, çok daha farklı bir ‘bilimsel miras’ bırakmasına,

elde ettiği verileri çok daha dikkatli yorumlamasına engel olduğu da söylenebilir.

Ancak, Darwin’in muhtemelen insan beyninin sağ yarımküresini işaretleyerek  en

azından ihsas ettiği, Nermi Uygur’un da açıkça telaffuz ettiği beynin ‘üstün bölümü’

ifadesi Ornstein’in yöntemi açısından doğal olarak sorgu ve itiraz konusudur. Çünkü,

hatırlanırsa, “Ornstein, sağ beyni yaratıcılığın merkezi, sol beyni ise fantezi yoksunu

                                                
105 Uygur, İnsan Açısından Edebiyat, s. 140. (Kitabın ilk basım yılı 1965. Ayrıca, iktibastaki italikler
bana ait.)
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bir makine olarak gösteren romantik yaklaşımla bazen alay edip bazen de bu

yaklaşıma” kızmaktaydı.106

Kısaca özetlemek gerekirse, Ornstein’in ayrık-beyin verilerini genel dualiteler

ve özellikle Doğu–Batı dualitesi yardımıyla ele alıp yorumlaması isabetlidir.

Bununla beraber, hem Doğu hem de Batı kültürlerinin dualiteye, terkibe ve dualiteler

arası terkibe önem verdiği örmekleri dikkate alırsak ‘hangi Doğu?’, ‘hangi Batı?’

soruları makul bir zemin kazanır.

Doğu metinleri babında, eskiliği bakımından Hindu metinlerinden tanık

getirmeye çalışırsak, söylemeliyiz ki dualite fikri ya da dual bakış bu metinlerde

kolayca tesbit edilebilecek türdendir. Hindu kutsal ve felsefi metinlerinden olan

Upanişadlar’da geçen, “İki ihtiras vardır: Birincisi, bu dünyada zevk içinde bir

yaşama; ikincisi de, başka dünyalarda daha büyük bir zevk içinde yaşama”107 ya da

“İç âlemde olan şeyler, dış âlemde de vardır. Dış âlemde olan şeylerle iç âlemde olan

şeyler arasında fark gören kişi, ilelebet ölümden ölüme gider”108 gibi pasajlar belli

bir dual bakışın göstergesi olarak ele alınabilir. Upanişadlar’dan iktibas ettiğimiz son

pasajdan da anlaşılabileceği gibi bir sonraki kademede bu dual bakışın terkibe

vardığı sonucunu da çıkarsayabiliriz. Bu noktaya ilişkin olarak kaydetmeli ki, bir

başka temel dini–felsefi Hindu metni Bhagavadgita “Yaşam ikiliklerinin ötesine

geçmiş olanlar özgür olurlar”109 demektedir. Upanişadlar’da çok daha çarpıcı

pasajlar bulmak mümkündür. Son derece dramatik olmaları sebebiyle bu tür pasajlara

burada yer vermeyi gerekli görüyoruz:

Kendilerini sadece dünya hayatına adamış olan kişiler, karanlıkta
kalmaya mahkûmdurlar. Sadece tefekkür hayatına dalmış kişiler de aynı
durumdadır. Sadece dünya hayatı veya sadece tefekkür hayatı, kişiyi
birbirinden tamamiyle farklı sonuçlara ulaştırır. Bilge kişilerden biz böyle
işittik.

Hem dünya yaşantısını hem de ruhî hayatı bir arada sürdüren kişiler
ise, dünya hayatı ile ölümü yenerler, düşünce hayatı ile de ölümsüzlüğe
ulaşırlar.

                                                
106 Seda Darcan, “Mistik Bir Dahi mi, Şebek mi?,” Radikal Kitap, 2 Temmuz 2004, Yıl:3, Sayı: 172,
s. 20.
107 Upanişadlar, 2. bs., Derleyen. Mehmet Ali Işım, İstanbul, Dergâh, 1997, s. 156.
108 A.e., s. 28.
109 Bhagavadgita (Kutlu Ezgi), 2. bs., Çev. Sevda Çalışkan, Ankara, İmge, 2001, s. 41 (IV / 22).
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Sadece tabiat bilgisine inanan kişilerle, sadece tabiat üstü bilgisine
inanan kişiler de karanlıklarda kalmaya mahkûmdurlar. Bilge kişilerden biz
böyle işittik.

Hem tabiat bilgisine hem de tabiatüstü bilgisine sahip kişiler, tabiat
bilgisiyle ölümü yenerler, tabiatüstü bilgisiyle de ölümsüzlüğe ulaşırlar.110

Doğu ya da Batı metinlerinde dual bakışı tesbit etmemiz, ‘Doğunun ve

Batının içinde ayrı ayrı bir Doğu bir de Batı vardır’ önermesi için yeterli bir

gözlemdir. Bununla beraber, belirtmek gerekir ki, dual bakışın olduğu yerde genel

olarak terkip yaklaşımı adeta eşyanın tabiatı gereği gündeme gelmektedir.

Dolayısıyla, dual bakış ve kaynaşık terkip yaklaşımından söz ederken, tıpkı beyin

yarımkürelerinin farklı ihtisasları gibi zaten yüzyıllardır bizimle birlikte olan bir

olgudan söz ettiğimizin farkına varmış olmalıyız. Diğer bir deyişle, hem Doğu hem

de Batı kültürlerinin iç bünyesinde zaten var olan bir dualite olarak Doğu–Batı

dualitesinin muhtevasını nasıl belirlersek belirleyelim, bu dualitenin belli ölçüde

değişken ve izafi olabileceğini de kabul etmeliyiz. Bu noktada, bilim tarihinin

Müslüman bilim öncülerinin genel bilimsel gelişime katkı örnekleriyle dolu

olduğunu hatırlamamız yeterli olacaktır: analitik akla önem vermeyen, hattâ onu

öncelemeyen bir kültür ortamı bilimsel gelişime katkıda bulunamazdı.

Önceki bölümlerde değişik vesilelerle gündeme getirdiğimiz örneklerin

yanında, bol miktarda dual bakış ve kaynaşık terkip örneğini Batı kültürünün temel

metinlerinde de bulmak mümkündür. Bu bağlamda, “düşünce tarihinde önemli bir

yer işgal eden” ve sistemi Batı düşüncesinin kılavuz güçlerinden biri olagelmiş

Plotinos’a111 elem–haz dualitesini hem ruh hem de bedene izafe etmesi dolayısıyla

işaret edebiliriz.112 Şüphesiz ki, ‘Yunanlı olmayan Yunanlı’ Eflatun gibi Plotinos’un

                                                
110 Upanişadlar, s. 38.
111 Paul Henry, “The Place of Plotinus in the History of Thought,” Plotinus, The Enneads, Translated
by Stephen MacKenna, London, Penguin Books, 1991, s. xliii.
112 Plotinus, The Enneads, s. 286. Yakın Türk düşünce tarihinde en bilge, derin ve özenli bakışla
Peyami Safa tarafından ele alınan elem–haz dualitesine ilişkin olarak, Fransız düşünür La
Rochefoucauld’un, Hermann Hesse’yi andırır şekilde zıt kutuplar arasında bireşim ve devinim fikrini
yansıtan şu ilginç yaklaşımını burada zikretmek gerek: “İnsanların kısmetleri (lot) arasındaki
farklılıklar ne kadar büyük olsa da, neşe ve kederden yana daima belli bir denge vardır ki, herkesi eşit
kılar.” Sayfa kenarında aktaran: Myers, Social Psychology, s. 448. Ayrıca bkz.: La Rochefoucauld,
Maxims, Translated by. Leonard Tancock, London, Penguin, 1959, s. 43. [Buradaki İngilizce
çevirinin Türkçesi: “Servetleri ne kadar farklı olsa da, insanlar, iyi ile kötü arasındaki belli bir
mübadeleyle eşit kılınırlar.”]
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da Doğu–Batı dualitesinin Batı yakası kapsamında değerlendirilip

değerlendirilemeyeceği tartışma konusu olabilir.

Örnekler kolayca çoğaltılabilir. Fakat, son derece ilginç bir düşünür olması,

dual bakış ve kaynaşık terkip yaklaşımını çarpıcı bir şekilde kullanması dolayısıyla,

“İnsanın düalizmi öylesine aşikârdır ki, bazı insanlar iki ruha sahip olduğumuzu

düşünmüşlerdir”113 diyen Blaise Pascal’ı bu bağlamda kapsamak gerekir. Bir

düşünür olarak örneğin Descartes’ın karşı kutbunda konumlandırılabilecek Pascal

matematiksel akıl–sezgisel akıl şeklinde dual bir yapı kurar ve bu yapı içinde

kaynaşık terkip fikrini savunur, çünkü ona göre, “bütün ilkeleri görmeye muktedir

çok net bir nazara [sezgisel akıl] ne kadar ihtiyaç varsa, bilinen ilkelerden batıl

hükümler çıkarmaktan kaçınmak için sahih bir akla [matematiksel akıl] da o kadar

ihtiyaç bulunmaktadır.”114

Aynı kapsamda toplanabilecek –bizim bu çalışma boyunca dile getirdiğimiz

dual yapılarla da uyumlu– çeşitli dualiteler kurması ve bu yapılar içinde terkip fikrini

savunması dolayısıyla Pascal, bir psikolog yani bir bilim adamı olmasına rağmen

Ornstein’in yönteminin felsefi ve dini alanlarda tatbik edilebileceğinin kanıtını sunar.

Dualite kurarken sanki ayrık-beyin araştırma verileriyle düşünen Pascal, ayrık-beyin

araştırma alanı tarihinin kesinlikle es geçemeyeceği bir simadır. Sol beynin analitik

ve sağ beynin sezgisel ya da, sol beynin ‘akıllı’ ve sağ beynin duygusal olduğu

bilgisini hatırlarsak, Pascal, akıl–duygu şeklinde bir dualite de kurar. Aşağıda, ayrık-

beyin araştırma verileriyle son derece uyumlu değerlendirmesinde Pascal, akıl–

duygu dualitesini kurduğu lafızlarla aynı anda terkip fikrini de savunmuş olur:

Duygularıyla hükmetmeye alışkın olan insanların, akıl yürütmeyi
gerektiren hususlarda hiçbir anlayışları yoktur. Zira bir anda meselenin
esasını ve künhünü kavramak isterler; prensipler arayıp adım adım sonuca
ulaşmaya alışık değillerdir. Tam aksine prensiplerden hareketle akıl
yürütmeye alışık olan diğer insanların ise, duyguların söz sahibi olmasını
gerektiren hususlarda hiçbir anlayışları yoktur. Zira, öncelikle prensipleri arar
ve adım adım sonuca giderler; meselenin esasını bir anda kavrama istidatları
yoktur.115

                                                
113 Blaise Pascal, Düşünceler, 2. bs., Çev. Metin Karabaşoğlu, İstanbul, Kaknüs, 1998, s. 172.
114 A.e., s. 143.
115 A.e., s. 197 vd.
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Gerçekten Pascal burada, sol beynin analiz yaptığı sağ beynin de bağlam

kurduğu gerçeğini hatırlarsak, doğrudan doğruya bir ayrık-beyin araştırmacısı /

yorumcusu gibidir. “Mutlak aklın reddi kadar akla uygun hiçbir şey yoktur”116 ya da

“İki şey insana tüm mahiyetini öğretir: içgüdü ve tecrübe”117 gibi sözleriyle de dual

bakışa kuvvetle aşina olduğunu gördüğümüz Pascal; bizim bu çalışmada sıkça

telaffuz ettiğimiz rasyonalite–sezgisellik ya da analitik düşünce–mistisizm dualitesini

andırır şekilde, yalnızca akıl kavramını açıkça dile getirse de akılcılık–gizemcilik

şeklinde açımlayabileceğimiz bir dualiteyi dini alana da uygular. Zıt kutuplu

matematiksel akıl–sezgisel akıl ya da akıl–duygu kavramlarıyla kurduğu dualitelerle

aynı kategoride kapsanabilecek ve akılcılık–akıl dışılık ya da akılcılık–gizemcilik

lafızlarıyla açımlayabileceğimiz bu dualitenin, “epistemolojik açıdan dini tecrübenin

önemine dikkat çeken”118 ve “ ‘kalbi’ bilgi kaynağı” gören119 Pascal tarafından dini

alana uygulanması; genel dualitelerin ya da bu dualitelere dayalı yöntemlerin

geçişkenliğini gösterir diyebiliriz. Şunları söyler Pascal:

Herşeyi aklın eline bırakmaya kalkarsak, dinimizin [Hıristiyanlık]
gizemli ve olağanüstü hiçbir tarafı da kalmayacaktır.

Öte yandan aklın prensiplerini ihlal etmeye kalkışırsak, o zaman da
dinimiz saçma ve gülünç olacaktır.120

Külliyatı içinde bilimsel yazılar olduğu kadar teolojik yazılar da bırakan ve

yoğun bir mistik tecrübe yaşadığı söylenen121 filozof Blaise Pascal, yukarıdaki

uygulamasıyla aslında dini öğretinin içinde mistisizmin bir bileşen olduğunu

gösterdiği kadar, dini öğretinin mistisizmden ibaret olmadığını da vurgulamış olur.

Diğer bir deyişle, Pascal’dan anlıyoruz ki, bir dini öğretinin mistik bileşeninden

ibaret görülmesi ya da mistik bileşeninin dini öğreti olarak ön plana çıkarılması,

aslında o dinin kimliğini kaybedip yok olması demektir. Bir dini öğretiyi mistik

bileşeninden ya da mistisizmden ibaret görmek, insan aklını sezgisel akıldan, insan

beynini de sağ yarımküreden ibaret görmek kadar saçmadır.

                                                
116 A.e., s. 77.
117 A.e., s. 50.
118 Monroe C. Beardsley, “Blaise Pascal,” The European Philosophers from Descartes to
Nietzsche, Ed. By. Monroe C. Beardsley, New York, The Modern Library, 1960, s. 99.
119  A.e.
120 Pascal, Düşünceler, s. 76.
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‘Hangi doğu, hangi batı?’ sarmalından kalkarak geldiğimiz bu noktada, dile

getirmek gerekiyor ki, Doğu–Batı dualitesinin muhtevasını belirlemek zordur ve ne

şekilde belirlersek belirleyelim sözkonusu muhteva daima sorguya açık ve duyarlı

kalacaktır. Bu muhtevayı belirlemenin bir zorluğu da Doğu–Batı dualitesinin mikro

anlamda hem doğuda hem de batıda ayrı ayrı yaşandığı gerçeğidir.

1. Doğu–Batı ve Kollektivizm–Bireysellik

Dual bakışın düşünce tarihinde hayli tanıdık bir unsur olduğunu ve özellikle

çağdaş zamanlar itibarıyla cazibesinin arttığını göstermek amacıyla sergilediğimiz

örnekler / uygulamalar yanında, ‘hangi doğu, hangi batı?’ sorusunu makul kılacak

şekilde, Doğu–Batı dualitesini bireyselcilik–kollektivizm ölçütüyle belirleme

girişebiliriz. Doğu–Batı dualitesinin Doğu yakasını kollektivizm ile nitelendirmek

daha kolay gözükse de, aynı nitelendirme Batı yakası için de geçerlidir. Örneğin, bir

felsefi akım olarak varoluşçuluk (Existentialism) bağlamında Heidegger felsefesi

idealizm–realizm dualitesine ilişkindir.122 Çünkü “[Heidegger] felsefesinin çekici

özelliğinin, bu felsefenin insan ruhunun iki büyük eğiliminin her birini afaki olarak

geliştirdiği gerçeğinden kaynaklandığı söylenebilir: eşyanın akla nerdeyse nüfuz

edici olmadığını vurgulamak amacıyla kullanılan realist eğilim; her şeyi akılda

konumlandırmak amacıyla kullanılan...idealist eğilim.”123 Ayrıca bu felsefede,

dualitelerin birbirini çağırdığı ve bir bakıma birbirinin izdüşümü olduğu gerçeğini

hatırlatacak şekilde, “hem aşırı bireyselliğe yönelik bir eğilim, hem de derinlemesine

hissedilen bir bütünlük (totality)’e yönelik bir eğilim” buluruz.124

“Ne dikkat, ne anlayış, ne sezgi gerçeğin bütün çeşitliliğini kavrayabilir”125

diyen Hilmi Ziya Ülken’in, 19. Yüzyıl Batı felsefesine ilişkin bireyselcilik–

                                                                                                                                         
121 Beardsley, “Blaise Pascal,” The European Philosophers from Descartes to Nietzsche, s. 98.
122 Jean Wahl, “The Roots of Existentialism,” Jean-Paul Sartre, Essays in Existentialism, Ed. by.
Wade Baskin, Secaucus (New Jersey), Citadel, 1979, s. 20.
123  A.e.
124  A.e., s. 21.
125 Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlakı, İstanbul, YKY, 1999, s. 275.
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kollektivizm açısından yaptığı değerlendirme, dual bakışın cazibesi, doğu–batı

dualitesi muhtevasının izafiliği ve genel dualitelerden monist yapıya varma ihtiyacı

hakkında söylemek istediklerimizin özeti gibidir:

İhtiras felsefesi—Ondokuzuncu yüzyılda vücuda gelen ve en aşırı
şekillerde gelişen fertçilik–toplumculuk akımlarının bir nevi terkibi olduğunu
söylemiştim. gerçekten, Darwin’de ‘yaşamak için savaş’ fikri ile ilmi
olgunluğunu bulan fertçi anarşizm, Nietzsche’de bütün ahlaki kaideler ve
inançların üstüne çıkan bir immoralizme ulaşmıştır. Ondokuzuncu yüzyıl
felsefesi bir yandan Comte, Marx ve Spencer’de aşırı toplumculuk şeklinde
gelişirken, öte yandan da Stuart Mill, Max Stirner ve Nietzsche’de aşırı
fertçiliğe doğru giderek ruhi kudretin yer ve değerini göstermişti. Fikrimce bu
iki cereyan arasında Zıtlık ve antinomi münasebeti yoktur. Onlar ancak
insanın izahında aynı derecede ağır basan iki gerçekten birine dayanmaları
ve yalnız onu ağırlık merkezi diye almaları bakımından ayrılabilirler. Bu
sebepten, modern felsefenin en mühim meselesi, insani kişilik üzerinde aynı
derecede hissesi olan bu iki gerçeklik arasındaki münasebeti bulmaktır.126

Hilmi Ziya Ülken’in bu muhasebesinden çıkarsayabileceğimiz gibi dual

bakış, kapsayıcı ve bilge bir yaklaşıma götürür. Doğu–Batı dualitesinin coğrafi ve

dolayısıyla kültürel sınırlarını belirlemenin zorluğu bir yana, bu dualitenin Batı

yakasında kolayca konumlandırılabilecek bazı Batılı düşünürlerin kollektivizme

ilgisi, Doğu ile Batının –hiç değilse– birbirine karıştığı bir görünüm arz etmektedir.

Diğer bir deyişle, hem Doğunun hem de Batının içinde dualite kendini ele

vermektedir. Alman filozof ve tarihçi Karl Jaspers’in, Hegel’in insanlık tarihinde

eksen çağı (axial age) olarak belirlediği tekil bakış açılı dönemi Milattan önce 600

ve 300 yılları arası olarak genişletmesi127 bu dual yapının habercisi görünümü arz

etmektedir. Çünkü Jaspers’in belirlediği dönem Çin’de Konfüçyüs ve Lao-Tse,

Hindistan’da Buda, Orta Doğu’da İsrail peygamberleri ve Yunanistan’da filozoflar

zamanını işaretlemektedir.128 Bu vesileyle belirtmek gerekir ki, Doğu–Batı

dualitesinin muhtevasını tesbit etmenin zorluğu, Doğu ile Batının kendi içindeki

dualitelerden kaynaklandığı kadar şimdiye dek işaret ettiğimiz gibi düşünce tarihi

boyunca Doğu ile Batı arasında terkip kurma çabalarından da kaynaklanır.

                                                
126 A.e., s. 40. (İtalikler benim.)
127 Jaspers, Way to Wisdom, s. 99–100.
128 Bkz.: Bernard Lewis, The Middle East: A Brief History of the Last 2000 Years, New York,
Scribner, 1995, s. 28.
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Hilmi Ziya Ülken’in yukarıda ‘ihtiras felsefesi’ bağlamında bireyselcilik ve

kollektivizmle ilgili olarak iki ayrı gerçeklik şeklinde yaptığı değerlendirme,

Ornstein’in farklı ihtisaslara sahip beyin yarımkürelerinin oluşturduğu dualitenin

yansıması ya da izdüşüm esası olarak kapsadığı genel dualiteler için de geçerlidir.

Tıpkı Ülken gibi Ornstein de terkip yanlısıdır. Daha da önemlisi Ülken, kendi

belirlediği dualitenin unsurları arasında terkip kurma ya da bu unsurlar arasındaki

‘münasebeti bulma’ ödevini modern felsefenin en önemli meselesi sayarken,

Ornstein, kendi belirlediği dual unsurlar arasındaki münasebeti aramaya çalışır ve bu

arayış içinde yoğun bir trajedi yaşar. Bu trajedinin kaynağı da; ayrık-beyin araştırma

verilerinin bizzat Ornstein’in ‘sağ yarımküresel çılgınlık’ dediği, diğer dualiteler

bağlamında da doğulu batıni geleneklerin ve mistisizmin analitik akla ve bilimsel

araştırma yöntemlerine (ya da ‘bilimsel mantığa’) öncelendiği bir düzleme çekilmesi

olmuştur.

2. Doğu–Batı ve Ornstein

Bu noktada, şimdiye dek yaptığımız incelemelerin yardımıyla, Ornstein’in

trajedisini Doğu–Batı dualitesi açısından açıklama imkanını ele geçirmiş

bulunuyoruz. Beynin sol yarımküresinin analitik ve matematiksel yetenek, sağ

yarımküresinin de sanatsal ve mistik yeteneklerle eşleştirildiğini hatırlarsak, genel

olarak Batılı insanın sol yarımküresel, Doğulu insanın da sağ yarımküresel olduğu

düşünülür. Doğu–Batı dualitesinin coğrafi ya da kültürel sınırlarının nasıl çizildiği,

bu dualitenin muhtevasının hangi ölçütle nasıl ve hangi zaman dilimi itibarıyla

yorumlandığı gibi sorgu imkanlarını kullanmaksızın bu düşünceyi doğru kabul edip

temel alırsak, ne sol yarımküresel ne de sağ yarımküresel insanların salt biyolojik,

fizyolojik ve dolayısıyla psikolojik yapıları açısından birbirine üstün olamayacağı

sonucuna doğal olarak varırız. Ancak bu vargının en azından ayrık-beyin araştırma

tarihi açısından bile her zaman için geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin 19.

Yüzyılda genellikle doğulu insanları kapsadığı düşünülen bir ‘aşağı ırk’ tanımı ve

“beyaz Avrupalıların beyinlerinin [de] ‘aşağı ırklar’ın beyinlerinden bariz bir şekilde
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büyük olduğu inancı” sözkonusuydu.129 Dahası, ‘doğulu’ insanlar olarak “

‘Zencimsileri’ (Negroids) bir beyin simetrisi düzleminde maymunlarla Kafkasyalılar

[beyaz ırk insanları] düzeyinde [arasında]” konumlandıran bilim adamları bile

vardı.130 Ayrık-beyin araştırma alanıyla ilintili olduğu kadar bu alan verilerinin yanlış

yorumlanması olarak tenkit edilebilecek bu sakil yaklaşım özellikle 1930’lardaki

Alman ve İtalyan aşırı milliyetçiliğinin genetik determinizm anlayışına kadar uzandı.

Hem bu sakil anlayışa dramatik bir tarzda temas etmesi, hem de Doğu–Batı dualite

muhtevasının sağ yarımküre–sol yarımküre ölçütüyle ele alındığını delillendirmesi

dolayısıyla, İranlı düşünür Ali Şeriati’nin konuya ilişkin mütâlası son derece

ilginçtir. “Doktorları ve biyologları bile” der Ali Şeriati,

Batılıların beyninde, Doğu’lu ve siyahlarda olmayan, zeka ve
duygulara etki eden fazladan gri renkte bir kabuğu [kabuk] bulunduğunu isbat
ettiler. Öyle ki, Batılının beyin hücrelerinde, dehasına sebep olan ve Batı’lı
olmayanlardan daha iyi düşünmesini sağlayan fazla bir ek olduğunu bile
ortaya koydular. Sonra, “Batı’nın üstünlüğü” ve “Batı medeniyet ve halkının
üstünlüğü” tezleri üzerinde yeni bir kültür oluşturulduğuna tanık oluyoruz.
Sonra da, Avrupalı’nın akıl ve teknik yönden özel bir yeteneği olduğuna,
Doğulu’nun ise tuhaf, duygusal ve ruhanî, zencilerin de dans, müzik, resim ve
heykeltraşlık yeteneğine sahip olduğuna bizi ve bütün dünyayı inandırdılar.

Sonuç olarak, dünya üç farklı ırka ayrıldı: Biri düşünebilen ırk, yani
Avrupa’lı (tâ eski Yunan’dan günümüze kadar) bir diğeri yalnız mistik ve
ruhanî duygulara sahip, sadece hissedebilen ve şiir yazabilen Doğu’lu, bir
üçüncüsü de, dansedip şarkı söyleyerek, güzel caz çalabilen zenciler.131

Ali Şeriati’nin çarpıcı bir şekilde dile getirdiği ve Ornstein’in de keza hiç

itibar etmediği bu sakil anlayış; bu kez ayrık-beyin araştırma verilerinin doğrudan

doğruya yanlış yorumlanmasıyla ters-yüz edilmiş olarak ortaya çıktı. Bu kez Doğulu

yani sağ yarımküresi başat insanların Batılı yani sol yarımküresi başat insanlara

biyolojik, fizyolojik ve dolayısıyla psikolojik açıdan üstün olup olmadığının

tartışıldığı bir noktaya gelindi.

Bu noktaya ise genel olarak beynin sağ yakasının üstünlüğünü savunan /

çağrıştıran çalışmalar yüzünden gelinmişti. “Bazen, tüm bu çalışmalarla ilgili

değerlendirme yapmam istendiğinde The Godfather (Baba) filmindeki ihtiyar Don

                                                
129 Ornstein, Sağduyu, s. 66 (dipnot). (Köşeli parantezler benim.)
130 A.e. (Köşeli parantezler benim.)
131 Ali Şeriati, Medeniyet ve Modernizm, Çev. İsa Çakan, İstanbul, YZY, 2003, s. 32 vd. (Köşeli
parantezler ve italikler benim.)



92

Corleone’nin bir toplantıda öne çıkıp ‘Nasıl oldu da işler böylesine zıvanadan çıktı?’

diye sorduğu andaymışız gibi hissederim”132 diyen Robert Ornstein’in bir bilim

adamı olarak öfkesini, meseleyi salt ayrık-beyin araştırma verilerinin yanlış

yorumlanması açısından ele aldığımızda anlamak zordur. Ancak ilk bakışta

olabildiğince masum görünen bu yanlış yorumlamanın genel dualiteler açısından

vardığı noktayı düşündüğümüzde Ornstein’in öfkesini de trajedisini de anlamak

kolaylaşır. Çünkü, bizzat Ornstein’in de belirttiği gibi, “zaman zaman Yerel

Amerikalılar (Kızılderililer), Siyahiler ve diğer ‘sağ–beyni başat’ bireyler” bazı

ayrık-beyin araştırmacıları tarafından “sol beyinli çoğunluk tarafından hayran

olunacak ve gıpta edilecek numuneler olarak ele alınmıştı.”133 Ornstein, Doğu–Batı

dualitesinin Doğu yakasında konumlandırılan bireyleri ‘sağ yarımküresi başat’ diye

üstün gösterme eğilimini, “Kötü bir sözel ve analitik eğitimle iyi bir sağ yarımküreyi

birbirine karıştıran fena halde ihmalkar bir tutum” olarak tenkit eder.134

Ornstein’in trajedisi tam da bu noktada şekillenir: sağ beyin başatlığına

üstünlük atfeden eğilimle sol beyin başatlığına üstünlük atfeden eğilim arasında

kalmanın doğurduğu trajedidir bu. Üstelik bu trajedinin boyutları, yalnızca fizyolojik

anlamda beyin yarımküreleriyle sınırlı kalmaz, beyin yarımkürelerinin oluşturduğu

dualitenin yansıması ya da izdüşüm esası diyebileceğimiz genel dualitelerin çizdiği

kapsam sınırlarına da varır.

Ornstein’in iktibas ettiği versiyonuyla “Neyin Ne Zaman İşe Yarayacağını

Bilemezsin”135 başlıklı, gramerci(nahivci)–gemici dualitesini konu alan Nasreddin

Hoca hikayesinde olduğu gibi, insana hem gramer bilgisi hem de yüzme bilgisi

gereklidir. Gramercinin gemiciye yönelik ‘Gitti ömrünün hepsi’ şeklindeki paylaması

ya da aynı zamanda ‘Sen de kalan ömrünü kaybederek sonuçta tüm ömrünün yarısını

boşa harcamış olacaksın’ anlamına gelebilecek eleştirisi de o kadar haklıdır.

Şüphesiz ki bu hikayede kıssadan hisse babında kastedilen, özgül olarak gramer ve

yüzme bilgisi değildir de, aksine, iki farklı bilgi ve öğrenim modudur. Özet olarak bu

kıssanın hissesi, insanın her iki bilgi türüne de ihtiyacı olduğu, dolayısıyla da dual

yapı olarak bir bilgi yönsemesinin diğerine üstün görülemeyeceği gerçeğidir.

                                                
132 Ornstein, Sağduyu, s. 100.
133 Ornstein, The Right Mind, s. 89; çeviri versiyonu farkı için bkz.: Ornstein, Sağduyu, s. 101.
134 Ornstein, Sağduyu, s. 101.
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Aynı durum, sol yarımküresel bir yönseme olarak bilim ile sağ yarımküresel

bir yönseme olarak görülen sanat alanlarının oluşturduğu dualite için de geçerlidir.

Bilim ve sanat, dolayısıyla da bilim adamı ve sanatçı, her ikisine de ihtiyaç duyulan

ve birinin diğerine üstünlüğü sözkonusu edilemeyecek türden bireylerdir. Ne bilim

adamı olmayan bir toplum ne de sanatçısı olmayan bir toplum tasavvur edilebilir.

Dahası, bu gerçek, ayrık-beyin araştırma alanı veri ve yorumlarının kazandırdığı

öngörü ve aşinalıkla söyleyebileceğimiz gibi, genel–geçer bir kuraldır ve hem Doğu

hem de Batı için geçerlidir. Şüphesiz ki, bilimin başarılarına ya da bilimsel verilerin

uygulamaya dönüştürülmesi diye nitelendirebileceğimiz teknoloji alanına (ki bu

alanın bilim ile sanatın bireşim kurduğu yerlerden biri olduğu da söylenebilir)

yönelik eleştirilerle bilimsel faaliyeti küçümseyen insanlar olabileceği gibi sanatsal

üretime topyekün bigâne kalan ya da –basitçe– sanatsal faaliyeti küçümseyen

insanlar da vardır. Ancak, bilim–sanat dualitesi bağlamında Ornstein’in trajedisini ve

bu trajedinin şiddetini anlamak, bu dualitenin unsurlarından birinin ihmal edildiği ya

da dıştalandığı bir eğitim politikasının göz önüne getirilmesiyle kolaylaşır.

Diyebiliriz ki, bu tür bir anlayışa yol döşeyen yaklaşımları içeren çeşitli yayınların

artması ve ortalık yerde önemli bir yoğunlukla tedavül etmeye başlamasıyla

Ornstein’in trajedisi şekillenmiş, şiddetlenmiş ve onu Sağduyu kitabını yazmaya

itmiştir.

‘Kör Adamlar ve Fil’ başlıklı meseli daha çok dual bakış kurma ve dual

bakışın doğallığını gösterme amacıyla istihdam eden Ornstein’in trajedisini Ayna

Meseli açısından da ifade edebiliriz. Hem yansının hem de yansının somut

nesnesinin öneminin itiraf edilmesinden yanadır Ornstein. Ayna olmasaydı, aynanın

karşı yakasındaki somut resim, olduğundan daha güzel hale gelmezdi, ancak somut

resim olmaksızın da aynada oluşacak herhangi bir yansı oluşmazdı. İşte, aynayı ve

aynada nerdeyse bambaşka ve harikulade bir yansı kazanacak somut nesneyi ihmal

edecek bir anlayışa yol döşeyen yaklaşımlar, Ornstein’in trajedisinin kaynağıdır.

Gemici–gramerci hikayesinden Kör Adamlar ve Fil meseline, bilim–sanat

dualitesinden ayna meseline ve Doğu–Batı dualitesine kadar çizdiğimiz doğrultuda

ayrık-beyin araştırma alanı verilerini en iyi yorumlayan bir bilim siması olarak

                                                                                                                                         
135 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 59.
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Ornstein’in düşünce yöntemini şu kavramlarla işaretleyebiliriz: dual yapı, kaynaşık

terkip ve analitik düşünce vurgusu. Buna göre, gemici–gramerci hikayesinin zımnen

kurduğu yüzme yeteneği–sözel yetenek ya da yüzme yeteneği–gramerik bilgi

şeklindeki dualitenin her iki unsuruna da ihtiyaç duyulur ve önem verilir, ancak

gramerik bilgi ya da yetenek öncelik taşır, çünkü yüzmeyi öğrenir ve öğretirken de

gramere ihtiyaç duyarız. Daha çok, çoklu akıl anlayışlarının mevcudiyetinin doğallığı

ve dolayısıyla dualite kurmanın gerekliliği fikrine hizmet etmesine rağmen, Kör

Adamlar ve Fil meseli açısından da durum aynıdır. Yani somut fil bilgisi soyut fil

düşüncesini önceler. Sonuçta filin dokunduğumuz kısmı itibarıyla örneğin derisinin

nasıl bir şey olduğuna dair somut bir bilgi ediniriz. Filin uzanamadığımız kısımlarını

elde ettiğimiz bu bilgiyle kıyaslamalı ya da filin diğer kısımlarına ilişkin bilgi ve

yorumlamaları eldeki somut tecrübeye dayalı bilginin dili cinsinden ifade etmeliyiz.

Genel dualiteler arasında bağlantı kurmaya yardımcı bu önemli mesel, somut–soyut

ya da zahir–batın şeklinde ifadelendirebileceğimiz bir dual yapı kurma işlevi görür.

Dual yapı ve kaynaşık terkip yöntemini kuvvetle benimsediği halde bu yöntemi icra

şekli ya da versiyonu olarak Ornstein, batıni olana karşı zahiri olanı, soyut olana

karşı da somut olanı eşyanın tabiatı gereği önceler. Eşyanın tabiatı gereği diyoruz,

çünkü Ornstein’in tutumu hakiki anlamın mecazi anlama öncelenmesi kadar

doğaldır. Eric Hoffer’ın dediği gibi: “Salt bilimsel terimlerle iç yaşantımızdan söz

etmek belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bilimsel terminolojiyle kişi

kendine gülebilir veya kendine acıyabilir mi? Şiirle aforizmadan birini tercih etmek

durumundayız. İkincisi muhtemelen daha az muğlak olandır.”136  Diğer bir deyişle,

Ornstein’in kullandığı bir yöntem unsuru olarak analitik vurgu önceliği adına batıni

ya da soyut alandan söz ederken diğerine göre daha az muğlak bir anlatım tarzı

olarak metaforik anlatım tarzı yerine analitik anlatım tarzını kullanmalıyız.

Ornstein’in eşyanın tabiatı gereği diye nitelendirdiğimiz tutumu da budur.

Ornstein’in dual yapı, kaynaşık terkip ve ‘analitik düşünce ya da dual

yapıların analitik yakasına öncelik vurgusu’ lafızlarıyla işaretlediğimiz yöntemi

bilim–sanat dualitesi açısından da geçerlidir. Dual unsurlar olarak bilim ile sanattan

birinin geliştiği coğrafyada ya da zaman diliminde diğerinin de gelişmişlik arz

                                                
136 Eric Hoffer, Aklın Muhteris Çağı, Çev. İhsan Durdu, İstanbul, Ayışığı, 2000, s. 89.
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ettiğini ve bu anlamda bilim ile sanatın ikiz kardeşler olduğu gerçeğini hatırlarsak,

birey eğitiminde her ikisinin de istihdam edilme gereği kolayca ortaya çıkar.

Ornstein’in yönteminin üçüncü aşaması olarak belirlediğimiz analitik düşünceye

öncelik vurgusunu ise bilim–sanat dualitesine şöyle uygulayabiliriz: birey eğitiminde

bilimsel bilgiye –belki üstünlük değil ama öncelik– verilmelidir. Elbette ki bu

öncelik vurgusu dualitenin diğer yakasının ihmali pahasına değildir. Diğer bir

deyişle, birey eğitiminde bilim–sanat dualitesinin her iki yakasına da eşit düzeyde

önem verilmelidir ancak, bir kelimenin hakiki (birebir) anlamının mecazi (metaforik)

anlamına doğal olarak öncelenmesi gibi bu dualitenin analitik yakası diğer yakaya

öncelenmelidir. Ornstein’in analitik düşünce vurgusunu bilim–sanat dualitesine daha

özgül bir örnekle uygulamaya çalışırsak, düşünür Aliya İzzetbegoviç’in, ilginç bir

sorusunu gündeme getirmek yerinde olur. İzzetbegoviç, “Bir çocuğa ilk olarak

hangisi öğretilmeli: Ay hakkında güzel bir şiir mi yoksa onun hakkında astronomiye

dayalı bir bilgi mi?”137 diye sorar. İşte, İzzetbegoviç’in cevapsız bıraktığı bu soruya

Ornstein’in cevabı analitik düşünce ve dolayısıyla analitik bilgiye öncelik

vermesinden ötürü ‘astronomiye dayalı bilgi’ şeklinde olacaktır.

E. Hakikat–Mecaz

Beyin yarımkürelerinin oluşturduğu dualitenin taşındığı ya da tatbik edildiği

bir diğer alan, Ornstein’in bol miktarda Sufi öyküler iktibas etmesinden de

anlaşılabileceği gibi hakikat–mecaz ilişkisi konusudur. Gerçekten de, belağat ilminin

(retorik) en temel tasnifi olarak138 hakikat–mecaz dualitesi ile beyin yarımkürelerinin

oluşturduğu dualite arasında çarpıcı bir paralellik vardır. Çünkü ana hatlarıyla

söylersek, insan beyninin sol yarımküresinin temel ihtisası analitik düşünce ve sözel

yetenek iken, sağ yarımküresinin ihtisası da bağlam kurma ve mecazları anlama

yeteneğidir.

                                                
137 İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım: Zindandan Notlar, Çev. Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul,
Klasik, 2005, s. 16.
138 Bkz.: Hatîp el-Kazvînî, Telhis ve Tercümesi: Kur-ân’ın Eşsiz Belâgatı, Haz. Nevzat H. Yanık,
Mustafa Kılıçlı, M. Sadi Çöğenli, İstanbul, Huzur Yayınevi, t. y., s. 110-128.
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“Suya sabuna dokunmaz görünen öykülere ilişkin kitapların çoğu geleneksel

batıni psikolojileri anlatmak için kaleme alınmıştır”139 diyen Ornstein, sol ve sağ

yarımküresel ihtisasları ayrıntıyla aktarır140 ve –bizim bilim–sanat, Doğu–Batı gibi

dualiteleri ele aldığımız bölümlerde yaptığımız gibi– bu farklı ihtisaslar bağlamında

beyin yarımkürelerinin oluşturduğu dualitenin hakikat–mecaz dualitesi şeklinde de

ele alınabileceğine işaret eder:

Eğer kişi bir söz ustası (wordsmith), bilim adamı ya da matematikçi
ise, sol yarımküreye yönelik hasar felaket doğurabilir. Şayet kişi bir
müzisyen, zanaatkar ya da sanatçı ise, sol yarımküreye yönelik hasar onun
müzik, zanaat ya da sanat yaratma kapasitesini azaltmaz ancak sağ
yarımküreye yönelik hasar bu kariyeri pekala yok edebilir.141

Analitik düşünme, bilgiyi ardışıksal (müteselsil) bir sırayla işleme vb.

ihtisaslarından dolayı sol yarımküre daha çok birebir yani hakiki anlama girişkendir.

Öte yandan bağlam kurma yeteneği (holistic mentation) ve bilgiyi eş zamanlı

(simültane) olarak işleme vb. ihtisaslarından dolayı da sağ yarımküre daha çok

mecazi anlama girişkendir. Bu yüzden sağ yarımküre hastaları mecazi ifadeleri

algılamada sorun yaşarlar.142

Beyin yarımkürelerinin sergilediği ve hakikat–mecaz dualitesi şeklinde

ifadelendirebileceğimiz bu ihtisas farkı, yine aynı yarımkürelerin konuşma–müzik

dualitesi şeklinde ifadelendirilen ihtisas farkına da benzer. Hakikat–mecaz

olgularında olduğu gibi konuşma yetisi–müzik yetisi olguları da beynin iki

yarımküresinde ayrı ayrı temsil edilir.143 Daha açık bir anlatımla, “müzik başat olarak

sağ yarımküre tarafından taranır ve değerlendirilirken dil de başat olarak sol

yarımküre tarafından işlemlenir.”144 Bizim bu noktada dikkat etmek istediğimiz

husus, sağ yarımkürenin hem –Hermann Hesse’nin dual bir yapı olarak matematik

karşısında konumlandırdığı– müzik yeteneğine hem de mecazları algılama

yeteneğine sahip olmasıdır. Gerçekten de, mesela sağ yarımküre inmelerinden

                                                
139 Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 169.
140 A.e., s. 61-62.
141 Ornstein, The Psychology of Consciousness, s. 70. Çeviri eksik ve yanlışları yüzünden bu kitabın
İngilizce aslını tercih ettik. Bkz.:ve krş.: Ornstein, Yeni Bir Psikoloji, s. 63.
142 Ornstein, Sağduyu, s. 145.
143 Anthony Storr, Music and the Mind, London, HarperCollins, 1997, s. 35.
144  A.e.
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(strokes) muzdarip insanların müzik yeteneklerini yitirdikleri tesbit edilmiştir.145 Öte

yandan, solaklığın sebep ve sonuçları üzerine müstakil bir kitap kaleme alan Stanley

Coren’in lafızlarıyla söylersek, “Bir mecaz (metafor) istihdam ettiğinizde sağ

yarımkürenizin becerilerini kullanıyorsunuz” demektir.146 Müzikle mecaz arasındaki

bu paralellik ya da paydaşlık kümesinin sınırları genişletilebilir ve bu küme

kapsamına sezgisellik, duygu, bağlam, mistik düşünce..vb. unsurlar da dahil

edilebilir. Ezcümle, Ornstein’in düşünce yöntemini somutlaştırma çabasında şimdiye

dek gündeme getirip incelediğimiz dualite örneklerinde olduğu gibi konuşma–müzik,

ya da hakikat–mecaz dualitesi de beyin yarımkürelerinin oluşturduğu dualitenin bir

izdüşümü(ya da yansıması)dür. Diğer bir ifadeyle, çok geniş bir yelpazeye yayılan bu

genel dualitelerin kaynağı beyin yarımküreleridir, çünkü “beyin yarımküreleri

arasındaki fark birçok farklı tarzda gösterilebilmektedir.”147

Dikkat edilirse, mistik düşünce yeteneği mecazları üretme/anlama yeteneğiyle

aynı küme kapsamına girmektedir. Diğer bir deyişle, mistik düşünce ile mecaz

arasında organik bir ilişki vardır ve bu gerçek de, tıpkı analitik düşünce–mistik

düşünce dualitesinde olduğu gibi, hakikat–mecaz dualitesinin de geniş ölçekli bir etki

alanına sahip olduğunu fark etmemize yardımcı olabilir. Bu arada, anti-psikiyatri

akımının önde gelen psikiyatrist siması Thomas Szasz’ın, “Mecaz sözel bir

karikatürdür. Bundan ötürü de kavranmalı, tahlil edilmemelidir”148 şeklindeki

tesbitinden de anlaşılabileceği gibi mecazın –tıpkı mistik düşünce gibi– analitik

düşünceye karşıt olduğu da akılda tutulmalıdır.

Analitik düşünce–mistik düşünce dualitesiyle hakikat–mecaz dualitesi

arasında öylesine kuvvetli bir paralellik ve dolayısıyla öylesine kuvvetli bir ilişki

vardır ki, bu dualitelerin yalnızca birinden kalkılarak varılan vargılar diğerine de

doğrudan doğruya taşınabilir. Diğer bir deyişle, bu dualiteler arasında son derece

çarpıcı bir anlambilimsel (semantik) yakınlık sözkonusudur ve dolayısıyla bu

dualiteler aynı olgunun –sırasıyla biri felsefe, diğeri edebiyat olmak üzere– değişik

alanlardaki tezahürleri olarak ele alınabilir. Aslında bu çalışmada kapsadığımız genel

                                                
145 Ornstein, Sağduyu, s. 80.
146 Coren, The Left-Hander Syndrome, s. 115.
147 Storr, Music and the Mind, s. 35.
148 Thomas Szasz, Vahşi Dil: Tersinden Okumalar Lügatı, Çev. Mehmet Atalay, İstanbul, Kaknüs,
2006, s. 76. Krş.: Thomas Szasz, The Untamed Tongue, s. 56.
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dualiteleri ayrık-beyin araştırma verilerinin ışığı altında değerlendirdik ve bu

verilerin doğrudan doğruya genel dualitelere taşınabileceğini iddia ettik. Elbette ki bu

genel dualiteler, Borges’in ‘Babil Piyangosu’ (The Lottery in Babylon) başlıklı

hikayesini, kültür olgusu karşısında bireyin pasifliği fikrinin “muhtemelen en iyi

tasviri” diye niteleyerek bu hikayeden iktibas yapan Steven Pinker’ın149 How The

Mind Works başlıklı kitabında işaretlediği gibi150 beyin yarımkürelerinin oluşturduğu

dualitenin izdüşüm esası olarak da algılanabilir. Ancak, bilimsel araştırma

yönteminin istediği somut araştırma zemini kuralına birebir uygun düşmesinden

ötürü, beyin yarımkürelerinin oluşturduğu dualiteyi diğer genel dualitelerin izdüşüm

esası olarak kabul etmek Ornstein’in eğilimine de koşut olmak üzere daha ziyade

tercihe şayandır.

    Hangi dualitenin hangi dualiteye izdüşüm ya da izdüşüm esası olduğu

araştırması bir yana, kabaca söylersek, analitik düşünce–mistik düşünce dualitesiyle

hakikat–mecaz dualitesi arasında öylesine kuvvetli bir semantik yakınlık vardır ki,

Avrupa’nın Shakespeare ve Goethe ile birlikte en büyük üç şairinden biri ve İlahi

Komedya (Divine Comedy) yazarı Dante Alighieri bir değerlendirmesinde ‘mecazi

(metaforik)’ sıfatı yerine ‘mistik’ sıfatını ikame eder. Her metnin en az iki anlamı

olduğunu belirten Dante’ye göre “ ‘Bir anlamı harflerden ediniriz. Diğer anlam

harflerin neyin yerine kullanıldıklarındadır. Yani bir sözlük anlamı, bir de alegorik

ya da mistik olan anlam vardır’”151 Daha ileri bir değerlendirmeyle Dante, sözlük

anlamı dışındaki anlamların üç ayrı okumaya kadar çoğalabileceğini belirterek, bu üç

ayrı okumanın doğurduğu anlamlar için ‘mistik anlamlar’ tabirini kullanır. Yanısıra

Dante, “ ‘Ama tüm bu mistik anlamlar değişik adlar alsa bile, tarihsel ve sözlük

anlamlarından farklı oldukları için genelde alegorik adı altında toplanabilirler’”152

diyerek mistik anlam ile mecazi anlam arasında tesbit ettiği semantik ilişkiyi

pekiştirmiş olur. Böylece Dante, genel olarak mistisizm mahsulü metinleri

değerlendirmede kaba haliyle de olsa bir ilke kazandırır bize: mistik metinler bir

                                                
149 Bkz.: Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, London, Penguin
Books, 2002, s. 59.
150 Pinker, How the Mind Works, s. 370.
151 Aktaran: Alberto Manguel, Okumanın Tarihi, Çev. Füsun Elioğlu, İstanbul, YKY, 2001, s. 109.
152 A.e., s. 109.
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kelime ya da ifadenin mecazi anlamı gibi, kapsamında oldukları bir öğretinin genel

olarak mecazi anlama ilişkin kısmını teşkil eder.

Sözlük anlamı dışındaki anlamın çoğulluğuna –bilim dili–edebiyat dili ya da

felsefe dili–edebiyat dili bağlamında– Jean Paul Sartre da işaret eder.153 Hattâ

Sartre’a göre mesela “‘Düşünüyorum öyleyse varım’ gibi bir cümle kurmaktan çok

daha zordur dört ayrı anlama gelen [edebi] bir cümle bulmak.’”154

Analitik düşünce–mistik düşünce dualitesini hakikat–mecaz dualitesiyle

doğrudan doğruya özdeş olarak ele almanın faydası, bu işlemin, Ornstein’in düşünce

yöntemini ve trajedisini anlamada ve somutlaştırmada yardımcı olmasıdır. Tıpkı

insanlar arası iletişimde hakiki anlam kadar mecazi anlama da ihtiyaç duyulması gibi

beşeri ya da dini bir öğretinin teşkilinde ve anlaşılmasında ‘mistik anlam’a ihtiyaç

duyulur. Yanısıra, mecazi anlam sahte ya da gereksiz demek olmadığı gibi mistik

anlam da (veya bir öğretinin mistik bileşeni) sahte ya da gereksiz değildir. Hattâ

bırakınız, Sartre’a göre, değişik düzeylerde birkaç anlama gelebilecek edebi/mecazi

bir ifade bulmak/kurmak, yalnızca birebir anlamlı bir ifade bulmak/kurmaktan daha

zordur. Mecazi anlam çoğu kez birebir anlamdan daha etkili ve işlevsel de olabilir.

Bu bağlamda, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Ben milletleri sanatlarının yaptığına

kaniim, aksine değil”155 şeklindeki yaklaşımı, sanat dilinin ağırlıklı olarak mecaz

istihdam etmesi dolayısıyla not edilmelidir. Kesin bir gerçek olarak beşeri iletişim

birebir anlam kadar mecazi anlama da ihtiyaç duyar; dolayısıyla da beşeri iletişimde

birebir anlam–mecazi anlam şeklindeki dual unsurlardan herhangi birini gereksiz ya

da işlevsiz görmek, beyin yarımkürelerinden herhangi birini gereksiz ya da işlevsiz

görmek kadar isabetsizdir.

Mecaz olgusunun işlev önemine ilişkin vurgu ve muhasebeler temel felsefi

metinlere kadar takip edilebilir. Örneğin, felsefe tarihinin büyük temel siması Aristo

şunları söyler:

                                                
153 Bkz.: Fethi Naci, Gücünü Yitiren Edebiyat: Eleştiri Günlüğü II (1986-1990), İstanbul, YKY,
2002, s. 255; Fethi Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, 2. bs., İstanbul,
Gerçek Yayınevi, 1990, s. 488-9.
154 Aynı eserler. (Köşeli parantezler benim.)
155 Ahmet Hamdi Tanpınar, Mücevherlerin Sırrı: Derlenmemiş Yazılar, Anket ve Röportajlar,
Haz. İlyas Dirin, Turgay Anar, Şaban Özdemir, İstanbul, YKY, 2002, s. 219.
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Muazzam ölçüde en büyük şey mecaz (metaphor) ustası olmaktır.
Mecaz, başkalarından öğrenilemeyen bir şeydir. Aynı zamanda mecaz bir
deha alametidir, çünkü iyi bir mecaz [analitik anlamda] benzer
olmayanlardaki benzerliğe ilişkin sezgisel bir algılama ima eder.156

Bu değerlendirmeyi son derece ilginç ve paha biçilmez kılan husus, felsefe

tarihinin diğer büyük temel siması Eflatun’a nisbetle daha ‘analitik’ bir filozof olan

Aristo tarafından yapılmış olmasıdır. Bu değerlendirme, mecaz üretme yeteneğinin

sezgisel bir algı ima ettiğini söyleyerek mecazın ve dolayısıyla sezgiselliğin

öğrenmeye konu olamayacağı iddiasını gündeme getirmesinden dolayı sorgulanabilir

de, ancak hemen belirtmeli ki mecazın işlev önemine vazgeçilemez bir gereklilik

anlamında vurgu yapmasından ötürü de emsalsizdir.

Beşeri iletişimde hakikat–mecaz şeklinde bir dualite gerçeği olmakla birlikte

hem hakiki (birebir) anlamın hem de mecazi anlamın gerekliliği tartışılmazdır. Öte

yandan, beşeri düşünce mirası bu dualiteye hiç de yabancı değildir. Diğer bir deyişle,

bu dualite yüzyıllardır bizimleydi, çünkü felsefe ve bilimin dili ağırlıklı olarak hakiki

(birebir) anlamlıyken mesela edebiyatın dili ağırlıklı olarak mecazi anlamlıdır; ancak

ne felsefe ve bilim mecazi anlamdan, ne de edebiyat hakiki (birebir) anlamdan

müstağnidir.157

Ornstein’in yaşadığı yoğun trajik tecrübeden beslenen dual bakış, kaynaşık

terkip ve analitik düşünce vurgusu yönteminden kalkarsak, bu iki unsurdan biri

pahasına diğerinin ihmal edilmemesi gerektiği noktasına varırız. Ornstein ne hakiki

(birebir) anlam uğruna mecazi anlamı, ne de mecazi anlam uğruna hakiki anlamı feda

etmeyi kastetmektedir. Diğer bir deyişle, hakikat–mecaz dualitesiyle analitik

düşünce–mistik düşünce dualitesinin semantik yakınlığını hatırlarsak, eserlerinde

Sufi öyküler iktibas eden Ornstein, ne analitik düşünceyi ihmale kapı aralamayı ne de

mistik düşünceyi dışlamayı kastetmektedir.

1. Hakikat–Mecaz ve Analitik–Mistik Uyumu

                                                
156 Aristotle, De Poetica, Trans. by. Ingram Bywater, The Works of Aristotle, ed. by. W. D. Ross,
London, Oxford University Press, 1959, Vol. XI, s. 1459a: 6-9. (Köşeli parantezler benim.)
157 Burada kaydetmek gerek: Büyük edebiyat kuramcısı ve eleştirmeni E. M. Forster, Hermann
Melville’in Moby Dick başlıklı romanını mecazi anlam ihtimallerine açık olduğu halde belli bir
analitik anlam çıkarsanmasına müsait değil diye eleştirir. Bkz.: E. M. Forster, Roman Sanatı, 3. bs.,
Çev. Ünal Aytür, İstanbul, Adam, 2001, s. 188.
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Hakikat–mecaz dualitesi, beyin yarımküreleri bazında analitik düşünce–

mistik düşünce dualitesine yönelik son derece isabetli bir izdüşümdür. Bu izdüşümün

isabetlilik yönünü somut olarak görmek için mistik ya da mistisizm kelimelerinin

edebiyatçılarla ilgili olarak kullanıldığı örneklere bakmak yeterli olabilir. İki önemli

edebiyatçı, John Steinbeck ve Sait Faik, bu bağlamda ilginç birer örnek olarak

tebarüz etmektedir. Edebiyat eleştirmeni Abraham H. Lass, Steinbeck’le ilgili olarak

“Eleştiriciler, son yıllarda John Steinbeck’e tahammül edememeğe başladılar. Ona,

‘saf bir mistik’, ‘sentimental’ diyenler oldu”158 şeklinde bir ön değerlendirme verir ki

burada ‘mistik’ sıfatının olumsuz çağrışımlarıyla kullanıldığı barizdir. Öte yandan,

bir başka edebiyat eleştirmeni Mehmet Kaplan, Sait Faik ile ilgili olarak “Nitekim

Sait Faik de, bazı hikâyelerinde, mistisizmin çok yakınına varır”159 şeklinde bir

değerlendirme yapar. Ayrıca burada olumlu bir bağlamın sözkonusu olduğu da

söylenebilir. Çünkü Mehmet Kaplan’ın bu değerlendirmede mistisizm kavramını

olumlu bir çağrışımla kullandığını ya da en azından olumsuz bir çağrışım

kastetmediğini; sözkonusu değerlendirmenin öncesinde şair Cahit Sıtkı Tarancı ile

ilgili olarak söylediği, “Arasıra, dinî bir atmosfer içinde yaşamış olsaydı, onun [Cahit

Sıtkı Tarancı’nın] Yunus gibi mistik bir şair olabileceğini düşünürüm”160 şeklindeki

sözlerinden anlıyoruz.

Mistisizm kavramının, insanın dini-manevi tecrübesine ilişkin özgül disiplin

anlamının dışında çok çeşitli şekillerde kullanılması sözkonusudur. Bu nokta

önemlidir, çünkü genel dualiteler olarak, hakikat–mecaz dualitesinin analitik

düşünce–mistik düşünce dualitesinin izdüşümü olduğunu görmek ve göstermek,

genel ve kapsayıcı anlamlarla kullanım örnekleriyle daha kolaydır. Bu bağlamda

                                                
158 Abraham H. Lass, Dünya Edebiyatından Seçmeler: 100 Büyük Roman, 2. bs., İstanbul, MEB
Yay., 1999, c. 3, s. 104. Mistik sıfatının Steinbeck için kullanılması tahmin ediyoruz ki isabetsiz
değildir: Jackson J. Benson’un hacimli çalışmasından Steinbeck’in büyücülüğe inandığını
öğreniyoruz. (Bkz.: Jackson J. Benson, John Steinbeck, Writer: A Biography, New York, Penguin
Books, 1990, s. 618-619.) Ayrıca belirtmek gerekirse, romancı Elif Şafak, “Dünyevi ile uhrevinin
arasında, mistisizm ile diyalektik materyalizm arasında bir nadide eşik” bulduğunu söylediği Walter
Benjamin’i “solcu-mistik” olarak tanımlar. (Bkz.: Elif Şafak, “Hoşça Bak Zatına,” Tempo, Sayı:
25/968, 22 Haziran 2006, s. 114.)
159 Mehmet Kaplan, Edebiyatımızın İçinden, İstanbul, Dergâh, 1978, s. 192.
160 A.e.
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ilginç bir örnek, Mehmet Kaplan’ın Ziya Gökalp ile ilgili olarak yaptığı

değerlendirmedir:

Gökalp, bilindiği gibi, gençliğinde bir benlik ve şahsiyet krizi
geçirmiş ve bu yüzden intihara kalkışmıştı. “Turan” manzumesinde bu buhran
sarhoş edici bir imanla yenilmiştir.

Ferdin içinde yaşayan hisler tarihten gelir. “Ben”, tarih ve toplumun
ifadesidir. Gökalp bu fikri daha sonra, fertle milleti birleştiren, kendisinin
“içtimaî tasavvuf” dediği, “sosyal mistisizm” şekline sokmuş ve “ben, sen
yokuz, biz varız” mısraı ile özetlemiştir.161

Yukarıdaki iktibasta görüldüğü gibi mistisizm kullanımının, edebiyatçılar bir

yana, bilim adamlarına ve onların fikir mahsullerine dek uzanan bir yönü vardır.

Diğer bir deyişle, tıpkı analitik düşünce olgusunda olduğu gibi mistisizm kavramının

da geniş ölçekli bir kullanımı sözkonusudur. Hattâ, Jorge Luis Borges ve Alberto

Manguel gibi bütün büyük yazarların okuma tecrübelerinde olduğu gibi mistisizm

kavramının ‘kitap mistikliği’ şeklindeki bir türevinin dahi tedavül değeri olduğunu

görüyoruz. Dahası, analitik düşünce–mistik düşünce dualitesi dengesinin bozulması

dolayısıyla mistisizm kavramının kazandığı olumsuz çağrışımlar bu kavramın genel

ve kapsayıcı anlamlarla kullanıldığı örneklerde de geçerlidir. Özgül bir örnek olarak,

Nermi Uygur’un kitap mistikliği kavramını gündeme getirdiği muhasebesi

aydınlatıcı olabilir. ‘Yaşamdan kitaba gidiş–kitaptan yaşama gidiş’ dualitesi içinde,

kitap mistikliğini kitaptan yaşama gidiş olgusuyla eşleştirip özdeş gören Uygur,

şunları söyler:

Ancak bu yaşamdan kitaba gidişi, kitaptan yaşama gidiş diye tersten
alıp yaşamı kitapla varolan, kitaba dayanan bir ara-yer, bir geçit-yeri diye
görmek, düpedüz varolan dünya–kitap dengelerini bozmak, kitabı
yücelteceğim diye kitap olmaktan çıkarmaktır. Öyle ya, sonuçta “kitap
varolsun diye dünya yokolsun!” demeye gelir bu. Kulağa hoş gelse, hattâ
kulağı kahramanca okşasa da, kimileri kitap mistikliği diye övücü olduğuna
inandığı bir nitelemeyi kulaklara küpe etse de, iler tutar bir yan göremiyorum
ben böylesi bir haksızlığa yolaçan kitap sarhoşluğunda.162

                                                
161 A.e., s. 79. (İtalikler benim.) Burada eklemek gerekiyor: Mehmet Kaplan, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk için dahi ‘mistik milliyetçi’ nitelendirmesinde bulunur: “Eğer Atatürk mistik denilebilecek bir
şekilde milliyetçi olmasaydı, belki bugün Türkiye diye bir varlık da bulunmazdı.” (Mehmet Kaplan,
“Ordu, Felsefe ve Milliyetçilik,” Büyük Türkiye Rüyası, 4. bs., İstanbul, Dergâh, s. 97.)
162 Uygur, Tadı Damağımda, s. 224.
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Bu sözler ‘kitap mistiği’ diye nitelendirebileceğimiz biri tarafından söylenmiş

olması bakımından özellikle dikkat çekicidir. “Okumayı salt öğrenmeye

indirgeyenlerden” olmadığını belirten163 Nermi Uygur, “Yaşayışımda ağır basan

kararlardan, özleyişlerden, bağlanışlardan hangisini kazırsanız kazıyın alttan hep,

nedenini nasılını bilmesem de, romanlardan özümsediğim birşeyler çıkar. İnsan-

oluşumunun önemli dayanağı roman benim için”164 diyecek kadar kitap mistikliğine

aşina ve kitaptan yaşama gidiş olgusunu da yücelten bir simadır. Dolayısıyla,

yukarıdaki iktibasla Nermi Uygur, bir bakıma kitap mistikliğinin sahih şeklini tesbit

etmiş olmaktadır. Diğer bir deyişle, yaşamdan kitaba gidiş–kitaptan yaşama gidiş

dualitesi temelinde yaşamdan kitaba gidiş olgusunu önceleyen Uygur, bu eğilimi

korumakla birlikte, dualiteden terkibe varmaktadır: “Bilgi ile sezgi, gözlem ile gizem

elele verince, doğa–insan anlayışımız devrimsel bir gelişime yöneliyor ister

istemez”165 diyen Uygur’a göre akıl–sezgi, zahir–batın...gibi dual yapılar arasında

terkip kurmak (ya da bu dual yapılardan terkibe varmak) daima gereklidir.

Mistisizm kavramının ve türevlerinin şimdiye dek serdettiğimiz genel anlamlı

kullanım örnekleri yardımıyla analitik düşünce–mistik düşünce dualitesi ile hakikat–

mecaz dualitesi arasındaki izdüşüm ilişkisi kolayca anlaşılabilmektedir. Gerçekten de

analitik düşünce tıpkı hakiki ifade gibi somut, belirgin, dolaysızdır ve genel olarak

akla ya da rasyonaliteye dayanır. Buna karşın mistik düşünce de mecazi ifade gibi

soyut, belirsiz, dolaylıdır ve genel olarak sezgiye ya da duyguya dayanır. Analitik

düşüncenin akıl, zahir ve hakiki ifade gibi kavramlarla izdüşüm ilişkisi olduğu gibi,

mistik düşüncenin de sezgi, batın ve mecazi ifade gibi kavramlarla izdüşüm ilişkisi

vardır. Şimdiye dek gösterdiğimiz gibi bu izdüşüm ilişkisinin basit bir göstergesi

olarak mistisizmin epistemolojik yöntem bağlamında rasyonel diyalektik’ten hiç

istifade etmeksizin yalnızca aşk ve iradeye dayanan bir hareket tarzı benimsediğini166

hatırlamamız yerinde olur. Diğer bir deyişle, genel olarak mistisizm, hem

epistemolojik hem de ontolojik anlamda Mutlak Olan’a akılla değil de kalple, yani

sezgiyle ulaşılabileceğini iddia eder.167 Bu noktada mistisizm ya da mistik düşünce

                                                
163 Uygur, Güneşle: Denemeler, İstanbul, YKY, 1997, s. 284.
164 A.e., s. 349 vd.
165 Uygur, Tadı Damağımda, s. 137.
166 Bkz.: Evelyn Underhill, Mysticism, London, Methuen, 1960, s. 86.
167 Bkz.:  A.e.
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ile mecazi ifade arasındaki izdüşüm ilişkisini görmek zor değildir. Bilim ve felsefe

eserlerinde temel ölçüt akıl olduğu gibi sanat eserlerinde de sezgidir: “Çünkü sanat

bize gerçekleri sezgi yoluyla açar. Bir sanat eserindeki güzelliği ve gerçeği, aklımızla

değil sezgimizle kavrarız.”168 Şu halde bilim–sanat dualitesiyle hakikat–mecaz

dualitesi arasında izdüşüm ilişkisi vardır, çünkü bilimin dili ağırlıklı ölçüde hakiki

anlamlı iken sanatın dili de ağırlıklı ölçüde mecazi anlamlıdır. Analitik düşünce–

mistik düşünce dualitesinin de yukarıda zikredilen dualitelerle izdüşüm ilişkisi

vardır, çünkü analitik düşünce tıpkı hakiki ifade gibi somut ve dolaysızdır, mistik

düşünce de mecazi ifade gibi soyut ve dolaylıdır.

Bütün bu dualitelerin beyin araştırmaları temelinde sol yarımküre–sağ

yarımküre dualitesi ile izdüşüm ilişkisi arz ettiği de barizdir, çünkü, hatırlanacağı

gibi sol yarımkürenin ihtisası analitik düşünce ve hakiki anlamları anlama/üretme

yeteneği iken, sağ yarımkürenin ihtisası bütünsel algı (holistic mentation) ve mecazi

anlamları anlama/üretme yeteneğidir. Dahası, bu kapsamda hatırlatmak gerekirse, sol

yarımküresi hasarlı hastaların aksine, sağ yarımküresi hasarlı hastaların mecazi

ifadeleri anlayamadığı bir dizi deney çalışmasıyla ortaya çıkmıştır.169 Açıkçası, sol

yarımküre hasarlı insanların aksine, “sağ yarımküre hasarlı insanlar bir isteğin birebir

gerçek anlamını anlayabilirler, fakat isteğin sibak içinde ne anlama geldiğine daima

karar veremezler.”170

Avrupa’nın Shakespeare ve Goethe ile birlikte üç büyük şairinden biri olan

Dante’nin, yazılı metinlerin hakiki anlam dışındaki anlamlarını mistik anlam diye

nitelendirmesi171 analitik düşünce–mistik düşünce dualitesiyle hakikat–mecaz

dualitesi arasındaki izdüşüm ilişkisine ilişkin dikkat çekici bir tesbittir. Daha ileri

düzeyde Dante, alegorik ya da mistik anlam diye nitelendirdiği anlamın üç farklı

okumaya konu olabileceğini, yani üç farklı anlama kadar çoğalabileceğini söyler.

Mistik anlam ile mecazi anlamın özdeşliği ya da izdüşüm ilişkisine ilişkin çok

önemli bir vurgu olarak Dante, “‘Ama’” der, “‘tüm bu mistik anlamlar değişik adlar

                                                
168 Ayda Yörükân, “Stefan Zweig: Hayatı ve eserleri,” Stefan Zweig, Kendi Hayatının Şiirini
Yazanlar, s. xvii.
169 Bkz.: Ornstein, Sağduyu, s. 115.
170 A.e.
171 Bkz.: Manguel, Okumanın Tarihi, s. 109.
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alsa bile, tarihsel ve sözlük anlamlarından farklı oldukları için genelde alegorik

[mecazi] adı altında toplanabilirler.’”172

Bütün bu serdettiğimiz bağıntılardan, analitik düşünce–mistik düşünce,

hakikat–mecaz, rasyonalite–sezgisellik, akıl–sezgi, mantık–yürek, zeka–duygu vb.

karşıtlıklar ya da dualiteler arasında izdüşüm ilişkisi olduğu gerçeği ortaya

çıkmaktadır. Bu dualitelerle beyin yarımkürelerinin oluşturduğu dualite arasındaki

izdüşüm ilişkisinin yönü, yani hangi dualitenin hangi dualiteye izdüşüm ya da

izdüşüm esası olduğu asıl meselemiz değildir ve elbette ki yaklaşım farkına göre de

değişecektir; ancak, ayrık-beyin araştırma deneylerinin bu ilişkiye ilişkin somut

kanıtlar sağladığını da belirtmeliyiz. Sözkonusu dualitelerle sol beyin–sağ beyin

dualitesi arasındaki ilişkiyi işaretleyen en veciz ifade belki de Mevlâna’nın şu

sözüdür: “Duygu kitabı sol elde, akıl kitabı sağ elde.”173 Beynin sol yarımküresinin

bedenin sağ tarafını, beynin sağ yarımküresinin de bedenin sol tarafını kontrol ettiği

gerçeğini hatırlarsak, Mevlâna burada, duygu olgusunun sağ yarımküreyle akıl

olgusunun da sol yarımküreyle izdüşüm ilişkisi arz ettiğini işaretlemektedir bir

bakıma. Bu tesbitin ayrık-beyin araştırma deneyleriyle uyumlu olduğunu söylemek

bile fazladır.

2. Hakikat–Mecaz Dualitesi ve Terkip

Hakikat–mecaz şeklindeki dual unsurların terkibi fikrinin önemini, özgül

anlamda düzyazı–şiir gibi dual unsurların yardımıyla göstermek son derece

isabetlidir, çünkü düzyazı ve şiir, hakikat ve mecaz unsurlarıyla belirginleşen edebi

türlerdir. Analitik anlatımın ya da düzyazının gündelik hayattaki yaygınlığı ve

gerekliliği barizdir. “Çok yaygın bir sanat olan müzik anlatım gücünün sınırlılığını

ancak şiirle aşıyor”174 olması gerçeğini dikkate alırsak, aynı şey metaforik anlatım ya

da şiir için de sözkonusudur.

                                                
172 Aktaran: Manguel, Okumanın Tarihi, s. 109. (Köşeli parantezler benim.) Ayrıca bkz.: A.e., s.
112.
173 Mevlâna, Dîvân-ı Kebîr, C. VI, s. 9.
174 Memet Fuat, “Şiirin Bugünkü Durumu,” Eleştiri Sorumluluğu, YKY, 1994, s. 91. (Köşeli
parantezler benim.)



106

Beşeri iletişim analitik anlatıma olduğu kadar metaforik anlatıma da ihtiyaç

duyar. Bu iki anlatım tarzından herhangi birini ihmal etmek ya da önemsememek eşit

düzeyde tehlikeli sonuçlar doğurur. Analitik anlatım modunu benimseyip diğerini

ihmal etmek, köşeli zihinlere sahip muhayyilesiz bireyler demek olabilir. Metaforik

anlatım modunu benimseyip diğerini ihmal etmek de, hayal dünyasında kaybolmuş

gerçekçi olmayan bireyler demek olabilir. Kısaca söylendiğinde, insanın bu iki

anlatım moduna yönelik ihtiyacı iki eline ya da iki beyin yarımküresine yönelik

ihtiyacı gibidir. Şu halde mecaz araçlarını gereksiz sayan ya da birebir anlamlı söz

söyleme zemini kayganlaşmış bir dil-kültür çevresinin olumsuzlanması zor

olmayacaktır.

Hem analitik hem de metaforik anlatımın birey için gerekli olduğunu Stefan

Zweig, hakikat–mecaz dualitesinin bir başka özgül izdüşümü diye

nitelendirebileceğimiz zeka–duygu dualitesi bağlamında Stendhal’in şahsında şöyle

anlatır:

Stendhal’in keskin ve amansız zekâsı, kendisi için değerli olan bir
şeydir, çünkü dünyayı tanımasına imkân vermektedir ve heyecan
sarsıntılarının ortasında ona açık ve keskin ölçüler sağlamaktadır. Ama öbür
yandan, Stendhal, duygularının taşkınlığını, aşırı duyarlığını da sevmektedir;
çünkü bu da, günlük hayatın tatsız monotonluğunu gidermekte ve çünkü bu
anî heyecanlar, tıpkı müzik gibi, ruhuna, bedeninin dar kılıfından kurtularak
sonsuza ulaşmak imkânını vermektedir.175

Kolaylıkla ayrık-beyin araştırma edebiyatı kapsamına dahil diye

nitelendirilebilecek bu sözleriyle Zweig, bir anlamda hem analitik düşüncenin hem

de mistik düşüncenin önemini vurgulamaktadır. Dahası, yine zeka–duygu dualitesi

bağlamında ve Stendhal’in şahsında Zweig, sözkonusu dual unsurlardan herhangi

birinin tekil olarak benimsenmesi halinde doğabilecek tehlikelere işaret ederek bir tür

terkip fikrine de varmış olur. Zweig’e göre Stendhal “Tabiatının her iki eğiliminde de

var olan tehlikeyi aynı şekilde bilmektedir: Zekânın tehlikesi, onun en yüce anlarını

kısırlaştırmak ve soğuk bir hale getirmek, duygununki ise onu, tutarsızlıkta ve

gerçek–dışı alanda çok uzaklara sürüklemek ve böylece hayatı için gerekli olan

                                                
175 Zweig, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar, s. 167. (İtalikler benim.)
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açıklık ve seçikliği bulandırmaktır.”176 Zweig’in zeka–duygu dualitesi bağlamında

söz ettiği bu durum hakikat–mecaz dualitesi bağlamında da geçerlidir. Dahası, zeka–

duygu dualitesi şimdiye kadar zikrettiğimiz bütün dualitelerle de uyumlu olduğundan

sözkonusu olumsuzluğun genel dualitelere teşmil edilmesi mümkündür. Bilim–sanat,

akıl–sezgi, analitik düşünce–mistik düşünce, hakikat–mecaz gibi dual unsurlar bir

insanın iki eli gibidir ve bu dual unsurlardan birine ihtiyaç duyulduğunda diğerine de

ihtiyaç duyulması sözkonusudur.

Hakikat–mecaz ilişkisine ilişkin doğru değerlendirmenin önemi, mecazi

anlam algılama yeteneğinin yeterince gelişmemiş olduğu çocuklar örneği üzerinden

kolayca anlaşılabilmektedir. Genel anlamda mecaz unsurunun yoğun olarak

kullanıldığı edebi eserlerin ve özellikle de fantezi edebiyatın çocuklar üzerindeki

olumsuz etkilerine baktığımızda –aslında pek çok yetişkin insanı da kapsam dışı

bırakmayan bir olgu olarak– mecazi anlamın birebir anlamla karıştırılması olgusunu

açıkça görmek mümkün olmaktadır. Özellikle fantezi türü filmleri seyreden çocuklar,

bu filmlerin ‘doğru’ analizlerini yapamayıp hayal dünyasına kapılmakta ve gerçeklik

duygusunu yitirebilmektedirler.

Çocukların maruz kaldığı bu olumsuz durumdan yetişkinlerin de uzak

düştüğünü söylemek çoğu kez zordur. Genellikle bu durum, mecaz türlerinin yoğun

olarak kullanıldığı şiir denen yazı türünde, yani kategorik bir dualite olarak hakikat–

mecaz dualitesinin mecaz yakasında konumlandırılabilecek bir yazı türünde

sözkonusu olsa da, daha önce zikrettiğimiz ‘kitap mistikliği’ kavramında olduğu gibi

çeşitli görünümler içinde de tesbit edilebilmektedir. Büyük romancı Marcel

Proust’un bizzat okuma olgusunun yararlarından olduğu kadar gerçeklik duygusunu

yitirmeye ilişkin zararlarından da söz etmesi177 bu kapsamda sayılabilir. Marcel

Proust gibi bir simanın ‘okumanın zararları’ndan söz etmesi dahi önemlidir; zira

“ihtişamlı yaşamı bulduğu zaman düşkırıklığına uğradı”ğını178 öğrendiğimiz Proust’a

göre,

                                                
176 A.e.
177 Bkz.: Alain de Botton, Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir, Çev. Banu Tellioğlu, İstanbul, Sel,
2000, s. 176.
178 A.e., s. 149.
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Okuma süreci içinde her okuyucu aslında kendini okur. Yazarın

ürettiği yapıt bir optik araç görevi görür yalnızca. Böylece okuyucu, o kitabı

okumadan belki de asla farkına varamayacağı şeyler keşfeder kendi içinde.

Okuyucunun, okuduğu kitap sayesinde kendi kendinin bilincine varması,

kitabın gerçekliğinin bir kanıtıdır.179

“‘Mutlu olan kişi aşık değil demektir’”180 sözüyle melankolik diye

nitelendirebileceğimiz Proust kitap olgusunda ve dolayısıyla okuma eyleminde

‘gerçeklik’ bulur. Kısaca söylersek, Proust’a göre “Okuma, ruhsal yaşamın eşiğidir;

bizi ona yönlendirir ama onu içine almaz.”181

Şüphesiz ki bütün metin türleri için geçerli olmak üzere, sözkonusu

metinlerin özellikle edebi metinler olduğunu düşünürsek, Proust’un

değerlendirmelerinin asıl anlamını kazandığı söylenebilir. Proust’un yukarıda iktibas

ettiğimiz “Okuma süreci içinde her okuyucu aslında kendini okur” şeklindeki sözü

hem romancı hem de edebiyat kuramcısı Jean-Paul Sartre’ın “bir kitabı okumak, onu

yeniden yazmaktır”182 şeklindeki sözüne benzemektedir. Şimdi, Sartre’ın bu sözü

elbette ki mecaz kapsamındadır; yani bu söz birebir ya da analitik anlamlı değildir.

Bu sözü analitikleştirmek, diğer bir deyimle, bu sözün analitik ikizini bulmak,

bir kitap okumanın o kitabı yeniden yazmak kadar önemli olabileceği ya da bir metni

anlamlandırma sürecinde okurun da aktif olduğu ve olması gerektiği gerçeğine

ulaşmaktır. Yoksa, Thomas Szasz’ın uyardığı gibi, bu sözü analitikleştirmek, birebir

ya da analitik anlamlı olarak algılamak değildir. Bu söz analitik anlamlı olarak

algılandığında, mutlak anlamda kitap yazma eyleminin kitap okuma eylemine

ardıllandığı dikkatlerden kaçmamalıdır. Oysa mutlak anlamda düşündüğümüzde –

tıpkı ayna meselinde olduğu gibi– kitap yazma eylemi olmadığında, bunun zorunlu

sonucu olarak kitap okuma eylemi de sözkonusu olmayacaktır. Nasıl ki ayna

meselinde somut resim olmadan bu resmin yansıması sözkonusu olmayacaksa,

mutlak anlamda düşündüğümüzde kitap yazma eylemi olmadan kitap okuma, yani o

                                                
179 Aktaran: A.e., s. 28.
180 Aktaran: A.e., s. 57.
181 Aktaran: A.e., s. 176.
182 Jean-Paul Sartre, What is Literature?, Trans. by. Bernard Frechtman, London, Routledge, 2001,
s. 248. (İktibas edilen cümlenin tamamının İngilizcesi şöyledir: “As everybody knows, to read a book
is to re-write it.”)
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kitabı ‘yeniden yazma’ eylemi de sözkonusu olmayacaktır. Diğer bir deyişle, ayna

meselinde somut olanın soyut olana öncelenmesi gibi, analitik düşünce–mistik

düşünce dualitesinde analitik olan mistik olana öncelenmelidir. Doğal olarak da

analitik düşünce–mistik düşünce dualitesiyle kuvvetli bir izdüşüm ilişkisi arz eden

hakikat–mecaz dualitesinde de durum aynı şekilde geçerlidir: mecazi anlam birebir

anlam olarak algılanmamalı, ancak birebir anlam da mecazi anlama öncelenmelidir,

çünkü birebir anlam olmadan mecazi anlam temelsiz ya da işlevsiz kalacaktır.

Okuma eylemini “meccani bir rüya (a free dream)”183 ya da “yönlendirilmiş

üretim”184 olarak tanımlayan Sartre’ın yukarıda iktibas ettiğimiz ‘bir kitabı okumanın

onu yeniden yazmak demek olacağını’ vurgulayan sözüne tekrardan dönersek;

elbette ki kitap okuma eyleminde bir anlam üretimi sözkonusudur ancak bu üretim

türünün o kitabın yazarının –yazma sürecinde– gerçekleştirdiği üretimle

karıştırılmaması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, “yazmak, vermek demektir”185

diyen Sartre’a göre “Okumak aslında algılama ve yaratma sentezi olarak ortaya

çıkmaktadır.”186 Ancak, bu yaratma ya da üretme eyleminin yazma sürecinde

sözkonusu olan yaratma ya da üretme eylemiyle aynı türden olmadığı bilinmelidir.

Şu halde, şimdiye kadar yaptığımız muhasebelerle, kategorik bir dualite

olarak hakikat–mecaz ilişkisine ilişkin son derece önemli bir formülasyona ulaşmış

bulunuyoruz: birebir ifade de, mecazi ifade de beşeri iletişimde, eğitimde...hayati

düzeyde işlevseldir ve bu iki unsurun herhangi birinden vazgeçilemez; çünkü birebir

ifade somut bir anlam zemini kazandırır, mecazi ifade de anlam imkanlarını arttırır.

Ancak bu iki ifade türü birbiriyle karıştırılmamalıdır. Diğer bir deyişle, birebir ifade

mecazi ifadeye öncelenmelidir. Buna göre, hakikat–mecaz dualitesinde terkip, bu iki

unsurun birbirine karıştırılması değil de birbiriyle uyum içinde algılanmasıdır.

Hakikat–mecaz dualitesine ilişkin özgül bir husus olarak değinmek gerekirse; mecazi

anlamın analitikleştirilmesi, onu birebir anlamlı olarak algılamak değil, aksine,

analitik ikizini bulmaktır. Tıpkı insanın iki elinin oluşturduğu ‘fiziksel dualite’de

olduğu gibi: ‘insan eli’ dendiğinde bu kavram insanın her iki elini de kapsar; yani bu

                                                
183 A.e., s. 37.
184 A.e., s. 33.
185  A.e., s. 83.
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fiziksel dualite sonuçta terkip öngörür ancak sözkonusu terkip de insanın bir elini

diğerinin yerine kullanabileceği ya da kullanması gerektiği anlamına gelmez. Aynı

şekilde, hakikat–mecaz dualitesi de sonuçta terkip öngörür ancak sözkonusu terkip

de bu iki ifade türünün birbiri yerine kullanılabileceği ya da kullanılması gerektiği

anlamına gelmez.

Hakikat–mecaz dualitesi ve terkibine ilişkin en çarpıcı uygulamalar düzyazı–

şiir dualitesi üzerinden gösterilebilir, çünkü birebir anlamın en yoğun kullanıldığı

yazı türü düzyazı (nesir) iken, mecazi anlamın en yoğun kullanıldığı yazı türü şiirdir.

Bir başka deyişle, düzyazı–şiir dualitesi hakikat–mecaz dualitesine karşılık

düşmektedir.

Düzyazının ya da herhangi bir düzyazı parçasının birebir anlamlı olduğu

halde mecazi anlamlı olarak algılanmasının doğuracağı olumsuzluk barizdir. Öte

yandan, genel olarak hakikat–mecaz dualitesinin mecaz yakasında konumlanan şiirin

ya herhangi bir şiir parçasının mecazi anlamlı iken birebir anlamlı olarak

algılanmamasına özellikle dikkat çekilmelidir. Örneğin Fransa’nın trajik şairi Charles

Baudelaire’in “ [Ölüm,] Bilinmeyen Göklere açılmış kemer kapı”187 veya “Ey ölüm,

yaşlı kaptan, geri dönelim artık / Sıkıldık bu ülkeden, demir alsın gemimiz”188 gibi

dizeleriyle intihar ya da benzeri bir fikri teşvik ettiği sonucu çıkarsanamaz.

Baudelaire’in bu mısralarının birebir anlamlı ya da birebir anlama yakın bir anlam ile

algılanması –kısaca, hakikat–mecaz dualitesine ilişkin muhasebenin dikkate

alınmaksızın algılanması– mesela İsmet Özel’in “küfre yaklaştıkça inancım

artıyor”189 dizesinin birebir anlamlı ya da birebir anlama yakın bir anlam ile

algılanması durumunda doğabilecek anlam fesadına benzer.

Hangi şaire isnat edildiğini tam olarak tayin edemediğimiz, fakat ‘Hayali’

imzasıyla rastladığımız şu Farisi beyite Türkçe tercümesiyle birlikte yer verelim:

Geh mu’tekif-i deyrem ve geh sâkin-i mescid

                                                                                                                                         
186  A.e., s. 31. Bu ifadeye düştüğü dipnotta Sartre; “aynı yargının, seyircinin diğer sanat ürünleri
(resim, senfoni, heykel, vs.) karşısındaki tavrıyla ilgili olarak değişik derecelerde geçerli olduğunu”
söyler. (Bkz.:  A.e., s. 49.)
187 Charles Baudelaire, “Yoksulların Ölümü,” Kötülük Çiçekleri, 3. bs., Çev. Erdoğan Alkan,
İstanbul, Varlık, 2002, s. 231. (Köşeli parantezler benim.)
188 Baudelaire, “Yolculuk-VIII,” A.e., s. 246.
189 İsmet Özel, “Kanla Kirlenmiş Evrak,” Erbain: Kırk Yılın Şiirleri, İstanbul, Şûle, 2001, s. 160.
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Yani ki türâ mî talebem hâne be hâne

Kâh kilisede itikâf eder, kâh mescitte otururum,

yani evden eve seni arıyorum.190

Şimdi, bu beyitten hareketle yazarının gerçekten de bazen kilisede bazen de

mescitte itikafa çekildiği sonucunu çıkarsamak, ağırlıklı olarak mecazi anlam ihtiva

eden bu beyitin birebir anlamlı bir nesir parçasına dönüştürülmesi demek olacaktır.

Şüphesiz ki geniş bir anlam ekseni muhtemel olmakla birlikte bu beyitin

analitikleştirilmesi, onun birebir anlamlı olarak algılanması değil de, analitik karşılığı

ya da ikizinin bulunması demektir. Buna göre, beyiti analitikleştirdiğimizde,

yazarının Tanrı bilgisine (marifetullah) yönelik kuvvetli bir istek duyduğu ya da

basitçe –başka birçok mistik beyanda olduğu gibi– ‘Tanrı derdine düştüğü’ yolunda

bir yoruma ulaşılacaktır.

Bu arada hemen belirtmeli ki bir metnin hakikat–mecaz dualitesinin mecaz

yakasında konumlanıyor olması o metinde her türlü anlam ihtimalinin denenebileceği

anlamına gelmez, çünkü eski bir özdeyişe göre mecaz hakikatın köprüsüdür. Birebir

anlamlı ifade kurmanın zor olması gibi mecazi anlamlı ifade kurmak da zordur. Buna

göre, hakikat–mecaz dualitesinin kazandırdığı bilinçle hareket edersek, birebir

ifadeler gibi mecazi ifadeler de olumsuz ya da isabetsiz olabilir. Şu halde, bir mecazi

ifadenin olumlu ya da isabetli olması onun analitikleştirilebilmesi ya da analitik

anlam zemininde bir karşılığı olabilmesi ölçütünde aranmalıdır.

Hayali isimli şairin yukarıda iktibas ettiğimiz beyitindekine benzeyen temalar

Türk tasavvuf şairi Yunus Emre’nin şiirlerinde de bol miktarda mevcuttur. Kuvvetli

bir benzerlik arz etmesi ve özellikle de ‘deyr’ kelimesini ihtiva etmesi dolayısıyla bu

bağlamda, Yunus’un şu şiirini iktibas etmemiz yerinde olur:

Hak bir gönül verdi bana hâ demedin [demeden] hayrân olur

Bir dem gelür şâdî olur bir dem gelür giryân olur

                                                
190 Şurada: Ziya Şükûn, Farsça-Türkçe Lûgat: Gencinei Güftar Ferhengi Ziya, C. II, İstanbul,
MEB, 1996, s. 971 (‘Deyr’ mad.) Latinize olarak verdiğimiz bu beyit iktibas kaynağımızda orijinal
harfleriyle de kayıtlıdır ve şöyledir:
هناخب  هناخ  مبلط  يم  ارت  هک  ينعي    دجسم  نكاس  هگ و  مريد  فكتعم هگ   
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Bir dem sanasın kış gibi şol zemherî olmış gibi

Bir dem beşâretten toğar hôş bağ-ıla bôstân olur

...

Bir dem varur mescidlere yüzin sürer anda yére

Bir dem varur deyre girer İncîl okur ruhban olur

Bir dem gelür ‘Îsî [İsa] gibi ölmişleri diri kılur

Bir dem girer kibr evine Fir’avn ile Hâmân olur191

Mescide yüz süren, kiliseye girip İncil okuyan öznenin ‘gönül’ olması

dolayısıyla bu şiirdeki temaların birebir anlamıyla algılanması doğal olarak zor

olacaktır; ancak, bu şiirin hakikat–mecaz dualitesinin mecaz yakasında yer alan bir

edebi tür olduğu gerçeği göz önünde tutulmadan bir değerlendirme yapıldığında

birebir ya da analitik anlamlı algılanma tehlikesi yine de mevcuttur. Örneğin yanlış

bir çıkarım olarak Yunus’un –temel İslami metinlere aykırı bir eylem olarak–

kiliseye gitmeyi ve orada ibadet etmeyi teşvik ettiği sonucu çıkarsanabilecektir. Oysa

bu temaları analitikleştirdiğimizde, yani bu temaların analitik anlam zeminindeki

karşılıklarını aradığımızda sözkonusu şiirin Yunus’un gönül zenginliği ve manevi-

batıni düzlemde yaşadığı kişisel mistik tecrübesine yönelik bir anlatı olduğu gibi bir

sonuca ulaşılacaktır.

Öteden beri söylediğimiz gibi hakikat–mecaz dualitesinin mecaz yakasında

konumlanan bir edebi mahsulün birebir anlamlı ya da birebir anlama yakın anlam ile

algılanması tehlikesi mevcuttur. Tasavvufi ya da mistik eserlerin kahir ekseriyeti de

sözkonusu dualitenin mecaz kapsamında konumlanmaktadır. Belki de dünyanın

gelmiş geçmiş en coşkun mistiği diye nitelendirebileceğimiz Mevlâna’nın192 bütün

külliyatı içinde Sezai Karakoç’a göre Mesnevi’den daha metaforik olan,

“‘düşünceleri kristal parçaları halinde duygu içinde ve onunla kaynaşmış olarak, yani

                                                                                                                                         
191 Şurada: Azmi Bilgin, Yunus Emre, İstanbul, Şûle, 2000, s. 77. (Köşeli parantezler benim.)
192 ABD’de “Yayınevi kuran [Kebir] Helminski, Rumi’yi İngilizceye çeviren diğer ünlü bir isim olan
Coleman Barks’ın [Mevlâna şiirleri seçkisi] kitabı ‘Open Secret’i yayınlar ve bu kitap 20. yüzyılın en
iyi satan şiir kitabı olur.” (Mine Çakar, “Amerikalı Mevlevî Şeyhi Kebir Helminski,” Zaman
Turkuaz, 26 Şubat 2006, s. 7.)
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duyuşa dönüşmüş olarak’” bulduğumuz Divan-ı Kebir’in193 sıradan insanlarca

okunmasının denetim altında gerçekleşmesine özen gösterilmesi, bu kitaptaki yoğun

mecazların analitik anlam zeminine olduğu gibi taşınması tehlikesindendir. Mevlâna

uzmanı Şefik Can, “Tekkeler açık iken Dîvân-ı Kebîrler şeyh efendilerin kilitli

dolaplarında saklanırdı. Dervişler okurlarsa zihinleri karışır diye, ortaya

çıkarılmazlardı”194 derken aslında arka planını açıkladığımız tehlikeye işaret

etmektedir: Dervişler Divan-ı Kebir (diğer adıyla Divan-ı Şems-i Tebrizi)’deki

mecazları birebir anlamlı olarak algılamasın diye mutlaka denetim altında okuma

öngörülmüştü.

Bu arada, belirtmek gerek: bir mecazi ifadenin ya da edebi mahsulün hangi

dilde, hangi kültür çevresinde, hangi şair tarafından ve hangi bağlamda üretildiği, o

mecazi ifade ya da edebi mahsulün analitik anlam zeminindeki karşılığını bulmak

açısından hayati önem taşır. Bu bağlamda, ‘dünyanın en dindar şairi’ olarak

nitelendirilen195 ve ilginç bir tesbitle “manevi pozitivistlerin yanını seçti”ği

söylenen196 Hintli mistik şair Rabindranath Tagore, çalışmamız bünyesinde mutlaka

kapsanması gereken önemli bir simadır. “Hilkat, zıt kuvvetlerin çekim ve itim

güçlerinin ahenkleşmesidir”197 diyen Tagore genel anlamda dualite ve özgül anlamda

Doğu–Batı dualitesine ilişkin fikir ve söz sahibi bir simadır. Tagore’a göre “Bir

zamanlar Doğu, tekamül devri esnasında, Batı’ya derin bir ittihatla karıştı. Böyle bir

ittihat Doğu’nun, manevi bağları koparan ihtirasla değil, yaratıcı ülkü ile Batıya

teveccüh etmesi sayesinde mümkün olabildi. Doğu’nun beraberinde götürdüğü

mistik sonsuzluk şuuru, Batılıya dengesini bulmak konusunda büyük ölçüde yardım

etti.”198 Bir mistik şair olarak Tagore sonuçta “Doğu ile Batı’nın kaynaşmasına

taraftar”dır da.199

                                                
193 Aktaran: Turan Karataş, Doğu’nun Yedinci Oğlu: Sezai Karakoç, İstanbul, Kaknüs, 1998, s. 479.
194 Şefik Can, Mevlâna: Hayatı, Şahsiyeti, Fikirleri, 2. bs., İstanbul, Ötüken, 1997, s. 218.
195 Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, s. 279.
196 “Evrenin ötesinde bulunabileceğine akıl erdiremeyen kuşkucular agnostiklerle asıl gerçeğin
evrenin ötesinde olduğuna parmak basan manevi pozitivistler arasındaki çekişmede; Rabindranath,
manevi pozitivistlerin yanını seçti.” (S. Radnak Krishnan, “Sanatı-Kişiliği Üzerine,” Rabindranath
Tagore, Aşka Çağrı, Çev. Tarık Dursun K., İstanbul, Say, 1995, s. 18.)
197 Rabindranath Tagore, Şairin Dini, Çev. Hikmet Hikay, İstanbul, Kaknüs, 1999, s. 50.
198  A.e., s. 62.
199 Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, s. 276. (Tırnak içi ifadeler Meriç’indir.)
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Şimdi, Tagore ile ilgili olarak küçük bir uygulama yaparsak, “Tanrı, akşamın

alacakaranlığında, sepetinde geçmişimin taze tuttuğu çiçekleriyle gelir bana”200

şeklindeki müstakil dizesinin analitik anlam zeminindeki karşılığını bulmak için

genelde Hint özelde Bengal kültürünün temel metinlerine ya da kodlarına müracaat

etmek gerekir. Sözkonusu kültürel metinler ya da kodlar yahut da Tagore’un –

varsayalım ki– kültürel anlamda bağımsız ve yenilikçi bir şair olarak kurduğu anlam

zemini, mesela insan biçimci (antropomorfik) tanrı anlayışına mecaz düzeyinde izin

veriyorsa bu dizenin analitikleştirilmesi yani analitik ikizinin bulunması mümkün

olacaktır. Ancak, antropomorfik tanrı anlayışına mecaz düzeyinde dahi izin

vermeyen ya da ‘Tanrı’ ile ‘tanrısal’ kavramları arasını net bir şekilde ayıran bir

kültür çevresinin Tagore’un bu dizesini müsbet karşılamayacağı barizdir. Çünkü

mecaz birebir anlama çekilmez ama mecazdan birebir anlama yönelik bir köprü

olduğu da unutulmamalıdır. Gerçekten de “mecaz, çok kullanıldığında birebir

anlamlı ifadeye dönüşür.”201 Kısaca söylemek gerekirse, mecazın birebir anlamlı

ifadeye dönüştürülmesi yerine analitikleştirilmesi, yani analitik ikizinin bulunması

gerekir. Bütün mistik metinler gibi bütün mecaz ağırlıklı edebi mahsuller için de

benzeri bir ameliye sözkonusudur.

Mecazi ifadelerin yoğun olarak kullanıldığı bir yazı türü olarak şiirin

‘gözbağıcılığa yakın bir meslek’202 ya da “sözel afyon”203 olduğu yönündeki

beyanlar, esas itibarıyla şiirin hakikat–mecaz dualitesinin mecaz yakasında

konumlanmasıyla ilgilidir: birebir anlam alanı olmadığından şiir, soyut, büyüleyici

ve uçarıdır. Diğer bir söyleyişle, şair Tagore’un –yine şiir birimiyle, bir dizesiyle–

tesbit ettiği gibi şiir bir anlam cümbüşüdür: “Şairlerin sözlerinden, insanlar

diledikleri mânâyı çıkarırlar, yine de en son mânâları seni söyler.”204

Hakikat–mecaz dualitesinin her iki yakasına da önem verilmesi ve bu

dualiteden analitik yakaya öncelik vermek suretiyle terkibe gidilmesi şeklinde elde

ettiğimiz formülasyon, şiirdeki anlam cümbüşünün anlam anarşisine

dönüşmemesinin de teminatıdır aslında. Çünkü analiz edilmeyen fakat kavranan bir

                                                
200 Rabindranath Tagore, Profil, Haz. Ülkü Tamer, İstanbul, YKY, 2001, s. 123.
201 Ramazan el-Bûti, es-Selefiyye, Şam, Darü’l-Fikr, 1998, s. 81.
202 Bkz.: İsmet Özel, Waldo Sen Neden Burada Değilsin?, 4. bs., İstanbul, Çıdam, 1993, s. 59.
203 Bkz.: Giovanni Papini, Çıldırının Anaforunda: Gog, İstanbul, Kaknüs, 1999, s. 145.
204 Rabindranath Tagore, Gitanjali: İlahiler, Çev. Cengiz Durukan, İstanbul, Dergâh, t.y., s. 85.
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dil vakası olarak mecaz ağırlıklı şiirin analitikleştirilmesi birebir anlamlı olarak

algılanması değil, aksine, şiirin birebir anlam alanındaki karşılığının bulunmasıdır.

Bu formülasyonu dikkate aldığımızda mesela Ferideddin Attar’ın “Erliği lâin

İblis’ten öğren”205 veya “Tanrının ona [İblis’e] lanetle hitap etmesi kâfi; değil mi ki

lanet ondan geliyor. Halbuki bana karşı bir şey buyurmamakta, buna acıklanmada,

İblis’i kıskanmadayım!”206 gibi sözlerinden gerçek anlamda İblis’i (Şeytan’ı) örnek

alma ya da İblis’e özenme gibi temel İslami öğretiye göre olumsuz sayılabilecek

herhangi bir anlam çıkarsamak mümkün değildir. Attar bu sözlerle aslında Tanrı

bilgisine (marifetullah) ulaşma uğrunda gayret ve kararlılık aşılamaya yönelik bir

duygulanım meydana getirmeye çalışmakta ve bunda başarılı da olmaktadır.

Gerçekten de okur bir yandan İblis’le mukayese edilmekten, bir yandan da Attar’ın –

mecazi bağlamda bile olsa– kendisini İblis’ten daha aşağı görmesinden ötürü Tanrı

bilgisi arayışına yönelik olarak şiddetli bir duygulanım yaşayabilir. Yine de, Attar’ın

bu sözlerinden olumsuz anlamlar çıkarsama ihtimaline karşı eklemek gerek: yalnızca

Divan-ı Kebir’ler değil, şiirsel olan ya da hakikat–mecaz dualitesinin mecaz

kapsamında konumlanan hemen her yazılı mahsulün son derece dikkatli –ve kimi

durumlarda öz-denetim altında– okunması gerektiğini söylemek aşırı iddialı bir

tutum olmayacaktır. Tekrar Attar’a dönersek, dile getirdiğimiz formülasyon dikkate

alınmadığında çıkarsanabilecek anlamların olumsuzluk boyutu şu küçük

uygulamayla daha iyi anlaşılabilir. Şöyle der Attar:

Ey derdime derman olan Tanrı, bana bir zerre dert ver..senin derdin

olmazsa canım, ölür gider!

Kâfire küfür gerek, dindara din..Attâr’ın gönlüne de derdinden bir

zerre!207

Keza, burada Attar okurun zihin dünyasında bir duygulanım meydana

getirmeye çalışmakta ve muhtemelen de bunda başarılı olmaktadır. Ancak, bu

dizeleri doğru değerlendiremeyip Attar’ın temel İslami öğretiye aykırı bir noktada

ifrata kaçtığını düşünerek aslında İslami öğretinin bir parçası olan tasavvufa (İslami

                                                
205 Ferideddin Attar, İlahinâme, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, MEB, 1993, C. I, s. 181.
206 Ferideddin Attar, Mantık Al-Tayr, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, MEB, 1991, C. II, s. 104.
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mistisizm) haksızca karşıt bir tutum geliştirmemiz ihtimali de vardır. İşte sözünü

ettiğimiz formülasyon bu ihtimali devre dışı bırakmaktadır.

Benzeri bir durum genel anlamda tüm edebi mahsuller için de geçerlidir.

Herhangi bir edebi metnin analitikleştirilmesi –yani, analitik anlam düzeyindeki

karşılığının bulunması– yerine birebir anlamlı ya da birebir anlama yakın bir anlam

ile telakki edilmesi durumunda, zamanla, edebi metinlerin gözden düşmesi ve

işlevini yitirmesi sözkonusu olabilir. Bu sonucun, içine yaşadığımız kültür için belli

ölçüde tahakkuk etmiş olduğu da söylenebilir. Çünkü bir anlatım –ya da anlam

iletim– yöntemi olarak ‘mesel’ gibi son derece önemli bir mecaz aracının günümüz

Türkçesinde ‘masal’a dönüşmesi ya da mesela ‘hikâye anlatmak’ gibi bir deyimin

çoğunlukla olumsuz bağlamda kullanılması edebi mahsullere karşı haksız bir

karşıtlık geliştirebileceğinin göstergesi olabilir. Bu haksız karşıtlık, edebi

mahsullerdeki asıl anlam hedefinin ıskalanarak anlam iletme işlevindeki kurgunun

birebir olarak algılanmasından, bir başka deyişle, edebi eserlerdeki kurgunun yalan

kapsamında değerlendirilmesinden kaynaklanır. Tekrardan söylersek: bütün

mecazlara ‘yalan’ tabir etme noktasına varabilecek bu olumsuz yaklaşım, elde

ettiğimiz formülasyon sayesinde bertaraf edilebilmektedir.

3. Düzyazı–Şiir ve Hakikat–Mecaz

Düzyazı–şiir dualitesi bağlamında ele aldığımız hakikat–mecaz dualitesi,

terkip fikrinin gerekliliğini de zımnen önermiş olur: beşeri iletişim ve eğitimde

birebir ifade ve türevleri önemli olduğu kadar mecazi ifade ve türevleri de önemlidir.

Düzyazı–şiir dualitesi, hakikat–mecaz dualitesinin; akıl–sezgi, analitik

düşünce–mistik düşünce, zahir–batın, bilim–sanat gibi diğer genel dualitelerle uyum

ilişkisi göstermesi bakımından da isabetli bir seçimdir, çünkü düzyazının kaynağı

akıl ve mantık olarak gösterilirken, şiirin kaynağı sezgi ve gizem olarak belirlenir.

Büyük şair Ahmet Haşim bu noktada söylenmesi gereken hemen her şeyi

özetlemektedir:

                                                                                                                                         
207 Attar, Mantık Al-Tayr, C. I, s. 20.
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“Şair ne bir gerçek habercisi, ne bir güzel ve etkileyici konuşan insan,
ne de yasa koyucudur. Şairin dili, ‘düzyazı’ (nesir) gibi anlaşılmak için değil,
fakat duyulmak üzere var olmuş, müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe
yakın ortalama bir dildir.

Düzyazının doğurucusu akıl ve mantık; şiirin ise algılama alanları
dışında gizlerin ve bilinmezlerin gecesi içine gömülmüş, yalnız aydınlık
sularının ışıkları, zaman zaman duyuşlarımızın ufuklarına yansıyan kutsal ve
adsız kaynaktır.”208

Akla ve mantığa dayanan düzyazının beşeri iletişim ve eğitimdeki önemi

barizdir, çünkü düzyazı izafi (rölatif) olmayan bir anlam zemini sağlar. Zor olan,

şiirin önemini ve konumunu anlamaktır, çünkü şiir düzyazıya göre soyut, belirsiz ve

batınidir. Şair Melih Cevdet Anday’ın dediği gibi “Bütün tarihte, bütün dünyada şiir

var, ama onun ne olduğunu bir bilen yok.”209 Bununla beraber, analitik anlam

alanının karşısında yer alan “şiirde inanılmaz bir güç görülmüştür.”210 Bundan ötürü

olsa gerek ki, edebiyat eleştirmeni Memet Fuat’a göre “İyi insan yetiştirmenin en

kestirme yolu, şiirden geçer.”211

 Bilim–sanat dualitesi incelememizden hatırlanabileceği gibi genelde

sanatkarlar bazı açılardan bilim adamlarından daha işlevsel olabilmektedirler.

Örneğin, “Şairler, romancılar, öykücüler bir dilin güzelleşmesi, zenginleşmesi için en

önde çaba gösteren kişilerdir.”212 Dahası, –Turan Oflazoğlu’nun

değerlendirmesinden hatırlanacağı gibi– şairlerin bilim adamlarına yol–yön

göstermek gibi bir üstünlükleri bile sözkonusu olabilmektedir. Gerçekten de, mesela

Oktay Rıfat “Şairlerin, henüz bilimin bile uzanamadığı uzaklıkları, derinlikleri

görebileceğini” düşünür.213 Ezcümle, Paul Claudel’in bir eserinde filozofun şaire

söylediği “‘Ey şair, sen hiçbir şeyi açıklamıyorsun, izah etmiyorsun, ama her şey

seninle açıklanabilir, anlaşılır hale geliyor’”214 şeklindeki sözünden

                                                
208 Çağdaş Eleştiri (Sayı:10, Aralık 1982)’de Yusuf Çotuksöken’in günümüz Türkçesine uyarladığı
metinden aktaran: Mehmet H. Doğan, “Çağdaşımız Ahmet Haşim,” Şiir, Bugün, İstanbul, YKY,
2001, s. 58.
209 Aktaran: Doğan, “Melih Cevdet Anday,” Şiir, Bugün, s. 90.
210 Fuat, “Şairler Grevi,” Tartışmalar, s. 417.
211 Memet Fuat, İki Yönlü Yozlaşma, İstanbul, YKY, 1995, s. 235.
212 Doğan, “Halikarnas Balıkçısı’nda Dil ve Anlatım,” Yazıdan Bakmak, s. 61.
213 Aktaran: Doğan, “Bütün Mümkünlerin Kıyısında,” A.e., s. 205. Doğan, Rıfat’ı hafızasında
dayanarak iktibas ediyor. Ancak, Doğan, bu ifadelerin Rıfat’ın sonradan bulduğu “Uzay Yolcusu”
başlıklı yazısındaki ifadelerle özde aynı olduğunu belirterek ( A.e., s. 206) bu yazı için şu kaynağı
veriyor: Oktay Rıfat, Şiir Konuşması, İstanbul, Adam, 1992, s. 178-180.
214 Aktaran: Ataç, “Şiir Sevmek,” Okuruma Mektuplar-Prospero ile Caliban, s. 62.
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çıkarsanabileceği gibi şairin kaynağı akıl ve mantık değil sezgi ve gizemdir. Diğer

bir deyişle, şairler nevi şahsına münhasır bir mantığa sahiptirler ve dolayısıyla

düzyazı mantığına uzaktırlar. Memet Fuat’ın dediği gibi, “Şairleri düzyazı mantığıyla

konuşmaya zorlamak boşunadır. Onlar şiirin mantığıyla konuşurlar.”215

Hakikat–mecaz dualitesi temelinde kaynağı akıl ve mantık olan düzyazı ile

kaynağı sezgi ve gizem olan şiir arasında terkip, bu iki unsurun gelişigüzel birbirine

karılması şeklinde değildir. Bu iki unsur arasında terkip, düzyazının daima mecaz ve

türevlerine açık olması ve mecazların da –birebir anlamlı olarak algılanmaması

şartıyla– analitik anlam düzlemine taşınabilir olmasıdır.

Bütün bu ameliye de bağlam (context) bilgisi ya da bağlamı anlama

yeteneğiyle ilgilidir ve bu yetenek de özellikle sağ yarımküresel ihtisas

kapsamındadır. Yazılı metinlerde aynı ifadenin bazen olumlu bazen de olumsuz

anlama geldiği dikkate alınırsa, mecazları anlamak da doğrudan doğruya bağlamı

anlamayı gerektirir. Ayrıca, tam bu noktada belirtmek yerinde olacaktır: kelimelerin

anlamlarının esas itibarıyla bağlam alanında ortaya çıktığı216 ve hattâ kelimelerin asıl

kastedilen anlamlarının cümledeki yerleri tarafından belirlendiği217 gerçeğini

hatırlarsak, büyük romancı Reşat Nuri Güntekin’in “‘Kafayı kitap okumaya

alıştırmak, parmakları piyano çalmaya alıştırmaktan kolay değildir’”218 şeklindeki

sözü aslında okuma eyleminin hakikat–mecaz dualitesi dolayısıyla giriftleşen

yapısını işaretlemektedir.

4. Dualite İçi Dualiteler

Düzyazıda aklın, şiirde de duygunun baskın unsur olduğunu biliyoruz.

Şüphesiz ki bu baskın unsurlar değişik birçok kavramla da ifade edilebilir. Örneğin

düzyazıda zekanın, şiirde de sezginin ya da düzyazıda dış tecrübenin, şiirde de iç

tecrübenin hakim unsur olduğu söylenebilir. Bununla beraber, bir üst kategori olarak

düzyazı–şiir dualitesinin benzeri, bu dualitenin her iki yakasında ayrı ayrı tesbit

                                                
215 Fuat, Duyumsanmayan Karanlık, s. 101.
216 Bkz.: John C. Cordon, Kelimelerin Büyülü Dünyası: Anlambilim ve İletişim, Çev. Murat
Çiftkaya, İstanbul, İnsan, 1995, s. 160.
217 Bkz.: Özdemir, Dilin Öte Yakası, s. 126.
218 Aktaran:  A.e., s. 92.
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edilebilir. Edebiyat kuramcısı Berna Moran; genel anlamda ‘sanat nedir?’, özgül

anlamdaysa ‘edebiyat nedir?’ soruları bağlamında yüzyıllar boyu verilen cevapların

özellikle öznelci–nesnelci ya da bilgisel–duygusal gibi sınıflamalara tabi

tutulabileceğini belirtirken,219 aslında bu ‘dualite içi dualite’ gerçekliğine işaret

etmektedir. Diğer bir deyişle, düzyazı–şiir dualitesinin düzyazı yakasında

konumlanan bazı örneklerde şiirsellik, bu dualitenin şiir yakasında konumlanan bazı

örneklerde de düzyazı mantığı belli ölçüde tesbit edilebilir. Dikkat edilirse bu durum

aslında dualite içi dualite gerçekliğini işaretlemektedir, çünkü düzyazı–şiir

dualitesinin her bir yakası için farklı bir akıl–duygu dualitesi durumu olduğunu

göstermektedir.

Dualite içi dualite gerçekliği bağlamında şiir kategorisi içindeki dualitenin

çok çeşitli olabilecek örnekleri yanında kelime–duygu dualitesi dikkat çekicidir.

Aşağıdaki sözleriyle Memet Fuat, dualite içi dualite gerçekliğinin edebiyat eleştirisi

açısından gerekliliğini vurgulamaktadır:

Bütün gençlik heyecanları şiirin içeriği sanılıyor…Duygulanan
balıklama dalıyor şiire…

“Şiir sözcüklerle yazılır, duygularla değil” sözü tartışmaya açık bir
söz de olsa, böyle bir ortamda bezlere yazılıp her köşeye asılmalı…220

İnce bir değerlendirme hassasiyetiyle Memet Fuat, dualite içi dualite

taraflarının zaman zaman tercih konusu olabileceğini göstermektedir. Şiirin

kelimelere (form ya da şekle) yaslanması gerektiğini belirten Memet Fuat’ın burada,

şiir kategorisi içinde kelime–duygu dualitesinin kelime yönüne doğru bir tercih

koyduğu barizdir.

Edebiyat eleştirisinde birçok sima tarafından korunduğunu gördüğümüz bu

dual bakışın221 tek başına bir şairin (ya da edebiyatçının) değişik eserlerine

uygulandığını görmek de mümkündür. Ahmet Oktay, böylesi bir uygulamayı Nazım

                                                
219 Bkz.: Berna Moran, “önsöz,” Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, İ. Ü. Edebiyat Fak.
Yayınları, 1972. Ayrıca bkz.: İnce, Şiir ve Gerçeklik, İstanbul, T.İ.B. Kültür Yayınları, 2002, s. 172.
220 Fuat, Duyumsanmayan Karanlık, s. 224.
221 Örnek olarak bkz.: Ahmet Oktay, Anlatıların Aynası: Yazınsal Eleştiriler 2 (1954-2000),
İstanbul, YKY, 2001, s. 71. (Ferit Edgü ile ilgili bir değerlendirme); Rasim Özdenören, Yazı, İmge ve
Gerçeklik, İstanbul, İz, 2002, s. 199 vd. (‘Tepedeki Oda’ adlı filmle ilgili bir değerlendirme.)
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Hikmet’in “Bedreddin Destanı” ve “Memleketimden İnsan Manzaraları” başlıklı şiir

eserleri üzerinden gerçekleştirir. Şöyle der Oktay:

Karşılaştırarak okuyun örneğin “Bedreddin Destanı”yla
“Manzaralar”ı, şunu göreceksiniz: Azalmıştır şiir payı. “Manzaralar”da daha
az duyar, ama daha çok anlarsınız. Bir yürek durumu değildir söz konusu
edilen, bir bilinç-durumu’dur.222

Bir üst kategorik dualitenin şu ya da bu yakasında konumlanan herhangi bir

unsurun kendi iç bünyesinde de bu kategorik dualiteye benzeyen bir dual yapının

olması beşeri hayatın hemen her gerçekliğinde görünmektedir. Bu dual yapı

gerçekliği peşinen terkip fikrini çağrıştırmakla birlikte, aslında, hayatiyetin temel

etkeninin devinim olduğunu ima etmektedir. Gerçekten de, mesela analitik düşünce–

mistik düşünce ya da akıl–duygu gibi dualiteler başka birçok disipline olduğu gibi

edebiyat eleştirisine de devinim ve dolayısıyla hayatiyet kazandırmaktadır. Bu dual

yapı gerçekliği insanın iki elinin oluşturduğu fiziksel dualiteye harikulâde ölçüde

benzemektedir: tıpkı insanın iki elinden birinin olmaması durumunda

işlevselliğinden yitirmesi gibi sözkonusu dual yapıların taraflarından birinin ihmal ya

da bertaraf edilmesi durumunda beşeri hayatın işlevselliği azalacaktır. Bu son yargı

beşeri hayatla sınırlandırılmayıp hayvanları da kapsayan bir düzleme taşınabilir, zira

en azından fiziksel anlamda sağ yanlılık–sol yanlılık dualitesinin birçok hayvan

türünü de kapsadığı kanıtlanabilmiştir.223

Asıl konumuza dönersek, edebiyat eleştirmenleri olarak Memet Fuat ve

Ahmet Oktay’dan yaptığımız iktibaslarla bir üst kategorik dualite olarak hakikat–

mecaz dualitesinin mecaz yakasında konumlanan şiir unsuruna yönelik olarak

analitik düşünce ya da –basitçe– aklı dikkate alan örnekler sergilemiş olduk. Bunun

tersi de sözkonusudur. Yani, genelde edebiyat eseri özeldeyse şiir

değerlendirmelerinde analitik düşünce ya da akıldan ziyade mistik düşünce ya da

duyguyu dikkate alan bir bakış açısı da sözkonusu olabilmektedir. Edebiyat

eserlerine ilgisini ve dual bakışa aşina olduğunu bildiğimiz Robert Ornstein,

Shakespeare’in çağdaş edebiyat eleştirisinin icat ettiği bir terim olarak ‘problem

                                                
222 Ahmet Oktay, Şairin Kanı: Yazınsal Eleştiriler 1 (1954-2000), İstanbul, YKY, 2001, s. 20.
(İtalikler benim.)
223 Bkz.: Ornstein, Sağduyu, s. 24-25.
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komediler’ kapsamında yer alan tiyatro oyunları için ‘benzer’ bir bakış açısıyla

şunları söyler:

Gerçekten de on dokuzuncu yüzyıl edebiyat eleştirisinin çoğu bu
oyunların sol el [ve dolayısıyla sağ beyin] çalışmaları, yani Shakespeare’in
muhayyile gücünün büyük trajedilere yoğunlaştığı bir dönemin ‘yan ürünleri’
olduğu izlenimini verir.224

Bu bakış açısının Ornstein tarafından gündeme getirilmesi özellikle

önemlidir, çünkü Ornstein müstakil bir edebiyat kuramcısı değilse de, sistematik

edebiyat kuramcılığına büyük malzeme sağlayan ayrık-beyin araştırma alanının en

iyi yorumcusudur. Dolayısıyla Ornstein de edebiyat kuramcılığına ve edebiyat

araştırmalarına katkı sağlayan bir simadır.

Hakikat–mecaz dualitesinin mecaz yakasında konumlandığı halde şiir

olgusunu mesela analitik düşünce–mistik düşünce ya da akıl–duygu dualitelerinin

mistik düşünce ve duygu yakalarına yaslanarak değerlendiren ilginç bir örnek Mîna

Urgan’dır. Bir edebiyat türevi olarak ele alabileceğimiz Pasoli’nin Theorema adlı

filmiyle ilgili olarak ifşa ettiği şiir değerlendirmesinde Urgan daha muhafazakar ya

da daha mistik diyebileceğimiz bir bakış açısıyla şiirle analitik anlam arasındaki

mesafeyi aşırı ölçüde açar. Bir Dinozorun Gezileri başlıklı kitabında Urgan, Paris’te

bir sinemada Theorema filmini seyrettikten sonra şiirle ilgili olarak kendi zihin

dünyasında yaptığı değerlendirmeyi şöyle ifşa eder:

Bu saatten sonra, ne otobüs bulabilirdim, ne de metro. Konuk
kaldığım bir hayli uzaktaki apartmana yürürken, Pasoli’nin Theorema’da tam
ne demek istediğini bir süre düşündüm. Sonra, ister film, ister şiir olsun,
herhangi bir sanat eserinden mantıklı bir anlam çıkarmaya kalkmanın
aslında hiç gerekli olmadığına inandığım için, bundan vazgeçtim; filmden
aldığım derin hazza bıraktım kendimi.225

Urgan’ın bu muhasebesinde dual bakışa dayalı devinim yani terkip fikrinden

çok tekil bir bakış açısı görüyoruz. Mutlak olarak benimsendiğinde bu yaklaşım

olumsuzdur, çünkü sanat eserlerinin özellikle de şiirin analitik anlam düzlemine

                                                
224 Robert Ornstein, “introduction,” Discussions of Shakespeare’s Problem Comedies, ed. by.
Robert Ornstein, Boston, 1961, D. C. Heath and Company, s. vii. (Köşeli parantezler benim.]
225 Mîna Urgan, Bir Dinozorun Gezileri, 62. bs., İstanbul, YKY, 2000, s. 134 vd. (Son cümlenin
italikleri benim.)
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taşınabilmesi ya da analitik anlam düzleminde bir karşılığı olması gerektiği fikrini

tatmin etmez. Analitik anlam düzlemiyle şu ya da bu ölçekteki bağı koparılmış bir

sanat eseri toplumsal anlamda işlevselliğini doğal olarak yitirecektir. Bu arada

geçerken belirtmekte fayda var: ana-mecra ilgimiz kategorik dual yapılar ve terkip

konusuna yönelik olduğundan belli bir ihtiyat çizgisini koruduğumuz halde, Urgan’ın

yukarıda zikrettiğimiz muhasebesi temel bir bakış açısı olarak olumlu bir yön

kazanamaz. Çünkü kendisini sanat eserinden aldığı derin hazza bırakan Urgan’ın

muhasebesinde, “‘şiirin ‘anlamak’ yoluyla değil, ‘sezgi’ yoluyla kavranacağını

söylemek suretiyle şiir sanatına en kuvvetli ışığı tutmuş’”226 olan Henri Bergson vari

bir kavrayış bile sözkonusu değildir. Çünkü Bergson’un sezgisi doğrudan doğruya

akli değil ama felsefi ve analitiktir.

Hakikat–mecaz dualitesinin mecaz yakasında yer aldığı halde şiir unsuru

üzerinden bu dualitenin yansıması olarak bir başka dualitenin oluştuğunu açıkça

görüyoruz. Dualite içi dualite tabir edebileceğimiz bu durum için de sonuçta terkip

ve devinim yaklaşımı ayrık-beyin araştırma alanı ve Ornstein psikolojisinden

çıkarsayabileceğimiz en sahih ve bilge yaklaşım olarak tezahür etmektedir. Dualite

içi dualite gerçekliğiyle burada ilaveten açığa çıkarmaya çalıştığımız husus, esasta

devinim ve terkip yaklaşımı tercih edildiği halde –tıpkı kategorik dualitelerde olduğu

gibi– dualite içi dualiteler açısından da belli bir tercihin sözkonusu olabilmesidir.

Diğer bir deyişle, dualitenin şu ya da bu yakasına yönelik özgül tercih, esasta

devinim ve terkip yaklaşımının benimsenmesine mani değildir.

Nasıl ki bilim–sanat dualitesinin sanat yakası için mesela ‘sanat sanat için

midir, toplum için midir?’ gibi sorularda tezahür ettiği şekliyle bir dualite içi dualite

durumu sözkonusuysa, hakikat–mecaz dualitesinin mecaz yakasında yer alan şiir için

de bir dualite içi dualite durumu sökonusudur. Bu durumu göstermek üzere çok

çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. Şekil–muhteva ve düşünce–duygu gibi dualiteler

bunlardan bazılarıdır.

                                                
226 Memet Fuat, “Dergiler Arasında II,” Unutulmuş Yazılar, İstanbul, YKY, 1997, s. 158. (Tırnak içi
ifadeler Cahit Tanyol’a aittir.)
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Kimilerine göre “Nesir dili bir izah dilidir. Şiirin izaha tahammülü yoktur,”227

çünkü genel anlamda “Sanat, nihayet, endazeye vurulamayan bir cehddir. Bir sanat

eserini anlayıp anlamadığımızı kesin olarak bilemeyiz.”228 Kimilerine göreyse söz

sanatlarının en yücesi olarak şiir de pekâla öğrenime konu olabilir229 ve şiir “yalnız

ve yalnızca bir esin ürünü olarak” görüldüğünde üretilen şey “çoğunlukla şiir”

olmamaktadır.230 Her soy sanatçıyı yaşam boyu uğraştırdığını söyleyebileceğimiz231

bu dualite içi dualite gerçeği kategorik dualitelerde olduğu gibi kendiliğinden

devinim ve terkip öngörür. Örneğin, şiir yazmanın öğrenime konu olabileceğini iddia

eden Enis Batur’un şu sözü ilginç bir terkip versiyonu olarak değerlendirilebilir: “Şiir

birdenbire yazılsa bile, birdenbire yazılamaz.”232 Enis Batur’un bu ilginç sözünden

konumuz itibarıyla devşirdiğimiz sonuç, dualite içi dualite gerçekliğinin şu ya da bu

yakasından yana tercih koyduğu halde hemen her simanın nihayetinde terkip ve

devinim tavrına yöneldiği yönündedir. Şiir yazmanın şiir okumak gibi

öğrenilebileceğini iddia eden Batur’un, şiirinin kaynağının duygu ya da esin (ilham)

olduğu görüşünü benimsemesi halinde çelişkiye düşeceği muhakkaktır. Ancak Batur,

şiirin birden bire yazılabileceği gerçeğini de kabul etmekle şiir üretim sürecinde

duygu ya da esin dediğimiz unsuru devre dışı bırakmaz.

Düzyazı–şiir dualitesinin şiir yakası içindeki düşünce–duygu ya da düşünce–

ilham dualitesi bağlamında devinim ve terkip tavrına ilişkin olarak belki en ilginç

muhasebelerden biri Sabahattin Kudret Aksal’a aittir. Mehmet Doğan’ın, Aksal’ın

kendi şiiriyle ilgili bir açıklama olarak gördüğü bu muhasebe şiirin hem coşku verici

özelliğini (ilham) hem de matematikselliğini (düşünce) vurgular:

“‘Şiir, coşku verici bir matematiktir, diyorum. Ögeleri somut bir
soyutlamadır, diyorum. Kesin olmalıdır, diyorum..Şiirin benim için cayılmaz
nitelikleri olan yapı için de, uyum için de, kesinlik için de öyle. Bir bakıma
matematiksel bir çalışmayı gerektiren şiir de, ölçüsü de, nitelikleri de
matematiksel olarak açıklanamıyor. Çağdan çağa, kuşaktan kuşağa, ülkeden
ülkeye, insandan insana değişen, yarı karanlıkta bir görünüşleri var. Şiirin

                                                
227 Orhan Veli, “Nazım, Nesir, Şiir,” Şairin İşi: Yazılar, Öyküler, Konuşmalar, İstanbul, YKY,
2001, s. 46.
228 A.e., s. 113 vd.
229 Batur, E/Babil Yazıları, 2. bs., İstanbul, YKY, 2003, s. 132.
230 Doğan, Şiir, Bugün, s. 16.
231 Bk.: Mehmet H. Doğan, öz ve biçim (muhteva–şekil dualitesi) konusunun her soy sanatçıyı yaşam
boyu uğraştırdığı gerçeğine değinir. Bkz.: Doğan, Yazıdan Bakmak, s. 170.
232 Batur, E/Babil Yazıları, s. 133.
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kesinliğiyle de, matematiksel yöntemiyle de karşıt bir durum. Bu bakımdan
şaşırtıcı bir durum!’”233

Gerçekten de ilginç bir terkip versiyonudur bu. Aksal’ın hakkında konuştuğu

olgunun, hakikat–mecaz dualitesinin mecaz yakasında yer alan şiir olgusu olduğunu

hatırda tutarsak, bu ilginç terkip versiyonunun genel dualitelere de küçük farklarla

tatbik edilebilir olduğunu söylemek gerek. Bu terkip versiyonu mesela bilim–sanat

dualitesine uygulandığında, sezgiyi dışlamayan bir bilim anlayışı ile düşünceyi (ya

da aklı) dışlamayan bir sanat anlayışına varılması muhakkaktır. Elbette ki genel

olarak sanatçının tercihi sezgi yönünde, bilim adamının tercihi de akıl (ya da

düşünce) yönünde olacaktır, ancak bu durum nihai tahlilde devinim ve terkip tavrına

engel değildir.

Dualite içi dualite gerçekliği bağlamında bir tercih benimsediği halde terkip

tavrında karar kılan iki önemli sima olarak Memet Fuat ve Mehmet H. Doğan’a,

bariz tercih ve terkip ifadeleri dolayısıyla özellikle yer vermek gerekir. Her iki

edebiyat eleştirmeni de hem tercih belirtir hem de terkip tavrında karar kılar. ‘Küçük’

bir farkla ki Memet Fuat bu yöntemi genel olarak sanat bazında uygularken, Mehmet

H. Doğan özgül olarak şiir bazında uygular.

1985 yılında verdiği bir mülakatta “Sanatlar düşüncelerden çok duygulardan

kaynaklanır”234 diyen Memet Fuat, 1989 tarihli bir başka mülakatında sanat içi

düşünce–duygu dualitesi açısından terkip tavrında karar kılar. Şunları söyler Fuat:

Genellikle düşünceyi öne alan, toplum sorunlarına ilgi duyan
sanatçıları severim. Sanatın her şeyden önce bir düşünce işi olduğuna
inanıyorum. Sonra da duygular gelir. Yani önce içerik. İçi olmayan sanatçının
dışı yapaydır, başkalarından alınma, yürütme olabilir. Bu noktada içtenlik,
özgünlük öne çıkıyor. Yaşamla doğrudan bir alışveriş. Ama sakın biçime,
biçimsel deneylere önem vermediğimi sanmayın. Her bakımdan eksiksiz bir
biçim ustalığı gerekir sanatçıya.235

Burada Fuat’ın, düşünce–duygu dualitesini –Ataç incelememizden de aşina

olunacağı gibi– şekil–muhteva (biçim–içerik) dualitesiyle izdüşüm ilişkisi içinde

                                                
233 Aktaran: Mehmet H. Doğan, “Şiir Coşku Verici Bir Matematiktir,” Şiir ve Eleştiri:
Denem/e/eleştiriler, İstanbul, YKY, 1998, s. 79.
234 Fuat, İki Yönlü Yozlaşma, s. 251.
235 Memet Fuat, Biçemden Biçeme, İstanbul, YKY, 1999, s. 221.
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zikrettiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Memet Fuat’ın edebiyat tarihi ve eleştirisine

ilişkin olarak dağarcığı boş olsaydı da düşünce–duygu dualitesine salt ayrık-beyin

araştırma verilerine dayanarak yaklaşsaydı, yukarıda zikredilenden daha farklı bir

muhasebe ortaya çıkmazdı.

Dualite içi dualite gerçekliği bağlamında bir tercih belirlediği halde sonuçta

terkip fikrine yaslanan bir diğer önemli sima Mehmet H. Doğan’dır. Hakikat–mecaz

dualitesinin mecaz yakasında yer alan şiir sanatı içinde çeşitli kelime

varyasyonlarıyla tezahür eden dualitelerden biri de düşünce–esin dualitesidir.

Kategorik düzeydeki hakikat–mecaz dualitesinin izdüşümü olarak görebileceğimiz

bu dualite açısından Mehmet Doğan’ın tercihi esinden yanadır. Hattâ bu tercihi

sebebiyle –ve denge kaygısıyla– Doğan’ın düzyazıyı şiire karşı yücelten bir bakış

açısına itibar ettiği de olur.236 Gerçekten de, bir edebiyat eleştirmeni ve özgül

anlamda bir şiir eleştirmeni olduğu halde Doğan’ın, mecazi anlamın, simetrik ikizi

olan birebir anlamdan tamamen kopuk olarak algılanma tehlikesine karşı özel bir

hassasiyet taşıdığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Örneğin, Sartre’ın “bir kitabı

okumak, onu yeniden yazmaktır”237 şeklindeki sözünün taşıdığı temayı Doğan, bu

temanın mecazi anlam düzlemine ait olduğunu özellikle vurgulayarak aktarır.

Doğan’a göre “Nitelikli okur, metin içinde etkin olmak ister. İçinde her şeyin apaçık

anlatıldığı, okura, sezinleme, çıkarsama yoluyla bulacak şeyin bırakılmadığı metinler

onun ilgi alanının dışındadır.”238 Dolayısıyla, “Yapıtı bir yandan okurken, bir yandan

da yeniden yaratıyormuş duygusu onu [okuru] yazarla aynı konuma getiren

zenginleştirici bir deneyimdir.”239 Diğer bir deyişle, Doğan’ın, Sartre’ın sözündeki

temayı aktarım tarzı, bu temanın herhangi bir şekilde birebir anlamlı olarak

algılanmaması amacıyla özellikle kurgulanmış gibidir.

Edebi mahsullerde düşünceye –ya da mecazın analitik düşünceyle ilişkisine–

böylesine önem veren bir simanın şiirin yalnızca ilhama dayanılarak yazılabileceği

yaklaşımına karşı çıkması doğaldır. Ancak burada daha önemli olan; şiir sanatı

içindeki düşünce–ilham dualitesi bağlamında düşünce unsurundan yana tercih koyan

Mehmet Doğan’ın sonuçta düşünce ve esin unsurları arasında terkip fikrinde karar

                                                
236 Bkz.: Doğan, “Şiirde Düşünce,” Şiir, Bugün, s. 16-17.
237 Sartre, What is Literature?, s. 248.
238 Mehmet H. Doğan, “Yazar-Okur-Eleştirmen İlişkileri,” Şiir, Bugün, s. 175.
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kılmasıdır. Dolayısıyla, Doğan örneğinden, dual unsurlar bağlamında tercih

benimsemesinin sonuçta terkip yaklaşımına engel olmadığını da anlıyoruz. Mehmet

Doğan, şiir sanatının hem düşünceye hem de ilhama bağımlı olduğu şeklindeki terkip

yaklaşımını şöyle dile getirir:

Şiirden düşünceyi kovup onu yalnızca esine ve duygulara teslim oluş
sayanlar, ondaki şiirce düşüncenin, şiire dönüşmüş düşüncenin farkında
değiller. Ondaki düşünceyi, konuşmadaki, felsefedeki, düzyazıdaki
düşünceyle karıştırmaktadırlar. Oysa şiirde düşünce, hiç de alışılmış
biçimiyle, düzeniyle görünmeyebilir. Deyim yerindeyse, yanlış
anımsamıyorsam, bir konuşmasında Melih Cevdet Anday’ın dediği gibi bir
karşıt düşünce, karşıt felsefe biçiminde de gözükebilir. Tıpkı, resimde,
müzikte olduğu gibi şiirde de düşünce, resimsel, müziksel, şiirsel bir kılığa
bürünmüştür. Tersine, şiiri yalnızca düşünceye bağımlı sayanlar da onu bu
alışılmış kılığına sokmaya çalışmaktadır.240

Doğan’ın bu muhasebesi, Memet Fuat’ın muhasebesinde olduğu gibi ayrık-

beyin araştırma verileriyle tamamen uyumludur ve aslında bizim bu bölümde inşa

ettiğimiz argümanın güzel bir özetidir de. Birebir anlam düzlemiyle mecazi anlam

düzleminin birbirinden bağımsız müstahkem kaleler gibi algılanması yanlıştır. Diğer

bir deyişle, her iki anlam düzlemi birbirinin temel unsurlarına ihtiyaç duyar. Şiirde

düşüncenin alışılmış biçimiyle görünmeyeceğini belirtmekle Doğan, mecazi anlamın

birebir anlam, birebir anlamın da mecazi anlam ile karıştırılmaması gerektiğini

vurgulamış olur. Şiirdeki düşüncenin ortaya çıkarılması mecazi ifadeyi doğrudan

doğruya birebir anlama dönüştürmek yoluyla değil de, onun analitik anlam

düzlemindeki karşılığını bulmakla olur. Ezcümle, şiirde ön planda gelen unsur

mecazi anlam iken düzyazıda ön planda gelen unsur birebir anlamdır; ancak,

kategorik olarak söylersek, her iki edebi tür de hem mecazi hem de birebir anlama

ihtiyaç duyar.

Bu arada eklemek gerekir ki, analitik anlam düzlemiyle mecazi anlam

düzlemi arasında ‘organik’ bağ olması gerektiği gerçeği, mecazın ilham (ya da sezgi)

bakımından olduğu gibi düşünce bakımından da ustalık konusu olduğu gerçeğine

işaret eder. Diğer bir deyişle mecazi ifade sırf mecazi olduğundan dolayı sınırsız bir

anlam serbestisine sahip değildir. Buna göre, mesela ‘teşbihte hata yoktur’ sözünü –

                                                                                                                                         
239 A.e., s. 176. (Köşeli parantezler benim.)
240 Doğan, “Şiirde Düşünce,” Şiir, Bugün, s. 18.
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Nihad Sami Banarlı’nın dediği gibi– ‘teşbihte hata yapmayınız’ şeklinde anlamak

gerekir; çünkü, Sufi yaklaşımıyla söylersek, mecaz hem hakka hem de batıla açılan

bir köprüdür.241

Ornstein’in düşünce yöntemini dual bakış, kaynaşık terkip ve analitik

düşünceye (yani dualitenin analitik yakasına) öncelik verme tavrı olarak

özetlemiştik. Analitik düşünce–mistik düşünce, bilim–sanat ya da hakikat–mecaz

gibi genel ya da kategorik dualiteler açısından Ornstein’in düşünce yöntemi budur.

Dualite içi dualite bağlamında Ornstein’in yöntemi analitik düşünceye öncelik

vurgusu hariç olmak üzere geçerlidir. Küçük bir uygulama yaparsak, bilim–sanat

genel dualitesi bağlamında Ornstein’in düşünce yöntemi toplam üç unsuruyla birlikte

geçerlidir, ancak sanat unsuru içinde bilim–sanat dualitesine benzeyen bir dualite

sözkonusu olduğunda Ornstein’in düşünce yöntemi ‘analitik düşünceye öncelik’

vurgusu hariç olmak üzere geçerlidir. Çünkü mesela herhangi iki sanatçıdan biri

düşünce–duygu yakasına özellikle yaslanırken diğeri de bu dualitenin duygu

yakasına yaslanabilir. Keza, herhangi iki mistikten biri mesela birebir anlam–mecazi

anlam dualitesinin birebir anlam yakasına özellikle önem verirken diğeri de mecazi

anlam yakasına özellikle önem verebilir. Hattâ bu durum bazen aynı mistik simanın

değişik eserlerinde de kendini belli eder. Örneğin büyük bir mistik olarak

Mevlâna’nın Mesnevi’si ağırlıklı ölçüde düşünceye dayalıyken Divan-ı Kebir’i

ağırlıklı ölçüde duyguya dayalıdır.242 Dolayısıyla, dualite içi dualite bağlamında

önemli olan, sözkonusu dualitenin iki yakasından herhangi birinin ihmal ya da

bertaraf edilmemesidir.

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, beşeri iletişim ve eğitim düzleminde

Ornstein’in düşünce yönteminin genel-geçerliği daha bariz bir şekilde ortaya çıkar.

Örneğin bir sanatçı ya da şair kendi sanat ya da şiir anlayışında düşünce–ilham

dualitesi açısından özellikle ilhama yaslanabilir; ancak aynı sanatçı ya da şairin ilk

öğretim sisteminde sanat ya da şiir öğreniminin okuma-yazma öğrenimine

öncelenmesini savunması saçma olur. Keza, bir mistiğin duyguya dayalı eserleri

düşünceye dayalı eserlerinden kat be kat fazla olabilir, ancak, öncelikle düşünceye

                                                
241 Bkz.: Mustafa Koç, “16. Yüzyıl’da Kaleme Alınmış Bir Aşk Metni: Muhyî-i Gülşenî’nin
İhsânnâme Adlı Mesnevîsi,” Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 8, Ekim 2005, s. 198.
242 Sezai Karakoç’a ait bir değerlendirme olarak bkz.: Karataş, Doğu’nun Yedinci Oğlu, s. 479.
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dayalı eserlerinden kalkarak o mistiği tanımaya çalışırız. Sivil toplum kuruluşları

olarak eskiden Mevlevi tekkelerinde Mesnevi değil de Divan-ı Kebir ciltlerinin

dolaplara kilitlenmesi243 bu noktada aydınlatıcı bir bilgi notu olarak tekrardan

hatırlanabilir. Aynı şekilde, beşeri iletişimde mecazların birebir anlamlı ifadelere

öncelenmesi gerektiği iddiası da saçma olur. Nasıl ki anayasası mecazlarla dolu bir

ülke tahayyül edilemeyecekse mecazları birebir anlamlı ifadelere önceleyen bir dil-

kültür çevresinin fesada uğraması da kaçınılmaz olacaktır.

Hakikat–mecaz dualitesi bağlamında düşünce–ilham, akıl–duygu244 ve

düzyazı–şiir gibi dualitelerin şu ya da bu yakasının öncelendiği çeşitli mistik eserler

arasında da bir dual yapı, dolayısıyla bir terkip sözkonusudur.

Bir psikoloji sistemi olarak Sufizm’i Batı psikolojisine kıyasla çok daha

‘yaşlı’ ve tecrübeli gören Michaela Mihriban Özelsel,245 mistik bir uygulama olarak

halvet olayını tecrübe etmeye girişir. “Önyargısız olarak halvete giren bir kimse,

kesinlikle Müslüman olarak çıkar”246 diyen Özelsel, halvet sırasında okuduğu mistik

kitaplardan söz ederken –şimdiye dek vurguladığımız eksen içinde– dual yapı arz

eden mistik eserler arasında terkip kurulması gerektiği yönündeki yaklaşımını şöyle

ifade eder:

Halvet sırasında okumam önerilen kitaplardan memnunum. Hz.
Mevlâna’nın katı analog ve aşk sözleriyle, soğukkanlı ve akademik bir
yaklaşımı olan Ibnü’l-Arabi birbirini adeta tamamlıyorlar. Derin bir inançla
kendimi teslim ettiğim bu uyumlu “beyin yıkama süreci”nde dengemi
bulmaya başlıyorum.247

Mihriban Özelsel’in halvet sırasında yaşadığı bu tecrübeyi ifşa tarzından,

normal şartlar altında –yani genel olarak beşeri iletişim ve eğitimde– analitik

düşünceye öncelik verilmesi gerektiği tavrını çıkarsayabiliriz. Özelsel Mevlâna’yı

                                                
243 Bkz.: Can, Mevlâna, s. 218.
244 Akıl–duygu dualitesiyle aynı çizgide olmak üzere akıl–kalp dualitesinin kullanıldığı ilginç bir
örnek olarak şu iktibasa yoğunlaşmak faydalı olabilir: “Birçok insan kalben akıl hastalığı diye bir şey
olmadığını hissedebilse de, çok azı aklen böyle bir önermenin (akıl hastalığı diye bir şey yoktur
önermesi doğruymuş gibi hareket etmenin) üstesinden gelebileceğine inanır.” (Bkz.: Szasz, Vahşi Dil,
s. 159.) (İtalikler benim.)
245 Bkz.: Özelsel, Halvette 40 Gün, s. 15.
246 A.e., s. 66.
247 A.e. (İtalikler benim.)
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‘katı’ analog (temsil) ve aşk sözleriyle daha metaforik bulurken, İbn Arabi’yi daha

akademik ve dolayısıyla daha rasyonel bulmaktadır.248

Hakikat–mecaz dualitesi türevi olarak düzyazı–şiir dualitesi bağlamında

bizzat şiir sanatı içinde oluşabilecek dualitelere temasla dualite içi dualite meselesini

gündeme getirmeye çalıştık. Dual yapının olduğu her yerde terkip fikri doğal olarak

kendini çağrıştırmaktadır. Dual yapı tarafları tıpkı beynin iki yarımküresi gibi

bütünlük için birbirine muhtaçtır. Diğer bir deyişle, hakikat–mecaz dualitesinin

mecaz yakasında yer aldığı halde şiir sanatı bünyesinde düşünce–ilham, kelime–

duygu vb. çeşitli dualiteler sözkonusu olabilmektedir. Genel dualiteler ile ilgili

olarak söylediklerimiz doğal olarak dualite içi dualiteler için de geçerlidir. Son

olarak, şiir sanatı içindeki muhtemel dualitelerle ilgili olarak söz–ruh dualitesi

bağlamında büyük Acem şairi Hafız-ı Şirazi, burada zikre değer bir muhasebe

vermektedir:

Ruhumu sözümle yoğurdum, ondan meydana gelen tohumu da ektim.
Ruhla sözün birleşmesinden meydana gelen bu terkip, insana ferah

verir. Çünkü şiirin de mayasıdır, canın da!249

5. Düzyazı–Şiir ve Doğu–Batı

Şimdiye dek düzyazı–şiir dualitesiyle ilgili olarak yaptığımız

değerlendirmelerden, düzyazının analitik düşünce, şiirin de metaforik düşünce ya da

mistisizmle eşleştiği sonucu çıkmaktadır. Gerçekten de, ilginç bir not olarak

kaydetmek gerekirse “Şiir, Müslüman edebiyatlarında, tasavvufî cereyanlar

yaygınlaştıktan sonra nesrin önüne geçmiştir.”250 Düzyazı–şiir şeklindeki özgül

dualiteyi bu kez, kategorik bir dualite olarak Doğu–Batı dualitesiyle

karşılaştırdığımızda doğal olarak bu dualitelerin düzyazı unsuru Batı unsuru

                                                
248 Bkz.: Özelsel, Halvette 40 Gün, s. 66.
249 Hafız-ı Şirazî, Hafız Divanı, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, MEB, 1992, s. 512.
250 Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği: İslam Sanatlarının Estetiği Üzerine Bir Deneme, 5. bs.,
İstanbul, Ötüken, 1999, s. 166.
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kapsamında, şiir unsuru da Doğu unsuru kapsamında değerlendirilecektir. Gerçekten

de kolayca varılabilecek bir yargı olarak, beşeri mirasa katkı tarzları bakımından

birbirine nisbetle Batı’nın daha analitik Doğu’nun da daha metaforik ya da mistik

olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ancak, bu değerlendirmeyi yaparken, Doğu–Batı dualite muhtevasını

doldurma noktasında koyduğumuz ihtirazi kayıtlar dikkatle hatırlanmalıdır da:

‘Hangi Doğu, hangi Batı?’ ya da ‘hangi dönemleri itibarıyla Doğu ve Batı?’ gibi

sorular, Doğu–Batı dualite muhtevasının izafi yapısını gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu

anlamda mesela Aristotelyen Farabi’nin ne kadar Doğulu, Eflatuncu Augustinus’un

ne kadar Batılı olduğu sorusu elbette ki tartışılacaktır. Dahası, Doğu–Batı dualite

muhtevası bağlamında Doğu’nun ve Batı’nın sınırları nasıl belirlenirse belirlensin,

mistisizmi analitik düşünceye sürekli önceleyen bir Doğu tasavvur ettiğimizde

muhakkak bir vaka olarak tarihte ‘bu Doğu’nun sınırları dahilinde yükselen

medeniyetleri izah etmek imkansız olacaktır. Keza, şiiri düzyazıya, daha doğrusu

mecazi anlamı birebir anlama önceleyen bir dil-kültür çevresinin beşeri mirasa

eklemlenen yüksek katkılarını izah etmek de zor olacaktır. Dolayısıyla, görüldüğü

gibi Doğu–Batı dualite muhtevası ile ilgili izafilik meselesi, bu dualitenin

muhtevasını düzyazı–şiir dualitesiyle doldurmaya çalıştığımızda da kendini

göstermektedir.

Bu izafilik meselesini genel kabule yaslanarak, Doğu–Batı dualitesini belli

zaman dilimleri itibarıyla ele alıp bu dualitenin Doğu yakasını mistisizmiyle meşhur

Hindistan ve Batı yakasını da –özellikle Reformasyon Çağı sonrası dönem itibarıyla–

analitik düşünce geleneğiyle meşhur Batı Avrupa olarak belirlemekle aşabiliriz.

Çünkü çalışmamız açısından Doğu–Batı dualite muhtevasının sınırlarını belirlemede

karşılaşılan izafilik meselesi talidir ve bizim için asıl önemli olan dual bakış ve

diğerine göre daha analitik olan yakanın öncelenmesi suretiyle terkibe varma

düşüncesidir.

Bizim bu bölümde özellikle vurgulamak istediğimiz husus, Türk-İslam

düşüncesi ve bu düşüncenin dayandığı temel metinlerin Doğu–Batı dualitesi

bağlamında durumu neyse bu dualitenin izdüşümü ya da türevi sayabileceğimiz diğer

dualiteler bağlamında da aynı durumun sözkonusu olduğu gerçeğidir. Diğer bir

deyişle, İslam ve dolayısıyla Türk-İslam düşüncesi nasıl ki Doğu–Batı dualitesinin
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belli bir yakasına yerleştirilemiyorsa, bu düşüncenin beşeri mirasa toplam katkısı da

düzyazı–şiir dualitesinin belli bir yakasına yerleştirilemez. Ezcümle, Türk-İslam

düşüncesi; analitik düşünceyi önceleyen ve Doğu–Batı vb. dualiteleri kapsayan nevi

şahsına münhasır bir yapı arz etmektedir. Buna bağlı olarak temel İslami metinlerin,

özellikle de Kur’an-ı Kerim’in ne düzyazı ne de şiir kapsamında yer almadığını

söylemek isabetli olacaktır.

Tıpkı İslam ve dolayısıyla Türk-İslam düşüncesinin Doğu–Batı dualitesinin

belli bir yakasında mütâla edilememesi gibi, temel İslami metinler de düzyazı–şiir

dualitesinin herhangi bir yakasında mütâla edilemez. Bu bilginin kazandıracağı

basiret, bir dualitenin yakaları olarak düzyazı ve şiir unsurları arası ilişkiye ilişkin

değerlendirmelerin doğrudan doğruya temel İslami metinlere tatbik edilemeyeceği,

temel İslami ilimlerin kendilerine özgü metodolojilere sahip olduğu ve dolayısıyla

İslami ilimlerde bu metodolojilere göre hareket edilmesi gerektiği gerçeğidir. Bu

farklılık dinin, bilim ve felsefe karşısındaki özel konumundan kaynaklanmaktır:

bilim ve felsefe insan tarafından üretilir; ancak din, Aşkın Varlık tarafından

gönderilir. Diğer bir deyişle, Sartre’ın “bir kitabı okumak, onu yeniden yazmaktır”251

şeklindeki –hakikat–mecaz dualitesinin mecaz kapsamında yer alan– sözünü

hatırlarsak, bu sözü dini alana taşıyıp temel İslami metinlere uyguladığımızda şöyle

bir versiyon sözkonusu olacaktır: Kur’an okumak, Yaratıcı ile konuşmaktır. Sonuçta

bu söz de mecaz bağlamındadır, çünkü nasıl bir kitap okumak birebir anlamda o

kitabı yeniden yazmak değilse, Kur’an okumak da birebir anlamda Yaratıcı ile

konuşmak demek değildir. Şu halde bu sözlerin doğru yöntemle analitikleştirilmesi

‘bir kitabı okumak, o kitabı yeniden yazmak gibidir’ ve ‘Kur’an okumak Yaratıcı ile

konuşmak gibidir’ şeklinde olacaktır.

Bu bağlamda yapılan hatalara örnek olarak Thomas Szasz’ın şu mütâlasını

verebiliriz:

Dinbilim uzmanları Kitab-ı Mukaddes (Bible) ya da Kur’an’ın Tanrı
kelâmı olduğu fikrinde ısrar edenleri –aşağıdaki tipik alıntıda olduğu gibi–
‘birebir anlamcı’ diye adlandırır: “El-Eşari [onuncu yüzyılda yaşamış bir
İslam âlimi] birebir anlam yanlısıydı…El-Eşari, Tanrının elleri olduğundan

                                                
251 Sartre, What is Literature?, s. 248.
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ve bir taht (Arş) üzerinde oturduğundan söz eden ifadeleri mecazi ya da
temsili değil de birebir anlamlı ifadeler olarak kabul etmişti…”252

Bu iktibası iki açıdan ele alalım. Birincisi, Szasz’ın dini bağlamdaki ‘Tanrı

kelâmı’ ifadesini mecazi anlamıyla algılaması yanlıştır, çünkü dini bağlamda

düşündüğümüzde peygamberlerin Tanrı ile iletişim kurması birebir anlam alanına

ilişkin bir olaydır. Hiçbir peygamber Tanrı ile konuşmasının mecazen gerçekleştiğini

söylememiştir. Bu yanlışın, esas itibarıyla dini alana ilişkin yargılara, bu alanın

öncülleriyle değil de bilimsel (scientific) ya da felsefi alanın öncülleriyle

varılmasından kaynaklandığı söylenebilir. İkinci husus, Szasz’ın kendi yaptığı

iktibasta, bir İslam alimi olarak Ebu’l-Hasen El-Eşari’nin birebir anlamcı diye

nitelendirilmesidir. Oysa İslami ilim mentalitesi içinde baktığımızda, El-Eşari’nin

Thomas Szasz’ın ve iktibas ettiği kaynağın anladığı şekilde birebir anlamcı

olmadığını görüyoruz. Zira İslami ilim geleneği içinde, ‘Allah’ın eli’, ‘Allah’ın Arş

üzerine istiva etmesi’ gibi Kur’an’da geçen ‘müteşabih’ yani Kur’an’ın belirlediği

anlamda mecazi ifadelerin bazı alimlerce birebir anlamlı olarak algılanması, başkaca

herhangi bir mecazi ifadenin birebir anlamlı olarak algılanmasından farklıdır.

Gerçekten de, müteşabih ifadeleri birebir anlamlı olarak algılayan İslam alimlerine

göre bu ifadelerin mecazi anlamlı algılanması uygun değilse de birebir anlamlarının

tam niteliği bilinmez.253 Tekrardan söylersek, bir bilgi alanında yargılara o alanın

öncülleriyle varılmalıdır. Açıkçası, sosyal bilimsel ve felsefi öncüller ya da

yöntemlerle özgül anlamda dinbilim ya da İslambilim yapmaya kalkışmak, yanlış

sonuçları peşinen davet etmektir.254 Bu noktada ayrıca belirtmek gerekirse, İslami

ilim (İslambilim) alanında sözkonusu ettiğimiz öncüller sosyal bilimsel ve felsefi

öncülleri de kapsamakla birlikte onlarla aynı olmayan bir görüntü arz etmektedir.

Bütün bu değerlendirmelerden iki önemli sonuç ortaya çıkmaktadır. Birincisi,

hakikat–mecaz dualitesi bağlamında din alanındaki öncüllerle felsefe ve bilim

                                                
252 Szasz, Vahşi Dil, s. 242. Kendi yaptığı iktibas için Szasz, şu kaynağı zikretmektedir: Geoffrey
Parrinder, ed. World Religions: From Ancient History to the Present (New York: Facts on File,
1983) s. 4988.
253 Bkz.: İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, Ankara, TDV Yay., 1983, s. 131. Ayrıca bkz.: Szasz,
Vahşi Dil, s. 242’deki çevirmen dipnotu.
254 Çünkü “Bir kavramın birbirinden farklı sistemler içindeki anlamları da birbirinden kesinlikle
farklıdır.” (Hilmi Yavuz, “Aydınlar ve Ulusal Kültür,” Felsefe ve Ulusal Kültür, İstanbul, Çağdaş
Yay., 1975, s. 116.)
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alanlarındaki öncüllerin farklılık arz ettiği gerçeğidir. Dolayısıyla bir dil-kültür

çevresinde analitik düşünce–mistik düşünce dualitesinin varlığı, bu dualiteden

terkibe varılıp varılmadığı ve analitik düşüncenin de öncelenip öncelenmediği

meselesi araştırılırken sözkonusu öncüller dikkate alınmalıdır. Herhangi bir dil-kültür

çevresini değerlendirirken bu öncüller dikkate alınmadığında, mesela analitik

düşüncenin öncelenmediği gibi bir sonuç çıkarsanabilirken, öncüller dikkate

alındığında tam tersi bir sonuç sözkonusu olabilmektedir.

İkinci önemli sonuç, temel İslami metinlerin düşünce–duygu ya da düzyazı–

şiir dualitesinin belli bir yakasında konumlandırılamayacağı gerçeğidir. Açıkçası,

temel İslami metinlerin Doğu–Batı dualitesi karşısında durumu neyse düzyazı–şiir

dualitesi karşısında da durumu odur. Temel İslami metinler düzyazı ya da şiir

kapsamında olmayan metinlerdir. Diğer bir deyimle, bu metinler ne Doğudandır ne

de Batıdan.

Temel İslami metinlerin bu özelliğinden kalkarak İslam geleneğinin söz

sanatlarının en yücesi şiire çok büyük önem verdiği halde düzyazıyı yani analitik

düşünceyi öncelediğini tesbit etmemiz zor olmaz. İslami gelenek içinde düzyazı–şiir

dualitesi kullanımı bir vakadır.255 Öte yandan, Türk-İslam kültürünün en büyük şairi

Fuzuli’ye göre “‘ilimsiz [yani analitik düşüncesiz] şiir temelsiz duvar olur ve esassız

duvar gayetle bî-îtibar (itibarsız) olur.’”256

Hem gramerci hem de mistik bir şair olarak İslami geleneğin çok önemli

siması Abdurrahman Camî temel bir İslami metin olarak Kur’an-ı Kerim’in, söz

sanatlarının en yücesi sayılan şiire tahkir değil de taltif tavrı içerdiği gerçeğini

mükemmel bir dikkat eseri tesbit ederek şöyle anlatır:

Ulu Tanrı’nın Kur’ân’ın mucizeli sözleri hakkında “Bu şair sözü
değildir” buyurmak suretiyle onu şiir bulaşığından temizlemiş olması ve onun
gönderildiği Tanrısel [Tanrısal] yerin bayrağını taşıyan peygamberi “belki o
şairdir” gibi bir iftiradan korunmak [korumak] için “Biz ona şiir öğretmedik,
ona şiir yaraşmaz” sözüyle en yüksek bir mertebeye yüceltmesi, şiirin kendi
benliğinde çirkin bir şey olduğunu ve şairlerin de ölçülü söz söylemelerinden
dolayı Tanrı katında suçlu düşeceklerini anlatmak için değildir. Bu işaretler

                                                
255 Küçük bir örnek vermek gerekirse, Muhyiddin İbn Arabi “düz söz ya da şiir olsun, Allah hakkında
olmadıkça hiçbir hayata sahip değillerdir” der. (Bkz.: Muhyiddin İbn Arabi, Endülüs Sûfileri, Çev.
Refik Algan, İstanbul, Dharma, 2002, s. 138.
256 Şurada: Ahmet Kabaklı, Sohbetler-I, 2. bs., İstanbul, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., 1991, s. 188.
(Köşeli parantezler benim.)
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ancak bazı kısa görüşlülerin Kur’ân’daki yüksek nazım ve ahengi şiir
sanmamaları ve pek ileri giden bazı inatçıların Peygamber’in değerini
küçültmek için onu şairler zümresinden sanmamaları düşüncesiyledir. Bu,
belki şiirin mevkiinin yüksekliğini, sihirler yaratan şairlerin mertebelerinin
yüceliğini göstermek için en açık bir delildir.257

Abdurrahman Cami’nin bu muhasebesi, temel İslami metinler dediğimizde

ikincil unsur olarak akla gelen hadislere müracaat etmeyi gerekli kılmayacak ölçüde

şiir sanatına taltif içeren temel İslami yaklaşımı ortaya koymaktadır.258 Şiiri

böylesine yücelten temel İslami metinler şiirin karşı yakasında yer alan ‘akla dayalı

düzyazı’yı yani analitik düşünceyi de ihmal etmez. Dikkatle baktığımızda, temel

İslami metinlerin genelde beyin araştırmaları, özeldeyse ayrık-beyin araştırmaları

bağlamında şimdiye dek elde edilen verilerle uyumlu olduğu gözlenmektedir. Kısaca

söylendikte, temel İslami metinlerin genel dualiteler ve bu dualitelerin izdüşümleri

bağlamında muazzam bir ahenkle terkip içerdiği, yanı sıra da genel olarak analitik

düşünceyi öncelediği görülmektedir. Bu yönüyle temel İslami metinlerin beyin

araştırmaları alanına ışık tuttuğu da söylenebilir. Dahası, temel İslami metinlerin

özellikle edebiyat eleştirisi, edebiyat kuramları, sosyal bilimsel varsayım ve

öngörüler için esaslı ve zengin bir kaynak olduğu ileri sürülebilir. Bu kaynak olma

özelliğinin tesir kapsamına evrensel ahengi araştıran ve nihai tahlilde nesneler arası

bağıntılar bulmaya çalışan (fizik, kimya ve biyoloji gibi) fen bilimleri de dahildir.

Temel İslami metinlerin ve özelde Kur’an-ı Kerim’in düzyazı–şiir dualitesi ve

dolayısıyla analitik düşünce–metaforik düşünce bağlamında dual yapıları ihtiva

ettiğini, dual yakalar arasında terkibe gittiğini ve nihayet daha analitik olan yakayı da

öncelediğini, şair-düşünür İsmet Özel aşağıdaki muhasebesinde şöyle anlatır:

Şiir bütün sanatlar arasında birinci sırayı tutuyorsa, Müslüman
geçmişimizle bizim toplumumuz diğer bütün sanatlardan ziyade şiiriyle
zenginleşmişse bunda topluma hayat veren düşünce kaynağının payı dikkat
çekicidir. Kur’an-ı Kerîm Müslümanlara aslî (tözel) değerlerin aklî (logik,
sözel) yönünü göstermiştir. Kur’an aynı zamanda Furkan olmaklığıyla
Müslümanlara seyfî (tüzel) ve bedii (güzel) değerlerin nelere tekabül ettiği
konusunda yön göstermiştir. Müslümanların dünyasında etik-estetik-
epistemolojik eylem alanı bir bütün olmaya başkalarının dünyasından daha

                                                
257 Molla Camî, Baharistan, Çev. M. Nuri Gençosman, İstanbul, MEB, 1990, s. 206-207. (Köşeli
parantezler benim.)
258 Konuya ilişkin veciz bir mütâla için bkz.: Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, Fifth
Edition, Paris, Centre Culturel Islamique, 1980, s. 234 (487 no’lu paragraf).
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yatkındır. Ama yine de bu olgu şiir için Müslümanlık veya Müslümanlık için
şiir formülünü haklı çıkarmaz. Sözkonusu olan bir zihnî köprüdür yani iki
ayrı yaka zaten vardır.259

Hem aklî hem de bedii değerler konusunda insanlara yön gösteren Kur’an’ın

–düzyazının akla, şiirin de duyguya dayandığını hatırlarsak,– özelde akıl–duygu

dualitesi260 genelde de hakikat–mecaz ve analitik düşünce–mistik düşünce gibi

dualiteler bağlamında terkipçi bir bakış içerip önerdiği barizdir.  Bu terkip

özelliğinin, İsmet Özel’den yaptığımız iktibastan da anlaşılabileceği gibi, analitik

düşünceyi ya da dualitenin daha analitik olan yakasını kendiliğinden öncelediği

özellikle belirtilmelidir; çünkü sanatsal, duygusal, şiirsel, mistik ve/veya mecazi bir

anlam yapısı inşa etmek için bilimsel, akli, düz, analitik ve/veya birebir anlamlı bir

yapının önceden var olması gerekir. Uç bir örnek olarak dile getirmek gerekirse,

analitik anlamda düşünüp taşınarak değil de salt şiirsel bir unsurun etkisiyle hareket

edip bu alanda ustalaşmak isteyen birey de doğal olarak analitik bir eğitim ya da

öğrenim süreci geçirecektir, zira “iyi bir şair olmak için, ilkin çok iyi bir okur olmak

gerekir.”261 Şayet hatırlarsak, okuma olgusu her şeyden önce OYA (3R) kapsamında

analitik bir olgudur.

Gerçekten de, –düzyazının ya da düşüncenin karşılık geldiği– analitik

yöntemle, bu yöntemin karşı kutbu ya da simetriği sayabileceğimiz –ve şiirselliğin ya

da duygunun karşılık geldiği– sanatsal yöntemi karşılaştırdığımızda, analitik

yöntemin kendiliğinden öncelenmesi gerektiğini anlarız. Çünkü, Nurullah Ataç’ın

dediği gibi, “Sanat çözümlemez, çözümliyerek parçalamaz, tam tersine belki parça

parça olan şeyleri birleştiriverir, bir bileşim, yani terkip işidir.”262 Kısaca, sanat

birleştirir. Öte yandan, Hilmi Yavuz’un dediği gibi, “Analitik yöntem, bir olguyu

bütünselliği içinde temellendirmek yerine, o bütünü birbirinden soyutlanmış, kopuk

                                                
259 İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu, İstanbul, Oğlak, 1994, s. 78.
260 Afşar Timuçin’in Jean-Jacques Rousseau’yu tanıtma bağlamında seçtiği ifadeler, akıl–duygu
dualitesini kapsadığı gibi bu dualite ile aynı çizgide olduğunu söylediğimiz bilim–edebiyat gibi
dualiteleri de kapsar ve bu sebeple burada zikretmeye değer: “Jean-Jacques Rousseau bir filozof
olmaktan çok bir düşünür, bir bilimci olmaktan çok bir edebiyat adamı, bir uscu olmaktan çok bir
duygucuydu. Tüm duygucular gibi, usun ince süzgeçlerinden geçirilmiş olandan çok coşkuyla ve
tutkuyla dışlaşana yakın oldu.” (Afşar Timuçin, Gerçekçi Düşüncenin Gelişimi, İstanbul, De
Yayınevi, 1986, s. 339.)
261 İnce, Şiir ve Gerçeklik, s. 133.
262 Ataç, “En Derin Yaram,” Okuruma Mektuplar-Prospero ile Caliban, s. 134.
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ve tikel olgulara indirgemek anlamına gelir.”263 Kısaca, analitik yöntem parçalara

ayırır. Diğer bir deyişle, tam bir karşılaştırmayla söylersek, analitik yöntem parçayı,

sanatsal yöntem de bütünü hedefler. Aslında bu noktada her iki yöntemin de birbirini

nasıl çağrıştırdığını ve birbirine nasıl muhtaç olduğunu bariz bir şekilde görmekteyiz,

çünkü analitik yöntemin elde ettiği parçalar sanatsal yöntem için gerekliyken,

sanatsal yöntemin elde ettiği ‘bütün’ de analitik yöntem için gereklidir. Bu durum,

Aliya İzzetbegoviç’in sorduğu soru bağlamında hatırlanacağı gibi, ay hakkında bilgi

ile ay hakkında şiir arasında neden bir tercih yapmak zorunda kalmayacağımızı (ve

kalmamamız gerektiğini) gösterir. Çünkü ay hakkında bilgi analitik yöntemi

uygularken, ay hakkında şiir sanatsal yöntemi uygular.

Bu noktada biraz durarak, şiirin sanatsal yöntemi kullandığı gerçeğine ilişkin

bir iktibasa sığınmamız yerinde olacaktır. Söz sanatlarının en yücesi şiirin sanatsal

yöntemi kullanması doğaldır, ancak edebiyat eleştirmenliği sıfatı dolayısıyla

sanatçılıktan çok bilim adamlığına yakın duran Nurullah Ataç’tan yapacağımız

sözkonusu iktibas, düzyazı–şiir dualitesi ve dualite içi dualite gerçekliği bağlamında

söylediklerimizin adeta bir uygulaması olarak yine mesela bilim–sanat dualitesinin

sanat yakasında yer aldığı halde roman ile şiiri ele alması bakımından ilginçtir. Şöyle

der Ataç:

Yalnız şunu da söyliyeyim: severim ben roman okumağı, çözümleyici
denilen romanları da sever, okurum, ama hiçbir romanı, en sevdiklerimi dahi
şiirden üstün bulamadım. Şiirin ayrı bir gücü var, bir şiir, bir beyit, bir tek
mısra, bakarsınız size bütün bir duyguyu, bütün bir düşünceyi en küçük, en
gizli yerleriyle sezdiriverir, yepyeni, bütün bir acun içinize doğmuş gibi olur.
Anlatmaz, çözümlemez, ayrıntılara girmez, gene de aldığı konuyu, sanki bir
şimşek ışığı ile, gözlerinizi, gönlünüzü kamaştıran bir ışıkla gösteriverir size.
Bir görür bir daha da unutamazsınız.264

Roman bir edebi türdür ve düzyazı kapsamında değerlendirilebilir, ancak

romandaki düzyazı özelliği, bilimsel bir makale ya da mesela bir edebiyat eleştirisi

yazısındaki düzyazı özelliğinden farklıdır. Diğer bir deyimle roman, söz sanatı ya da

salt bir edebi tür olarak şiirin altındadır, ancak bilimsel bir makaleden ya da bir

edebiyat eleştirisi yazısından daha çok şiire yakındır. Şu halde Ataç, gündeme

                                                
263 Yavuz, Felsefe ve Ulusal Kültür, s. 116.
264 Ataç, “En Derin Yaram,” Okuruma Mektuplar-Prospero ile Caliban, s. 134 vd.
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getirdiği roman–şiir dualitesiyle hem analitik yöntem–sanatsal yöntem dualitesine

hem de, roman türü içinde dual bir unsur olarak çözümleyici roman üzerinde vurgu

yapmak suretiyle dualite içi dualite gerçekliğine işaret etmektedir.

Ez cümle, daima bir bireşim ve imtizaç ihtiyacını çağrıştıran dualite içi

dualite gerçekliğini bir yana bırakırsak, aslında bu bölüm temel İslami metinlerin

düzyazı–şiir dualitesinin belli bir yakasında konumlandırılamayacağı gerçeğini

göstermek amacıyla açıldı. Çünkü, temel bir ayrımla, düzyazının akla şiirin de

duyguya dayandığı gerçeğini hatırlarsak, en temel İslami metin olarak Kur’an-ı

Kerim yalnızca akli ya da yalnızca duygusal değerler ihtiva etmekten ziyade her iki

değer kümesini de ihtiva eder. İsmet Özel’in ifadeleriyle söylersek Kur’an,

bağlılarına “aslî (tözel) değerlerin aklî (logik, sözel) yönünü” göstermekle birlikte

“seyfî (tüzel) ve bediî (güzel) değerlerin nelere tekabül ettiği konusunda yön

göstermiştir.”265 Sahih hadislerin esas itibarıyla Kur’an tefsiri mahiyetinde olduğu

gerçeğini hatırlarsak, İslam düşüncesinin ikinci temel kaynağı olarak hadis

bütününün ya da daha geniş anlamıyla Sünnet’in Kur’an doğrultusunda bir izdüşüm

olduğu gerçeği ortaya çıkar. Kısaca, yine İsmet Özel’in ifadeleriyle söylersek, temel

İslami metinlerin zikrettiğimiz özelliğinden dolayı “Müslümanların dünyasında etik-

estetik-epistemolojik eylem alanı bir bütün olmaya başkalarının dünyasından daha

yatkındır.”266

Şimdiye dek serdettiğimiz bütün dualite bilgilerinden sonra, temel İslami

metinlerin ve dolayısıyla da İslam düşüncesinin düzyazı–şiir dualitesinin belli bir

yakasında konumlandırılamamasının önemi ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle,

tıpkı Doğu–Batı dualitesinde olduğu gibi bu eksendeki dualiteler, mesela düzyazı–

şiir dualitesinin belli bir yakasına oturtulamaz. Elbette ki, Doğu’yu mistik, Batı’yı da

analitik diye nitelendirdiğimizde İslam ve Türk-İslam düşüncesi Doğu–Batı

dualitesinin  belli bir yakasında konumlandırılamayacaktır; çünkü temel İslami

metinler hem sözel (logik) hem de bedii (estetik) değerler ihtiva eder. Aynı sebepten,

İslam düşüncesi düzyazı–şiir dualitesinin temel birimleri olarak akıl–duygu ya da

akıl–kalp dualitesinin belli bir yakasında konumlandırılamaz. İslam düşüncesi hem

                                                
265 Özel, Şiir Okuma Kılavuzu, s. 78.
266 A.e.
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Doğuyu hem de Batıyı kapsar. Temel İslami metinler de hem düzyazı birimi olarak

akla, hem de şiir birimi olarak duyguya hitap eder.
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III. BÖLÜM

ORNSTEIN PSİKOLOJİSİNİN SERHENDİ’NİN

MEKTUBAT’INA TATBİKİ

A. Psikolojiden Dine: Tatbik İmkanı ve Zemini

Ayrık-beyin araştırma verilerine dayalı Ornstein psikolojisini din ve tasavvuf

alanına ait bir eser olarak büyük alim-sufi Ahmet Faruki Serhendi’nin Mektubat’ına

tatbik etme çabasında, Ornstein psikolojisinin bilimsel, Serhendi’nin Mektubat’ının

da dini olması dolayısıyla bu iki unsur arasında nasıl bir paydaşlık yönünün dikkate

alındığı sorusu gündeme gelebilir. Şüphesiz ki din, felsefe ve bilim arasında çeşitli

tasnif ölçütleri sözkonusudur. Ana-mecra tasnife göre söylendikte; din vahye, felsefe

akla, bilim de deney ve gözleme dayanır. Elbette ki bu ölçütler mutlak değildir:

örneğin din ve felsefe de deney ve gözlem sonuçlarına karşı duyarsız ya da bu

sonuçları umursamaz değildir. Öte yandan, dinin de –felsefe gibi– akla dayandığı

söylenebilir, çünkü bütün amentü’ler birebir anlamlı olarak insan aklına hitap eder ve

bütün temel dini metinler de öncelikle akli yöntemlerle yorumlanır. Dahası, çalışma

tarzı itibarıyla bilimin dayandığı unsurun deney ve gözlem yerine akıl olduğu da

söylenebilir, çünkü bilim adamı için deney ve gözlemden önce hipotez kurma

aşaması sözkonusudur ki bazen ‘saçma olan’ı da kapsayan hipotezler, akli

bağıntılarla oluşturulan kurgulardan ibarettir. Kısaca, din-felsefe-bilim şeklindeki

ana-mecra tasnifte dikkate alınan ölçütler mutlak değildir ve insanlığın daha iyi bir

tasnife ihtiyaç duyması yadırganacak bir durum değildir.1

Aslında din, felsefe ve bilim olguları arasında yalnızca kapsamları –ve bir

ölçüye kadar yöntemleri– itibarıyla fark gören bir tasnif anlayışı isabetli

görünmektedir. Buna göre din, felsefe ve bilim münhasıran belli yöntemler

                                                
1 John Searle bir yeni tasnif ihtiyacını özenle ima eder: Searle, “Birleşik Devletler’de Çağdaş Felsefe,”
Kutadgubilig, s. 137.
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kullanmakla birlikte temelde ilgi alanları itibarıyla birbirinden farklıdır: bilimden

felsefeye ve dine doğru, tikelden tümele giden bir ilgi kapsamı sözkonusudur.2

“Mistik hayat, dinin kaynağıdır”3 veya “İslâm dini, mistisizmin hayat

kaynağını bağrında yaşatmaktadır. Zira her dinin özü mistisizmdir”4 diyerek her

dinin mistik bir boyutu olduğu gerçeğini vurgulayan Nurettin Topçu, din, felsefe ve

bilim olguları arasındaki temel farkın, bu alanların ilgi kapsamları olduğunu şöyle

anlatır:

Gerçek dindarın hareketi ibadet, sözü dua, bakışı rahmet, beraberliği
kuvvettir. Bu hale ulaşabilme, duyulardan akla, akıldan kalbe ve ilhama
yükselme sayesinde mümkün oluyor. Bu hayatta tecrübe, akla dayanmış bir
merdivendir. Akıl ise kanadı aşk olmak şartıyle, kalbe ve ilhama yükseltici
kuvvettir. Böyle bir anlayışla insan yolcusunun ilimden felsefeye, felsefeden
dine yükselmesi lâzım gelmektedir.5

Görüldüğü gibi bu farklı araştırma alanları ya da –basitçe– disiplinler

arasında Topçu, felsefe ve dinin önermelerini değerlendirmeci (evaluative: itibari),

bilimin önermelerini de analitik veya sentetik olmak üzere tanımlayıcı (descriptive)

diye nitelendirip sözkonusu alanlar arasında herhangi bir çatışma durumu

öngörmemektedir. Çünkü ona göre “Uzviyetten ilme, ilimden felsefeye, felsefeden

sanata ve ahlâka ve nihayet dine yükselmemiz lâzımdır.”6 Topçu’nun bu

muhasebesinde, bilim, felsefe ve din arasındaki sıralamanın parçadan bütüne, ya da

kapsam alanı tikel olandan tümel olana doğru olduğu dikkatten kaçmamalıdır.

Kısaca, felsefi bilginin, dini bilginin veya bütüncül ideolojilerin aksine “bilimsel

bilginin özelliği... sınırlı olması, hattâ sınırlandırılması gereğidir!”7 Gerçekten de,

post-pozitivist felsefenin en önemli ilk meşhur siması “Karl R.Popper, ‘Yeni

Pozitivizm’i savunan Viyana Okulu filozoflarına yönelttiği eleştirilerde, ‘bilginin

                                                
2 Bkz.: Myers, Social Psychology, s. 6.
3 Nurettin Topçu, “Dinde İrade,” İradenin Davası-Devlet ve Demokrasi, İstanbul, Dergâh, 1998, s.
67.
4 Nurettin Topçu, “Mevlâna Celâleddin-i Rumî,” İslam ve İnsan-Mevlâna ve Tasavvuf, İstanbul,
Dergâh, 1998, s. 121.
5 Nurettin Topçu, “Aşk ve Metafizik,” Kültür ve Medeniyet, 2. bs., İstanbul, Dergâh, 1998, s. 56.
6 Nurettin Topçu, “Beklenen Gençlik,” Türkiye’nin Maarif Davası, 4. bs., İstanbul, Dergâh, 1998, s.
26.
7 Taha Akyol, “Bilgi, İdeoloji, Kehanet,” Bilim ve Yanılgı, 4. bs., İstanbul, Doğan Kitap, 1999, s. 49.



141

sınırları’na dikkat çekerek, bilimle ideoloji arasındaki farkı” netleştirmiştir.8

Kimilerince ‘gerici’9 ve ’karşı devrimci’10 ilan edilen Popper’in felsefesini

aksiyomatik anlamda özetleyen John Searle’e göre “bilimin önermeleri asla

doğrulanabilir değildir –bu önermeler yalnızca, tekrar edilebilen yanlışlama

çabalarına karşın hayatta kalmayı başarmış olanlardır.”11 Sonuç olarak bu yaklaşım,

bilimsel önermelerin mahiyetini dini ve felsefi önermelerin mahiyetiyle özdeş kılma

çabası olarak da görülebilir; keza, bilimsel bilginin kapsamının özgül ve tikel olduğu

ve dolayısıyla bilimsel bilgi ile dini ve felsefi bilgi arasındaki farkın –biri parçasal

diğeri bütünsel olmak üzere– ilgi kapsamları olduğu gerçeğini vurgulama çabası

olarak da algılanabilir. Her iki durumda da bilimsel alana ait bir psikoloji öğretisinin

dini alana ait bir esere tatbik edilme çabası tutarlı bir zemin kazanacaktır.

Din, felsefe ve bilim alanları arasında din ile felsefenin öznel, biliminse

tamamen nesnel olduğu düşünülerek psikoloji alanına ait bir öğretinin dini alana ait

bir esere tatbikinin tutarsız olduğu sonucuna varmak da isabetsizdir. Post-pozitivist

felsefe dönemini tecrübe ettiğimiz günümüzde, sosyal bilimlerin felsefi ve kültürel

temellerinden soyutlanmadığını biliyoruz.12 Buna göre, sonuçta bilim kapsamında

yer alan bir sosyal bilim olarak psikolojinin tamamen nesnel olduğu söylenemez.

Diğer bir anlatımla, “Modern bilim kendisinin ön yargısız ve tarafsız (colorless)

olduğu şeklindeki son derece rahatlatıcı kabulle faaliyet gösterse de, bu varlığı

kendinden-menkul (self-righteous) ön-yargısızlık iddiası, onun bizatihi ön-yargısıdır

ve bu tarafsızlık/renksizlik (colorlessness), belki de sadece görülmez olduğu için,

bütün tarafların/renklerin en tehlikelisidir (the most dangerous of all colors).”13

Kısaca söylemek gerekirse, bilim tamamen nesnel değildir ve dolayısıyla da bilimsel,

dini ve felsefi önermeler arasındaki fark, birini son derece değerli kılıp diğerini

önemsizleştirecek türden değildir. Nitekim bilimi hakikatle eşanlamlı gösteren

pozitivizmi sorgulama bağlamında Hilmi Yavuz, bilimin nesnel olmadığını, yani

                                                
8 A.e., s. 50.
9 A.e., s. 49.
10 Bkz.: Taha Akyol, “Bilime ‘Açık’ Olmak,” Bilim ve Yanılgı, s. 36.
11 Searle, “Birleşik Devletler’de Çağdaş Felsefe,” Kutadgubilig, s. 136.
12 Bkz.: Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, 4. bs., Çev. Alpaslan Açıkgenç, M. Hayri Kırbaşoğlu,
Ankara Okulu Yayınları, 1999, s. 132.
13 Fazlur Rahman, “İslam Araştırmaları ve İslam’ın Geleceği,” Allah’ın Elçisi ve Mesajı: Makaleler-
I, Çev. Adil Çiftçi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 1997, s. 116.
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sözkonusu farkın belirsizleştiğini şöyle anlatır: “Bilim, söylenebilir ya da dile

getirilebilir ‘olan’ın sınırına gelip dayandığında, mistisizmin yöntemlerine, belki de

farkında olmadan başvurmak durumunda kalıyor.”14 Dolayısıyla dine ve felsefeye

pozitivist bir bakış açısıyla yaklaştığımızda dahi bilimsel bilginin felsefi ve dini

bilgiden çok farklı bir mahiyet taşıması sözkonusu değildir.

Daha özgül bir anlatımla söylersek, “Akla uygun hale getirilmeyen olgulara,

durumlara adeta gerçekdışıymış gözüyle” bakılması “günümüz düşünme tarzına

pozitivizmin armağanı”ysa15 bilgi çeşitlerini sentezleyen yaklaşım da Popper, Kuhn

ve Feyerabend gibi önde gelen simalarıyla post-pozitivist felsefenin sağladığı bir

kazanımdır ve ilginç bir ayrıntı olarak kaydetmek gerekirse, temel İslami metinlerin

gündeme getirdiği ‘tefekkür’ kavramıyla örtüşmektedir. Rasyonalizmle ampirizmi

sentezleyen Mehmet Aydın bu yaklaşımı son derece veciz bir şekilde formüle eder.

“Ona göre akıl, sezgi, tecrübe, dolayısıyla dini, ilmî, felsefî, ahlakî, estetik... her türlü

bilgi birbiriyle bağlantılıdır ve Kur’andaki ‘tefekkür’ kavramı bu bütünlüğü ifade

eder.”16

B. Temel İslami İlimler ve Dualite

Ornstein psikolojisinin bir alim ve sufi olan Ahmet Faruki Serhendi’nin en

büyük eseri Mektubat’a tatbik edilme çabasının tutarlılık yönü, “bâtın ilimi olan

Tasavvuf”la17 diğer İslami ilimler arasında oluşan dualite gerçekliği açısından da

desteklenmektedir. Kimilerine göre İslami ilim ya da disiplinlerin şahı İslami

mistisizm yani tasavvuftur. Örneğin Hilmi Ziya Ülken’e göre “İslam felsefesinin en

orijinal tarafı, onun mysticisme’idir. İslâm medeniyeti ancak ‘sufîlik’ görüşü içinde

ince, sanatkârane ve derin bir vasıf kazanmıştır.”18 Mistisizme yönelik benzeri bir

                                                
14 Hilmi Yavuz, Modernleşme, Oryantalizm ve İslam, İstanbul, Boyut, 1999, s. 97. Ayrıca bkz.:
Taha Akyol, “Çağdaşlaşma Sorunu,” Kitaplar Arasında, İstanbul, Doğan Kitap, 2002, s. 17-18.
15 Özdenören, Köpekçe Düşünceler, s. 37. Burada eklemek gerek: Pozitivizmin kurucusu Auguste
Comte’un “gözünde bilimsel olmayan her şey saçmalıktan ibaretti.” (Bkz.: Seymour-Smith,
Yüzyılların 100 Kitabı, s. 384.) Seymour-Smith zikri geçen önemli çalışmasında ayrıca şu notu da
ekler: “Bilim adamlarının da herkes kadar akıldışı biçimlerde çalışmakta olduğunu ise Kuhn’dan
öğrendik biz.” (Bkz.: A.e., s. 547.)
16 Şurada: Mehmet Aydın, İçe Kritik Bakış: Din-Felsefe-Laiklik, İstanbul, İyi Adam Yayınları,
2000, s. 21. (Tırnak içi ifadeler Beşir Ayvaoğlu’na aittir.)
17 Cavit Sunar, Mistisizmin Ana Hatları, Ankara, A. Ü. İlâhiyat Fakültesi Yay., 1966, s. 110.
18 Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi, 2. bs., İstanbul, YKY, 2004, s. 93.
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yüceltme anlayışı gayr-i İslami kültürler bünyesinde de sözkonusudur. Örneğin, De

Mystica Theologia adlı eserinde bildirdiğine göre Gerson, mistisizmi “en gerçek

ilim” olarak görür.19 Diğer bir deyişle, Gerson’a göre bir dini gelenek içinde neşvü

nema bulmuş mistisizm o dinin temel öğretisinden üstündür.20

İlahi ya da beşeri bütün düşünce sistemlerinin itikat (mentalite, amentü)

praksis ve mistisizm olmak üzere üç temel bileşeni vardır ve bu bileşenlerin ilk ikisi

analitik üçüncüsüyse sezgiseldir. Diğer bir deyişle, bu bileşenlerin ilk ikisiyle

mistisizm arasında akli bilgi–sezgisel bilgi, zahiri bilgi–batıni bilgi, kısaca, analitik

bilgi–mistik bilgi ilişkisi vardır. Çünkü sözkonusu ilk iki bileşen akla, mistisizm ise

duygulara hitap eder. İslam geleneği içinde sözkonusu bileşenler Kelam, Fıkıh ve

Tasavvuf ilimleridir. Bu bileşenler içinde Kelam ve Fıkıh analitiktir ve akla hitap

eder, Tasavvufsa mistiktir ve duygulara hitap eder. Dolayısıyla, temel İslami ilim ya

da disiplinler olarak Tasavvuf ile Kelam ve Fıkıh arasında esaslı bir dualite

gerçekliği ortaya çıkmaktadır.

Şimdi bu dualite gerçekliğine biraz daha yakından bakmaya çalışalım.

İslamda Tasavvuf ilmi ile özellikle Kelam ve Fıkıh olmak üzere diğer İslami ilimler

arasında temel bir mahiyet farkı vardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, “İslâmda

iymânın elemanları sayılan şeyler, akıl ve mantık yoliyle meydana konulmuştur.

Bundan da akâid usûlü yani, kelam meydana gelmiştir.”21 Öte yandan “İslâmda,

Fıkh, Tefsir ve Hadis ilimlerinin yolu his, akıl ve nakil yoludur ve akıl nassa

bağlanır... Felsefe yolu da sadece his ve akıl yoludur.”22 Görüldüğü gibi en temel üç

İslami ilimden ilk ikisi, yani Kelam ve Fıkıh şüphesiz ki nassa dayanır, ancak nas’la

ilişkilerinde aklı ve analitik düşünceyi esas alır. Bu noktada hemen belirtmek gerekir

ki Tefsir ve Hadis gibi İslami ilimleri en temel İslami ilimler kapsamına dahil

etmememiz isabetsiz değildir, çünkü bu ilimler Kelam, Fıkıh ve Tasavvuf şeklinde

sıraladığımız temel İslami ilimler gibi müstakil birer disiplin değildir. Diğer bir

deyişle, Tefsir ve Hadis gibi İslami ilimler Kelam, Fıkıh ve Tasavvuf şeklinde

sıraladığımız temel İslami ilimlere malzeme sağlar ve aynı anda her birine girişken

olabilir. Örneğin bir tefsir çalışmasının kelami, fıkhi ya da tasavvufi olması

                                                
19 Aktaran: Cavit Sunar, Tasavvuf Tarihi, Ankara, A. Ü. İlâhiyat Fak. Yay., 1975, s. 159.
20 A.e.
21 Sunar, Mistisizmin Ana Hatları, s. 111.
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sözkonusu olabilir. Öte yandan Hadis ilmi, İslam Peygamberi’nin söz, fiil ve

onaylarının doğru tesbit ve tedavülüne ilişkin bir ilimdir ve hadis külliyatı içinde ayrı

ayrı ya da daha ziyade Kelam’ı, Fıkıh’ı ya da Tasavvuf’u ilgilendiren hadislerin

mevcudiyeti doğaldır.23

Temel İslami ilimlerden Kelam ve Fıkıh nasla ilişkide aklı ve analitik

düşünceyi esas alırken Tasavvuf için durum farklıdır. Diğer bir deyişle, “Tasavvufun

yolu... bütün bu yollardan ayrıdır. Onun yolu keşf yolu, delili de zevk ve

vicdandır.”24 Akli bilgi–sezgisel bilgi ya da basitçe zahir–batın şeklinde

belirlediğimiz dualite temel İslami ilimler bazında kendini belli etmektedir, çünkü

İslamda “bilgi sağlamada iki esas yol vardır: bunlardan biri nazar ve istidlâl yolu,

akıl ve mantık yolu, diğeri de riyâzet ve mücâhede, keşf ve vicdan veya tasfiye

yoludur.”25 Açıkçası, bir İslami ilim olarak Tasavvuf şüphesiz ki naslara –ve en

genel anlamıyla temel İslami metinlere– dayanır, ancak naslarla ilişkisinde sezgiyi ya

da batıni ve mistik düşünceyi esas alır. Tasavvufi tefsirlerin ve genellikle sufi

edebiyatın ağırlıklı ölçüde metaforik olmasının sebebi de budur.

Temel İslami ilimlerin Kelam, Fıkıh ve Tasavvuf olduğu yönündeki

tesbitimiz bir din olarak İslamın aksiyomatik ifadesi diye nitelendirebileceğimiz

meşhur Cibril Hadisi’ne dayanır. Asıl gövdesi itibarıyla bu hadis Cebrail adlı

meleğin ‘İman nedir?,’ ‘İslam nedir?’ ve ‘İhsan nedir?’ şeklindeki sorularına İslam

Peygamberi’nin verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Bir de ‘Kıyamet ne zaman

kopar?’ sorusu sözkonusudur. ‘İman nedir?’ sorusu İslâm kültüründe ‘İslamın altı

şartı’ olarak bilinen inanç ilkelerinin sıralanmasıyla, ‘İslam nedir?’ sorusu da

‘İslamın beş şartı’ olarak bilinen ibadet türlerinin sıralanmasıyla

cevaplandırılmaktadır. ‘İhsan nedir?’ sorusu, “Allah’a O’nu görüyormuş gibi ibadet

etmendir. Sen O’nu görmesen de O seni görür” şeklinde cevaplandırılırken ‘Kıyamet

ne zaman kopar?’ şeklindeki son soru, “Bu soruya muhatap olan soruyu sorandan

daha bilgili değil” şeklinde cevaplandırılır ve kıyametin bazı belirtilerinden söz

                                                                                                                                         
22 Sunar, Tasavvuf Tarihi, s. 179.
23 Geniş bilgi için şu makaleye bkz.: A. Hamdi Akseki, “Hadis ve Sünnet,” Muhyiddîn Nevevî
(Musannif), Riyâzu’s-Salihîn ve Tercemesi, Çev. Kıvamüddin Burslan, Hasan Hüsnü Erdem,C. I, 8.
bs., yy., D.İ.B. Yayınları, s. i-xxix.
24 Sunar, Mistisizmin Ana Hatları, s. 111.
25 Sunar, Tasavvuf Tarihi, s. 179.
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edilir.26 Şimdi dikkat edilirse, asıl gövdesi itibarıyla Cibril Hadisi, bir din olarak

İslamın –mentalite-praksis-mistisizm ya da kuram-eylem-ihlas şeklindeki– temel

bileşenlerine işaret eder. Diğer bir deyişle bu hadisteki üç temel soru, temel İslami

ilimlerin izdüşüm esasını teşkil etmektedir, çünkü Kelam ilmi iman alanına, Fıkıh

ilmi amel (eylem) alanına, Tasavvuf ilmi de ihlas ya da aşk alanına girişkendir.27

Kısaca, “Cebrail’in soruları ve Hz.Peygamber’in cevaplarında ortaya konan şekliyle,

İslam dininin üç temel boyutu olduğu anlaşılmaktadır...Bu üç boyut ‘teslimiyet’

(islam), ‘iman’ (iman) ve ‘güzel olanı yapmak’(ihsan)’tır.”28 Gerçekten de, değişik

hadis kaynaklarında yer alan Cibril Hadisi’ndeki üç temel soruyu soran kimse için

Hz.Peygamber’in “Bu, insanlara dinlerini öğretmeye gelen Cibril (Cebrail)’dir.”29

şeklindeki açıklaması bu hadisin ve dolayısıyla bu hadisin işaretlediği üç temel

boyutun bir din olarak İslamın aksiyomatik ifadesi olduğu gerçeğini göstermektedir.

Daha analitik bir açıdan baktığımızda, bu hadisin İslamiyet için biri zihniyete,

diğeri eyleme (praksis) bir diğeri de kalbe ya da duygusallığa ilişkin olmak üzere üç

temel bileşen belirlediği söylenebilir. Buna göre “İslamî gelenek üç temel dindarlık

alanı kabul eder”: dil, beden “ve kalbin derinlikleri.”30 Bu üç temel alan da –daha

önce de dile getirdiğimiz gibi– üç temel İslami ilmi işaretler: Kelam, Fıkıh ve

Tasavvuf. Bir başka deyişle, bu üç temel İslami ilim, İslamın aksiyomatik ifadesi

diye nitelendirebileceğimiz Cibril Hadisinde içkin olarak mevcuttur. Cibril Hadisi

kavramlarıyla söylersek, Kelam ilmi ‘iman ilmi’ne, Fıkıh ilmi ‘islam ilmi’ne,

Tasavvuf ilmi de ‘ihsan ilmi’ne karşılık gelmektedir. Gerçekten de bu üç temel

İslami ilmin konularıyla Cibril Hadisinde –sırasıyla–  ‘İman nedir?’, ‘İslam nedir?’

ve ‘İhsan nedir?’ sorularına verilen cevaplar arasında bir mahiyet birliği vardır.

Kelam ilmi, hiç eyleme dökülmeksizin yerine getirilebilen iman maddeleri gibi nasıl

inanılacağı konusuyla ilgilenirken, Fıkıh ilmi tamamen eylem ve hareket gerektiren

İslam maddeleri (ya da ibadet türleri) gibi nasıl davranılacağı ile ilgilenir. Öte yandan

Tasavvuf da ‘Allah’a O’nu görüyormuş gibi ibadet etme’ şeklindeki ihsan tanımında

                                                
26 Bkz.: Muhammed b. İsmail el-Buhari, Sahihu’l-Buhari, Beyrut, Daru’l-Erkam, t.y., s. 25-26.
[Kitabu’l-İman: 2; bab: 37; hadis no.: 57, 58.]
27 Bkz.: William Chittick, Tasavvuf : Kısa Bir Giriş, Çev. Turan Koç, İstanbul, İz, 2003, s. 41.
28 A.e., s. 40.
29 Buhari, Sahihu’l-Buhari, s. 26.
30 Chittick, Tasavvuf, s. 44. (Chittick, ‘beden’ kelimesini ‘dil’ kelimesinden önce zikrediyor.)



146

olduğu gibi ihlas, aşk, fazilet ve mükemmellik anlamında31 nasıl doğru görüleceği ya

da doğru bir ‘görü’ elde edileceği konusuyla ilgilenir. Kısaca belirtmek gerekirse,

“Doğru davranış ya da eylem alanı fukahanın [Fıkıh], doğru düşünme alanı

mütekellimlerin [Kelam], ve doğru görme alanı da sûfilerin [Tasavvuf] uzmanlık

alanı”dır.32 Elbette ki, konularının farklı olması bu uzmanlık alanları ve uzmanlarının

mutlaka birbirinden bağımsız müstahkem birer kale gibi işlev gördüğü anlamına

gelmez. Aksine bu alanların uzmanları arasında birçok benzerlikler olduğu gibi33

temel İslami ilimler olarak bu alanların izdüşüm esası diyebileceğimiz Cibril

Hadisi’nce bir işbirliği ve bütünlük öngörülür. Fakat bu noktada özellikle

vurgulamak istediğimiz husus, Kelam ve Fıkıh ilimleriyle Tasavvuf ilmi arasında

oluşan dikotomi ya da dualite gerçekliğidir. “Mesele, basit bir biçimde, tasavvufun

bakış açısının, daha dışa dönük ve toplumsal yönü bulunan öğretiler üstünde duran

[öğretilere dayanan] fıkıh ve kelam gibi disiplinlerin bakış açılarının karşısında yer

almasıdır.”34 Daha önce belirttiğimiz gibi vahyi yorumlamada Kelam ve Fıkıh

analitik ve rasyonel bir yöntem benimserken Tasavvuf sezgisel ve batıni ya da keşfi

bir yöntem benimser. Sufilere göre mükaşefe, yani kendi sezgisel ve batıni

yöntemleri olmaksızın mesela “kelamcıların görüşleri salt bir düşünce veya insan

üstü...akli bir kaynaktan gelen kutsal metne ilişkin rasyonel izahlar olarak” kalır.35

Temel İslami ilimler olarak hem Kelam hem de Fıkıh vahiyle ilişkide

rasyonel ve analitik iken Tasavvuf sezgisel ve mistiktir. Diğer bir deyişle, Kelam ve

Fıkıh zahiri birer ilim iken tasavvuf batıni bir ilimdir.36 Temel İslami ilimler tasnifini

önceki sayfalarda zikrettiğimiz tasavvuf tarihçisi Cavit Sunar, bu dualiteyi Kur’an

ayetleri bazında şöyle temellendirir:

                                                
31 Bkz.: A.e., s. 42.
32 A.e., s. 45. (Köşeli parantezler benim.)
33 Bkz.: William Chittick, Varolmanın Boyutları, Çev. Turan Koç, İstanbul, İnsan, 1997, s. 381-403.
34 A.e., s. 48.
35 A.e., s. 384.
36 “Fenomenâl ve gerçek nefs” olmak üzere “insanda iki nefs vardır” (Sunar, Mistisizmin Ana
Hatları, s. 9) diyen, mistisizmi “edebî felsefe” diye nitelendiren (A.e.) ve “mistik tecrübe, entellekt
olmayan bir şuur şeklidir” (Sunar, Tasavvuf Tarihi, s. 4.) tanımını veren Cavit Sunar, ‘gerçek
mistisizm’ için dört karakter belirler: 1- Teorik değil de pratik olmak, 2- Tamamiyle spiritüel olmak,
3- Metodu ve işi aşk olmak, 4- Bazı belirli tecrübeler gerektirmek. (Bkz.: A.e., s. 6-7).
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Kur’an’da öyle şeyler de vardır ki akla aykırı gibi görünürler; öyle
şeyler de vardır ki onları anlamak ta imkansız gibidir. Bu sebeple Kur’an’daki
âyetleri bu açıdan sınıflamak gerekir.

Böyle bir sınıflamayı Kur’an kendisi yapmış ve içindekileri ikiye
ayırmıştır:

1-Muhkemât
2-Müteşâbihat

Akla uygun olan ve anlaşılan şeyler muhkemât, anlaşılmayan şeylerle akla
aykırı gibi görünen şeyler de müteşâbihat kısmındandır. Bu ikinci kısmın
anlamları, yine Kur’anın bildirisine göre, bir Allah, bir de Râsihîn diye
adlandırılan âlimlerce bilinmektedir.

İşte, bizzat Kur’an, yaptığı böyle bir bölme ile gerçeği arama ve
bulma yolunda [Kelam ve Fıkıh’ın yöntemi olarak] nazar ve istidlâl yolundan
başka bir yol olduğuna da işaret etmiş bulunmakla, bunun üzerine riyâzet ve
mücâhededen geçen bir tasfiye, zevk ve vicdan yolu kurulmuştur ki bu yol da
tasavvuf yolu adını almıştır.37

Temel İslami ilimler olarak Kelam ve Fıkıh ile Tasavvuf arasında oluşan

dualiteyi Kur’an’ın muhkem ve müteşabih ayetleri bazında temellendiren bu

muhasebe, temel İslami metinler ve dolayısıyla bir din olarak İslamın bir dualite

gerçekliği ihtiva ettiğini gösterir. Bu arada, elimizdeki hadis mirasını da temel İslami

metin kapsamında değerlendirirsek, hadisler için de muhkem–müteşabih tasnifinin

sözkonusu olduğunu kaydetmek gerekmektedir.38

Muhkem–müteşabih tasnifi esas itibarıyla Kur’an ayetleri için kullanılan bir

tasnif olduğundan39 muhkem, lafızları itibarıyla anlamı açıkça anlaşılabilen,

müteşabihse yine lafızları itibarıyla anlamı açıkça anlaşılamayan ayet demektir.

Yanısıra, şu nokta ziyadesiyle önemlidir ki müteşabih muhkeme tabidir, yani

muhkem müteşabihe öncelenmektedir. Diğer bir anlatımla Kur’an’ın Âl-i İmran

suresinin 7. ayetinde “sözü edilen Muhkem ayetlerden kasıt, ‘verilmek istenen

anlama kesin olarak götüren ve her türlü ihtimal ve karıştırılmaktan uzak olan’

ayetlerdir... Müteşabih ayetler ise, kendi lâfızlarına bakılarak kasdettiği anlam

seçilemeyen ayetlerdir. Müteşabih ayetlerin birden fazla anlama ihtimali olup, bu

anlamlardan birini seçebilmek için muhkem ayetlere başvurulması gerekir.”40

                                                
37 Sunar, Tasavvuf Tarihi, s. 180. (Köşeli parantezler benim.) Ayrıca bkz.: Sunar, Mistisizmin Ana
Hatları, s. 112.
38 Bkz.: Akseki, “Hadis ve Sünnet,” Muhyiddîn Nevevî, Riyâzü’s-Salihîn ve Tercemesi,C. I, s. xxix.
39 Bu tasnifi bizzat Kur’an gündeme getirmektedir. Bkz.: Kur’an, 3 (Al-i İmran): 7.
40 Ali Ünal, Kur’an’da Temel Kavramlar, İstanbul, Beyan, 1986, s. 55.
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Görüldüğü gibi, muhkem–müteşabih dualitesinin tarafları arasındaki ilişki,

zahiri ilim–batıni ilim ya da analitik düşünce–mistik düşünce dualitesinin tarafları

arasındaki ilişki gibidir. Yani muhkemin müteşabihe öncelenmesi gibi zahiri ilim

batıni ilme öncelenmektedir. Aynı ilişki Fıkıh ve Kelam ile Tasavvuf arasında da

sözkonusudur. Her üç ilim de vahye dayanır, ancak Kelam ve Fıkıh zahiri ilim,

Tasavvuf ise batıni ilim kapsamındadır. Elbette ki hem gramer aliminin gramer

bilgisine hem de gemicinin sağ beyinsel bir ihtisas olarak yüzme bilgisine ihtiyaç

duyulur; ancak, okuma-yazma ve gramer bilgisi eğitimi doğal olarak yüzme

eğitimine öncelenmelidir. Bu öncelik duyarlılığı ile birlikte sonuçta dualite tarafları

arasında bütünlük ve terkip olgusu benimsenecektir.41

Temel İslami ilimler bazında Kelam ve Fıkıh’ın vahiyle ilişki itibarıyla akli

ve istidlali ya da analitik ve zahiri, Tasavvufun da sezgisel ve keşfi ya da mistik ve

batıni olması gibi çok çeşitli kavramlarla ifade edilebilecek bir dualite gerçekliği

sözkonusudur. Bu dualitenin çeşitli kavramsal versiyonlarına şüphesiz ki sayısız

örnekler getirilebilir. Örneğin, kurgusal bir üslupla Mevlâna’ya atfen “En büyük ilim,

gene üç şeyle kaimdir: Konuşan bir dil, şükreden bir kalp ve sabreden bir vücut”42

diyen Yunanlı yazar Panayotopulos, sözkonusu dualiteyi bu kez Şems-i Tebrizi’ye

atfen şöyle ifadelendirir: “‘en büyük bilginin, yani bilgeliğin üç görünümü vardır:

Söz, eylem ve görünüm. Söz, okumuş kimselere aittir; eylem, itaat edenlere;

görünüm ise mistiklere.’”43 Panayotopulos’un söz eylem ve görünüm şeklindeki

tasnifinin temel İslami ilimler olarak Kelam, Fıkıh ve Tasavvuf şeklindeki tasnife

karşılık geldiğini tesbit etmek zor değildir. Bu bariz dualitenin taraflarından birinin

ihmal edilip diğeriyle yetinilme tavrı popüler İslami literatürde dahi yergi konusu

olmuştur. Örneğin, Nigel Watts, Mevlâna biyografi-romanı olarak kurgusal bir

üslupla kaleme aldığı Sevginin Yolu kitabında Mevlâna’nın, zahiri ilimde olduğu gibi

batıni ilimde de uzmanlık kazandığı gerçeğini dile getirerek bir başına zahiri ilmin

yetersiz olduğunu şöyle anlatır: “Tutkunun canlı kanı olmasa, dinin vücudunun bir

cesetten başka bir şey olamayacağının farkına varıyordu [Mevlâna] ve o vücut

                                                
41 İslami öğretinin analitik yakası olarak Kelam ve Fıkıh ilimleriyle bu öğretinin batıni yakası
Tasavvuf arasında da nihai tahlilde bir bütünlük ve terkip durumu sözkonusudur. Bkz.: Rasim
Özdenören, Eşikte Duran İnsan, 2. bs., İstanbul, İz, 2001, s. 47.
42 I. M. Panayotopulos, Benzersiz Mevlâna, Çev. Kriton Dinçmen, İstanbul, Scala Yayıncılık, 2000,
s. 172.
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zamanla çürümeye mahkûmdu.”44 Bir başka örnek vermek gerekirse, bu kez zahiri

ilim olmaksızın tasavvufi maharetin ya da bilginin yetersiz ve isabetsiz kalacağını

ihsas meyanında İbnü’l-Cevzi, tasavvufi bilgi ve maharet taslayan anlamında

mutasavvıf bir sima ile ilgili olarak şunu söyler: “İlmi sağlam olmayıp tasavvuf

üzerine papağan gibi konuşur dururdu.”45 Çünkü İbnü’l-Cevzi’ye göre, zahiri ilim

olmaksızın yalnızca tasavvufi bilgi ve maharet bir tür şarlatanlık demek oluyordu.

Ezcümle, serdettiğimiz bu iki örnek sözkonusu dualitenin herhangi bir yakasının

ihmalini yergi konusu yapmaktadır. Çünkü sözkonusu dualitenin –bir kuşun iki

kanadına ya da bir insanın iki eline benzetilebilecek– taraflarından herhangi birinin

ihmali olumsuzdur ve dolayısıyla esas olan bu dualitenin tarafları arasında terkip ve

bütünlük yaklaşımıdır. Yanısıra, bu dualitenin, diğerine göre daha analitik ya da akli

olan tarafının diğerine göre daha sezgisel ya da irrasyonel olan tarafına öncelenmesi

sözkonusudur.

Şimdiye dek Ornstein psikolojisinin Serhendi’nin Mektubat’ına tatbik

çabasının tutarlılık yönünü göstermeye çalıştık. Bu bağlamda, Serhendi’nin bir İslam

alimi olması dolayısıyla temel İslami ilimler bazında da –Ornstein psikolojisinde

olduğu gibi– akıl–sezgi dualitesi temelinde zahiri ilim–batıni ilim gibi bir dualite

gerçekliğinin sözkonusu olduğunu, bu dualiteden terkip yaklaşımına varıldığını ve

diğerine göre daha analitik olan yakanın da öncelendiğini özellikle göstermeye

çalıştık. Şimdi de bu söylediklerimizi toparlamaya çalışalım.

Temel İslami kaynaklar dendiğinde bu ifadeden genel olarak Kur’an ve

Sünnet anlaşılmaktadır.46 Çünkü “Kur’an ve Sünnet bizlere tüm bir ibâdet, siyaset,

ekonomi, ahlâk ve sosyal yapı sistemi teklif etmektedir.”47 Daha somut bir ifade

olarak temel İslami metinler dendiğinde, bu ifadeden Kur’an ve sahih Hadis külliyatı

anlaşılmaktadır. Hem Kur’an ayetlerinin hem de tek tek hadislerin muhkem–

müteşabih tasnifine konu olması, hem de İslamın aksiyomatik ifadesi diye

                                                                                                                                         
43 A.e.
44 Nigel Watts, Sevginin Yolu, 2. bs., Çev. Gülriz Bikmen Şen, Cem Şen, İstanbul, Dharma, 2001, s.
31.
45 İbnü’l-Cevzî, Zekiler Kitabı, 5. bs., Çev. Enver Günenç, Şûle, 2001, s. 122.
46 “Bütün İslami ilimlerin ana kaynağı Kur’an ve sünnettir.” (Hasan Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla
Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2000, s. 51.)
47 İsmail R. Farukî, Tevhid, Çev. Dilaver Yardım, İstanbul, İnsan, 1987, s. 138. Ayrıca bkz.: A.e., s.
250.
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nitelendirebileceğimiz Cibril Hadisi’nin İman, İslam ve İhsan şeklinde –görünüşte

üçlü ama aslında ikili– bir tasnifi gündeme getirmesi temel İslami metinlerden

kaynaklanan temel İslami ilimlerde akli–sezgisel ya da zahiri–batıni gibi bir dualite

gerçekliğinin sözkonusu olduğunu göstermektedir. Cibril Hadisindeki İman

kavramına Kelam, İslam kavramına Fıkıh, İhsan kavramına da Tasavvuf,  temel

İslami ilimler olarak karşılık gelmektedir. Gerçekten de, Kelam itikadi konularla48

Fıkıh ameli konularla, Tasavvuf da estetik-ahlaki ve mistik konularla uğraşmaktadır.

Temel İslami ilimler olarak Kelam, Fıkıh ve Tasavvuf arasında Kelam ile

Fıkıhı bir yakada Tasavvufu da diğer yakada konumlandırdığımızda akıl–sezgi ya da

zahir–batın şeklinde bir dualite sözkonusu olmaktadır; çünkü Kelam ve Fıkıh vahiyle

ilişkide analitik ve rasyonel bir yöntemi esas alırken Tasavvuf sezgisel ve mistik bir

yöntemi esas alır. Diğer bir anlatımla, mesela “Kelamcılar, dinin temelleriyle ve

Tanrı ile ilintili kavramları, akıl süzgeçinden geçirir; akılla işlerler. Bundan ötürü

kelamda, İslam düşüncesinin başka alanlarında rastlanan mistik ve kapalı bir bilgi;

ancak yaşamakla ve duymakla ulaşılabilecek bir ‘içbilgi’ ya da ‘gönül bilgisi’ söz

konusu değildir.”49 Fıkıh ilmi için de durum aynıdır. Yani Fıkıh ilmi vahiyle ilişkisi

açısından Kelam ilmi gibidir. Fıkıh “ibadet, muâmelat ve cezalara aid şer’î hükümleri

ve amellerin organlara aid zâhirî kısmını inceleyen İlmin” adıdır.50 Daha özgül bir

anlatım tercih ederek söylersek, “ibadetlerin zâhiri bir şekli” vardır “ve bunlarla ilgili

hükümler fıkıh ilminin konusunu teşkil” eder.51 Fıkıh ilminin vahiyle ilişki itibarıyla

analitik ve rasyonel bir yöntem izlediğini gösterme babında, bu ilmin Kur’an ve

Sünnetten sonra üç no’lu ‘kaynak’ (ve aslında Kur’an ve Sünnetten hüküm

çıkarmada temel bir araç) olarak ‘kıyas’ olgusunu kullandığını belirtmek yeterli

olacaktır.52 Açıkçası, “fıkıh ilmi, akıl ile istinbat ve burhan yolunu” izlemektedir.53

İslamın baskın ana-mecra yaklaşımı, tesbit ettiğimiz dualitenin tarafları

arasında imtizaç, bütünlük ve terkip yaklaşımıdır. Ancak hemen belirtmeli ki bu

                                                
48 Bkz.: A. Saim Kılavuz, İslâm Akaidi ve Kelâm’a Giriş, 4. bs., İstanbul, Ensar Neşriyat, t.y., s.
242.
49 Selahattin Hilav, Yüz Soruda Felsefe, İstanbul, K Kitaplığı, 2003, s. 105.
50 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 61.
51 A.e., s. 62.
52 Geniş bilgi için bkz.: Erol Güngör, İslâmın Bugünkü Meseleleri, 12. bs., İstanbul, Ötüken, 1998, s.
81.
53 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 62.
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terkip yaklaşımı sözkonusu dualitenin analitik yakasının da öncelenmesini

gerektirmektedir. Aslında temel İslami ilimler bazında tesbit ettiğimiz dualite;

hakikat–mecaz, birebir anlam–mecazi anlam, analitik düşünce–mistik düşünce vb.

dualiteler gibidir. Mecazi anlamın birebir anlama, mistik düşüncenin de analitik

düşünceye öncelenememesi gibi temel İslami ilimler bazında da batıni ya da sezgisel

bilgi, zahiri ya da akli bilgiye öncelenemez. Batıni ilim bir ağacın meyvesiyse bu

ağacın gövdesi ve kökü zahiri ilme karşılık gelmektedir. Köksüz ve gövdesiz bir

ağacın meyvesine ulaşmak da muhaldir ve yalnızca yanılsamadan ibarettir. İslami

geleneğin büyük tasavvufi siması Cüneyd-i Bağdadi’nin bir tesbitini günümüzün

aşina olunan kavramlarıyla aktaracak olursak, tasavvuf bir evse İslami öğretinin

analitik kısmı bu evin kapısını teşkil etmektedir.54 Doğal olarak da bir eve ancak

kapısından girilir.

Temel İslami ilimler ve dolayısıyla temel İslami metinler, akıl–sezgi ya da

zahiri ilim–batıni ilim şeklinde tesbit ettiğimiz dualite gerçekliğini tanır; ancak, bu

dualite gerçekliğini kabul etmekle birlikte başat İslami yaklaşım, dual yakalar

arasında bütünlük ve terkip kurulması gerektiği yönündedir. Yanısıra, İslamın terkip

yaklaşımında analitik ya da zahiri olan dual yakaya öncelik vurgusu sözkonusudur.

Dolayısıyla, dual bakış, kaynaşık terkip ve analitik düşünceye öncelik vurgusu

yaklaşımıyla İslam, bir yandan kendi öğretisinin analitik kısmını muhkemleştirmiş

bir yandan da öznel ve batıni tecrübeyi önemseyerek bu alanı da kapsamıştır. İslam,

mensuplarının öznel ve batıni tecrübeden mahrum kalmasını istemez ancak bu

tecrübenin İslami öğretinin analitik ya da zahiri kısmını pekiştirmesini de bekler. Bir

anlamda, dual yakalar olarak zahiri ve batıni ilimler birbirinin sağlamasını teşkil

etmektedir.

Bu noktada son derece önemli bir ayrıntı olarak, genellikle sufilerin İslamın

terkip yaklaşımından saptıkları yönündeki bir izlenimin çoğu kez bir yanılsamadan

ibaret kaldığını kaydetmek gerek. Diğer bir söyleyişle, “Âyet ve hadislerde anlatılan,

Peygamberimiz ve ashabının yaşadığı rûhânî hayat, tasavvufi hayatın temelini

oluşturmuştur.” Ancak “bu hayat, yaşanarak ve in’ikas yoluyla, kalbden kalbe hal

yoluyla intikal şeklinde gelmektedir. Zâhiri, ta’limi, aklî-mantıkî bir hayat değil,

                                                
54 Bkz.: Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 37.
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bâtıni, kalbî, keşfî ve rûhânî bir hayattır.”55 Böyle olduğundan dolayı da sufiler bazen

İslami öğretinin analitik kısmıyla batıni kısmı arasındaki organik bağı koparmış bir

görüntü arz ederler. Yahut da insanlar genellikle coşkun tasavvufi metinlerden böyle

bir izlenim edinirler. Oysa bu metinlerde genellikle İslamın terkip anlayışından

sapma durumu gerçekte sözkonusu değildir. Fuad Köprülü, Türk tasavvuf şairi

Yunus Emre örneğinde bu konuya özellikle temas eder. Yunus Emre’nin “‘milletinin

her milletten ayrı ve din ve diyânetinin mevcût dinlerden müstesnâ olduğunu,

namazsız ve abdestsiz dost mihrâbına vardığını itiraf’”56 ettiği vecd dolu sözlerinin

“dinî tekâlifin lüzûmu olmadığı mânasını”  anlatmadığını ve dolayısıyla bu yönde bir

mananın çıkarsanmaması gerektiğini vurgulayan Köprülü,57 Yunus örneğinde

İslamın terkip yaklaşımından sapma sözkonusu olmadığını şöyle belirtir:

Yunus Emre’nin, zâhir ehli olan fakihlerle, dânişmendlerle, yani
‘ulema-yı rüsûm ile işi yoktur; çünkü onlar sırf akıl vâsıtasıyle hakkı bilmek
iddiâsındadırlar; halbuki bu tehlikeli [tasavvufi] yolda yalnız akıl ve havassın
[hislerin] vâsıtalığı verimli olamaz; buna vecd [coşku] ve hâl lâzımdır;...58

Çalışmamızın çizdiği kavramsal çerçeve içinden ifadeler tercih ederek

söylersek, coşkun sufiyane sözlerin hakikat–mecaz şeklindeki genel dualitenin mecaz

yakasında konumlandığını ve bu sözlerden doğrudan doğruya hakiki (birebir)

anlamlar devşirmemek gerektiğini daima hatırda tutmak gerekir. Hem Mevlâna’ya

hem de Yunus Emre’ye ‘nefsi, arzuları ve dünyevi hevesleri kınama’ kavramı olarak

melametî bir meşrep izafe eden Ahmet Yaşar Ocak’ın dediği gibi “Mevlâna

Celâleddin’de ve Yunus Emre’de gördüğümüz, kupkuru ve şekilci ibadet (namaz,

oruç, hac vb.) anlayışına karşı çıkan tavrı, bu ibadetleri hepten reddediş değil, bu sufi

mektebin çerçevesinde, ruhsuz ibadete karşı çıkış olarak anlamak gerekir.”59

Mutasavvıfların genellikle zahiri ilim erbabına yönelik eleştirileri ya da

İslami öğretinin analitik kısmına ters düştüğü izlenimi veren coşkun söz ve

yorumları, aklı ya da zahiri ilmi mutlaka dışlayan bir yaklaşım benimsedikleri

anlamına gelmez. Çünkü genellikle bu tür sözler hakikat–mecaz dualitesinin mecaz

                                                
55 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 45.
56 M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 9. bs., Ankara, Akçağ, 2003, s. 290.
57 A.e., s. 290. (34 no’lu dipnot.)
58 A.e., s. 290. (Köşeli parantezler benim.)



153

yakasında konumlanır. Elbette ki her bir mutasavvıf için aynı durum sözkonusu

değildir. Yani bazı mutasavvıfların İslamın terkip yaklaşımından sapması sözkonusu

olabilmektedir. Elbette ki İslami öğretinin analitik kısmını dışlayan ve bu yönde bir

sapma örneği arz eden mutasavvıflar sözkonusu olduğu gibi aynı öğretinin batıni

kısmını dışlayan alimler de sözkonusudur. Ancak burada asıl vurgulamaya

çalıştığımız husus, İslami öğretinin analitik kısmına aykırı bir tavır koyduğu

düşünülen birçok mutasavvıfın –Mevlâna ve Yunus Emre örneklerinde olduğu gibi–

aslında temel İslami metinlerden çekilmiş doğru bir izdüşüm olarak bütüncül bir

terkip tavrı benimsediği gerçeğidir.

Bilimsel verilere dayalı bir öğreti olarak Ornstein psikolojisinin Serhendi’nin

Mektubat’ına tatbik yönünün tutarlılığını gösterme bağlamında din–bilim ilişkisine

temas etmiştik. Çünkü bir alim ve bir sufi olarak Serhendi’nin yetenekleri ve önemi

temel İslami metinlerden kopuk olarak gündeme getirilemez. Bütün İslam alimleri

temel İslami metinlerin ışığı altında mesafe alır ve üretim yapar. Şu halde belli bir

psikolojinin Serhendi’nin Mektubat’ına tatbiki bu psikolojinin aynı zamanda temel

İslami metinlere tatbiki demek olacaktır, çünkü Mektubat temel İslami metinlere

dayalı ve bu açıdan da muazzam ölçüde başarılı bir izdüşümdür. Akıl–sezgi

çatışmasından doğan ve her dönemde olduğu gibi çok çeşitli modern versiyonlarıyla

da tezahür eden bunalımların temel İslami metinlerce çözüldüğünü, konuya ilişkin

aksiyomatik bir muhasebe ihtiva eden bu metinlerin beşeri mirasa muazzam bir katkı

sağladığını görmek ilginçtir. Ne Doğudan ne de Batıdan olan İslam (temel İslami

metinler) beşeri tecrübeye yön gösterme noktasında eldeki hiçbir sahih dini, felsefi

ya da bilimsel metnin olmadığı ve olamayacağı kadar verimlidir. Erol Güngör’ün

dediği gibi:

İslâm medeniyetinin hem Aristocu ilim ve felsefe geleneğine hem
klâsik şark düşüncesine mirasçı olarak gelişmiş olması onun en büyük
avantajlarından birini teşkil etmektedir. Çünkü kabaca batı düşüncesi veya
medeniye dediğimiz şey nazarî ilme dayanak [olan] vâsıtasız bilgiyi ihmâl
ettiği, Uzak-Doğu sistemleri ise sezgiye büyük ağırlık verip tamâmen mistik
bir dünya yarattıkları hâlde, İslâm düşüncesi bu iki hususdan da arınmış
bulunuyor. Bunu söylemekle Batı’da veya Uzak-Doğu’da bilginin öbür
yanlarına hiç bakılmadığını söylemek istemiyoruz, fakat İslâm’da düşünce

                                                                                                                                         
59 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, 2. bs., İstanbul, İletişim, 1996, s. 134 vd.
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geleneği her iki noktayı da temsil etme bakımından onların kusurunu –hiç
değilse nazarî planda– gidermiş durumdadır.”60

Doğal olarak temel İslami metinlere dayalı İslam medeniyetinin bu özelliği,

Ornstein psikolojisinin –şimdiye dek yaptığımız incelemede görüldüğü gibi–

Serhendi’nin Mektubat’ına tatbik çabasının tutarlılık yönünü güçlendirmektedir.

“Günümüzdeki bilim ve din çalışmalarının kökeni genelde son üç asırdır Batı’da

cereyan eden felsefi ve bilimsel gelişmelerle Hıristiyanlık arasındaki uyuşmazlık ve

zıtlıklardan kaynaklanmaktadır.”61 Öte yandan bilim ile din arasında vehmedilen kriz

genellikle yapay olarak nitelendirilmekte62 ve artık geniş rağbet görme özelliğini

yitirmektedir.63

“Bir nev’i bilimsel olan dini ilimler ile diğerleri arasında pek bir fark olduğu

söylenemez” ise de,64 pozitivizmin din, bilim ve felsefe arasında belirlediği kalın

çizgiler silikleşip kaybolmakta ve bu alanların her birindeki bilgi ve gerçeğe eşit

düzeyde önem verilmektedir. Bilimsel bilginin izafi ve değişken olması bilimin

felsefe ve din gibi diğer disiplinlere karşı otoriter konumda olmadığının kanıtıdır.

Yine de, bir psikoloji öğretisinin dini bir mahsule tatbikinin tutarlık yönünün

esas itibarıyla yöntem birliğinden kaynaklandığını belirtmek gerek. Diğer bir deyişle,

“Bugünkü medeniyetin temel çıkmazlarından biri olarak, bütüncü hakikat anlayışını

kaybetmesi”65 problemine çözüm ihtiva eden İslamın bütünleştirici bir kapsam

özelliği arz etmesine; post pozitivist felsefe bağlamında gündeme getirdiğimiz gibi

din, felsefe ve bilim arasındaki keskin ayrımların artık kalkmasına rağmen, bilimsel

verilere dayanan bir psikolojinin dini bir esere tatbik yönünün tutarlılığını, bu tatbik

olgusunu yöntem bazında gerçekleştirmemize dayandırabiliriz. Yani, tıpkı mantık

ilmindeki kıyas düzeneğinde olduğu gibi bir alanın öncülleriyle bir diğer alanın

öncülleri mahiyet itibarıyla farklı olabilir, ancak, doğruluğu kabul edilen /kanıtlanan/

inanç konusu olan öncüllerden vargılara varma noktasında mantıksal zorunluluk her

                                                
60 A.e., s. 73.
61 Aydın Topaloğlu, Teizm ya da Ateizm: Tanrıtanımazlığın Felsefî Boyutları, İstanbul, Furkan
Kitaplığı, 2001, s. 45.
62 Bkz.: A.e., s. 69.
63 Bkz.: A.e., s. 165.
64 Mehdî Bâzergân, “Halkın Merciilerden Beklentileri,” Ulema ve Dinî Otorite, Çev. Kutlukhan
Eren, İstanbul, İnsan, 1995, s. 90.
65 Güngör, İslâmın Bugünkü Meseleleri, s. 71.
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alanda kendini eşit önem düzeyinde gösterir. Tıpkı bu mantıksal zorunluluk olgusu

gibi, bilim için veriler tesbit etmede, din için de temel dini metinlerin karakterini ve

hiyerarşisini tesbit etmede değil de, bu tesbit işlemleri gerçekleştikten sonra elde

edilen önermelerin yorumunda –kaba hatlarıyla– bir yöntem birliği sözkonusu

olabilmektedir. Bir din alimi, muhkem ayet ve hadislerden kaynaklanan ve dinin

asılları olan uygulamaların ihmal edildiği, buna karşın estetik ve mistik yönünün ön

plana çıkarıldığı ve böylece de dinin ‘dini’ olmayan bir dönüşüm geçirdiği yönünde

tehlike işaretleri verebilir. Yine aynı alim, bu kez dinin analitik kısmının katı bir

uygulama olarak dayatıldığını, buna karşın estetik ve mistik yönünün ihmal edildiği

yönünde tesbitler yapabilir.

Dini alanda bariz bir dualite gerçeği kendini göstermektedir ve bu dualite

gerçeği karşısında denge, bütünlük ve terkip gibi kelimeler dual yakaları bağdaştırma

hedefinde ortak akla hitap eden tatmin edici bir anlam çağrışımı kazanmaktadır.

“Felsefî görüşümüz olmasa büyük Kitab’ı hakkıyla anlayamayız, sadece ezberleriz

ve ezber okuya okuya, doktorun reçete kâğıdını batırdığı bardağın suyunu içmekle

tedavisini uman hastanın haline benzeriz”66 diyen Nurettin Topçu, sözkonusu dini

dualiteyi –tıpkı bizim bu uygulamada benimsediğimiz yöntem tarzında olduğu gibi–

felsefi bir dualite olarak pozitivizm–spritüalizm dualitesine benzeterek açıklar:

“Sözde Ehl-i Sünnetçiler de, ruhtan sıyrılan şekil ve hareketler, bütün bir taklit

sistemi ortaya çıkardılar. Buna dini pozitivizm diyebiliriz. Bu sistemi, aşk içinde

ibadeti hal edinenlerin ruhçuluğuna (spritüalizm) karşı koymak doğru olur.”67 Bu

dini dualiteyi dirayetle belirleyip başka bir alanın kavramlarıyla ifadelendiren Topçu

da elbette ki terkip yaklaşımında karar kılacaktır.68

Dini dualitenin analitik ya da mistik yakalarından herhangi birinin hakim bir

yaygınlık kazanması ve diğerinin de ihmal edilmesi karşısında tehlike işaretleri veren

din alimi gibi, bir sosyal bilimci de içinde yaşadığı kültürün analitik kodlarıyla

mistik-estetik kodları arasındaki dengenin bozulduğuna dair uyarılarda bulunabilir.

Defalarca dile getirdiğimiz gibi bu noktada en iyi örnek, ayrık-beyin araştırma

verilerinin yanlış yorumlanmasıyla içinde yaşadığı kültürün ağırlıklı olarak mistik bir

                                                
66 Nurettin Topçu, “Felsefe ve Cemiyet,” Yarınki Türkiye, 5. bs., İstanbul, Dergâh, 1999, s. 54.
67 Nurettin Topçu, “Din Hayatı,” Ahlâk Nizamı, 4. bs., İstanbul, Dergâh, 1999, s. 82. (İtalikler
benim.)
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eğilime kaydığına dair uyarılarda bulunan ve hattâ bu gelişmeye karşı denge

durumunun korunması yönünde mücadele veren Robert Ornstein’dir.

“1970’LERDEKİ [mistik] sağ yarımküre ‘kurtuluş’ hareketi, Beethoven’in yaşam

öyküsü, fotoğrafçılık, resim çizimi, aşçılık, oto tamiri, ev işleri gibi alanlara

sıçradığında elbette ki Montezuma, Batı kültüründen intikamını almış oldu”69 diyen

Ornstein, Batı medeniyetince mağlup Aztek kralı mistik Montezuma’nın

intikamından söz etmekle analitik kodlarını ihmal edip ağırlıklı olarak mistikleşen bir

kültür ve medeniyetin varlık dayanaklarını yitireceği yönünde sert bir uyarıda bile

bulunur.

Din alimi, sosyal bilimci ve filozofun yaptığı fikri üretimden basitçe bir

izdüşüm çekildiğinde, görülmektedir ki bu uzmanlar aynı dilden konuşmaktadırlar.

Diğer bir deyişle, bu üç araştırmacı tipini birbirlerinin ‘dillerinden anladığı’ bir

anlam zemini sözkonusudur. Bu zemin itibarıyla da, bilimsel verilere dayalı –ama

daha çok– felsefi bir düşünce sistemi olarak Ornstein psikolojisini bir dini esere

tatbiki —din–bilim ayrımına ilişkin diğer bütün spekülasyonların üstünde— tutarlılık

kazanmaktadır.

Dahası, İslami ilim geleneği içinde önemli bir konumu haiz ve hattâ bu ilim

geleneğinin mahsulü diyebileceğimiz tali İslami metinlerde beyin araştırmaları

terminolojisiyle nerdeyse birebir uyumlu ibareler bulmak çalışmamız açısından ilgi

çekici olmaktadır. Mevlâna’nın “Duygu kitabı sol elde, akıl kitabı sağ elde”70

sözünde olduğu gibi, mesela bir başka sufi sima, sonuçta terkip yaklaşımına varacağı

bir tasavvufi değerlendirmenin zeminini şöyle kurar: “İnsanın bir gözü dünya

âlemine, öbür gözü de melekler âlemine karşıdır.”71

Son olarak, Ornstein psikolojisini Serhendi’nin Mektubat’ına tatbik çabası,

Serhendi’nin her şeyden önce bir İslam alimi olması, yani öncelikle temel İslami

metinlerin kılavuzluğunda üretim yapan bir alim olması dolayısıyla temel İslami

metinlerin de sözkonusu uygulamaya elverişli olup olmadığının tetkinini gerektirir.

Şimdiye kadar yaptığımız tetkiklerden elde ettiğimiz sonuç da; temel İslami

                                                                                                                                         
68 Bkz.: A.e., s. 83-85.
69 Ornstein, Sağduyu, s. 99.
70 Mevlâna, Divan-ı Kebir,C. VI, s. 9.
71 Şemsüddin Muhammed Rucî’den aktaran: Necip Fazıl Kısakürek, Velîler Ordusundan, 12. bs.,
İstanbul, Büyük Doğu, 2000, s. 446.
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metinlerin Ornstein psikolojisine uygunluğu bir yana, yüzyılların meselesi olarak

akıl–sezgi ya da analitik düşünce–mistik düşünce gibi temel dualitelere ilişkin başka

hiçbir kültürde bulunamayacak türden kuvvetli bir muhasebe içerdiği gerçeğidir.

Temel İslami metinler, düşünce tarihinin temel meseleleri üzerinde beşeri acze

kılavuzluk eden mucize metinlerdir.

C. Serhendi’nin Önemi

Ahmet Faruki Serhendi (1564-1624), İslami ilim geleneğinin, etkisi

günümüze dek devam etmiş ve görünüşe göre devam edecek olan son derece nadide

bir alim-sufi simasıdır. Hicri takvim itibarıyla ‘ikinci Bin Yılın Yenileyicisi’

anlamında ‘Müceddid-i Elf-i Sani’ ve ‘İmam-ı Rabbani’ unvanlı Serhendi, tüm

eserlerinin72 şahı, zübdesi ve en hacimlisi olarak 70’i Moğol makamlarına yazılmış

toplam 534 mektuptan oluşan Mektubat başlıklı kitabıyla meşhur73 ıslahatçı

(reformist) bir İslam alimi ve mutasavvıfıdır. Özellikle Mektubat adlı kitabıyla

kazandığı mücedditlik özelliği, temel İslami ilimlerin her bir alanını kuşatan

ıslahatçılığı, büyük mutasavvıf  İbn Arabi’nin vahdet-i vücud kuramına karşı

geliştirdiği vahdet-i şühud kuramı ve her şeyden önce hem bir alim hem de bir

mutasavvıf olması Serhendi’nin önemini pekiştiren hususlardır. Tasavvuf  tarihçisi

Annemarie Schimmel, Serhendi ile ilgili olarak şu veciz muhasebeyi verir:

Ahmet Sirhindi’nin bazı kitapları varsa da, ününü mektuplarına
borçludur; 534 mektubu vardır, bu mektupların 70’i Moğol makamlarına
yazılmıştır...Geleneklere bağlı bazı kimseleri allak bullak eden düşünceler
ortaya koymuştu; 17. yy’ın sonlarında öğretilerine karşı yazılıp yayımlanan
bazı risalelerden anlıyoruz bunu. Bu mektuplar Farsçadan Arapçaya,
Türkçeye ve Urdu diline çevrilmiştir; Ahmed bu mektuplardan müceddid-i

                                                
72 Ebu’l-Hasen en-Nedvi’den daha dirayetli bir dikkatle Ekrem Sağıroğlu, Serhendi’nin eserlerinin
sayısını –Mektubat dahil– 11 olarak tesbit etmiştir. Bu sayı Ebu’l-Hasen en-Nedvi’de 8’dir. Bkz.:
Ekrem Sağıroğlu, İmam-ı Rabbâni: Hayatı, Cihadı, Eseri, İstanbul, Yasin, 2000, s. 265-269; Ebu’l-
Hasen en-Nedvi, Ricâlü’l-Fikri ve’d-Da’ve: el-İmâmü’s-Serhendî,C. III, Dimaşk, Dârü’bnü Kesîr,
1999, s. 351-352.
73 Bkz.: Annemarie Schimmel, Tasavvufun Boyutları, Çev. Yaşar Keçeci, İstanbul, Kırkambar,
2000, s. 418.
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elf-i sani (Hicret’ten sonraki ikinci bin yılın müceddidi) ünvanı ile İmam-ı
Rabbani “İlhamını Rab’dan Alan İmam’ adını kazanmıştır.74

Yaşadığı dönemin siyasetine de kuvvetle tesir eden Serhendi75 Nakşbendiyye

silsilesi “içerisinde diğer [mutasavvıf] simalardan daha çok dikkat çekmiştir.

Sumatra, Semerkant, Anadolu ve... Arap topraklarına kadar te’sirini muhafaza eden”

Serhendi76 bütün İslam dünyasında İslami tefekkürün gelişmesine büyük katkı

sağlamıştır. Serhendi günümüzde “İslam’ın ana görüşünün bir savunucusu olarak

kabul” edilmektedir.77

Mücedditlik unvanını kazanmasında en somut rolü oynayan Mektubat’ının

hiçbir yerinde Serhendi, kendisini açıkça ‘müceddit’ diye nitelendirmez78 ama ima

eder.79 Müceddit unvanını Serhendi için ilk defa, kendi döneminin meşhur

alimlerinden olan Abdülhakim Siyalkutî (vef.1656) tarafından kullanıldığını

biliyoruz.80

Serhendi’nin ‘müceddid-i elf-i sani’ unvanını kazanması büyük eseri

Mektubat ile doğrudan bağlantılıdır. Bu eserin, temel metinleri dışında şimdiye dek

teşekkül etmiş bütün İslami literatür içinde müstesna bir zirve konum kazandığını

söyleyebiliriz. Ayrıca, büyük İslam şair ve mütefekkiri Muhammed İkbal’e tesir eden

şahsiyetler olarak, Serhendi’nin İbn Teymiye adıyla anılması bile ilginçtir.81

İslami ilim geleneği içinde biri analitik düşünceyi diğeri de batıni düşünceyi

temsil eden iki ‘uzman’ tipi olmak üzere hem molla  hem de sufi Serhendi’den

vazgeçemeyecek ve onda istifade edilecek bir yön mutlaka bulacaktır. Şimdiye dek

                                                
74 A.e. Ayrıca belirtmek gerekirse, Ekrem Sağıroğlu, Mektubat’taki mektupların sayısını sonradan
ilave edilenlerle birlikte 536 olarak gösteriyor. Bkz.: Sağıroğlu, İmam-ı Rabbani, s. 267.
75 Bkz.: Schimmel, Tasavvufun Boyutları, s. 407; Sağıroğlu, İmam-ı Rabbani, s. 148-166.
76 İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, İstanbul, Seha, 1984, s. 60. (Köşeli
parantezler benim.)
77 Julian Baldick, Mistik İslam: Sufizme Giriş, Çev. Yusuf Said Müftüoğlu, İstanbul, Birey, 2002, s.
184.
78 Bkz.: Yohanan Friedmann, Shaykh Ahmad Sirhindi: An Outline of His Thought and a Study of
His Image in the Eyes of Posterity, New Delhi, Oxford University Press, 2000, s. 29.
79 “Aslı Mekke ve Medine’den olan bu tohumu Buhara ve Semerkand topraklarından getirip Hind
toprağına ektiler ve yıllarca lütuf sularıyla suvarıp ihsan terbiyesiyle de terbiye ettiler. Ekin gelişip
kemâle ulaşınca bu bilgi ve marifetleri verdi.” (Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 260, s. 252.)
Ayrıca Serhendi yaşadığı dönemin fitne ve karanlıkla dolu olması ve İslam ümmetinin teşekkülünden
de bin yıl sonraya tekabül etmesi dolayısıyla geçmiş ümmetlere ulu’l-azm bir peygamber gönderilen
zamanlara benzediğini söyleyerek hicri ikinci bin yılın müceddidi olduğunu ima eder. (Bkz.: A.e., C.
I, mektup no: 234, s. 215. Ayrıca bkz.: A.e., C. II, mektup no: 4, s. 12 vd.)
80 Sağıroğlu, İmam-ı Rabbâni, s. 233.
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göstermeye çalıştığımız gibi Serhendi tasavvufi gelenekçe muazzam ölçüde

yüceltilmiştir. Böyle olmasına rağmen Serhendi birçok araştırmacı tarafından,

tasavvufi geleneğin ve düşünce modunun karşısında bir alim gibi de algılanmıştır. Ve

bu bağlamda Serhendi, son derece ilginçtir ki tasavvufi düşünce geleneğinin yaman

eleştiricisi İbn Teymiye ile mukayese edilir. Örneğin Fazlur Rahman bu bağlamda

şunları söyler: “Sünnî İslam’ın içinde kaderciliğin ve özellikle Sufi yorumun

güçlenmesine karşı, etkili şahıslar seslerini duyurmuştur. Bunlar içinde en meşhur

olanları İbn Teymiyye ile Şeyh Ahmed Sirhindi’dir.”82 Sufi gelenekçe onca

yüceltilen Serhendi’nin “Mutasavvıfların en şiddetli hasımları [hasmı] ve tasavvuf

mezheplerin en kuvvetli münakkidi [münekkidi] 728’de vefat eden Şeyhülislam

Takiyyüddin İbn Teymiye”83 ile aynı mücadele işlevi cephesinde görülmesi, elbette

ki mutasavvıf değil de alim (ya da molla) yönü ile ilgili olarak fıkhi İslamı

canlandırma çabasından kaynaklanmaktadır.84

İbn Teymiye kendi dönemindeki tasavvufa yönelik “taarruz çığırının en

büyük önderi”ydi.85 Öte yandan Serhendi de “Hindistan’daki Müslümanların hayat

ve düşüncelerinin dinamizmden yana korkunç bir yoksunluk yaşadığı ve köhnemiş

tasavvufun donuk atmosferinin egemenliği altında kaldığı bir dönemde” yaşamıştı.86

Yüz yüze kaldığı bu olumsuz durumla mücadele etmeye karar veren Serhendi’nin,87

kendi dönemindeki tasavvufun en yaman tenkitçisi İbn Teymiye ile aynı işlevde yan

yana zikredilmesi özellikle İslami ortak hafızaya aşina kılınması bakımından son

derece etkin bir yoldur. Çünkü Serhendi, Necip Fazıl’a göre “beşeri planın ve

kelimelerin götürebileceği en son noktaya kadar varmış bir” sima88 olmasına rağmen

şöhretten kaçması ve muhtemelen klasik mistikler gibi salt lirik eserler vermemesi

dolayısıyla hem İslami hem de evrensel ortak hafızanın yeterince aşina olmadığı bir

                                                                                                                                         
81 Bkz.: İsa Çelik, Muhammed İkbal’in Tasavvufî Düşüncesi, İstanbul, Kaknüs, 2004, s. 211.
82 Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, 2. bs., Çev. Salih Akdemir, Ankara,
Ankara Okulu Yayınları, 1997, s. 75.
83 Ömer Rıza Doğrul, İslamiyetin Geliştirdiği Tasavvuf, İstanbul, Ahmet Halit Kitabevi, 1948, s.
110. (Köşeli parantezler benim.)
84 Bkz.: Annemarie Schimmel, Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri, Çev. Ekrem Demirli, İstanbul,
Kabalcı, 2004, s. 251-252. Ayrıca bkz.: A.e., s. 175 (33 no’lu dipnot.)
85 Doğrul, İslamiyetin Geliştirdiği Tasavvuf, s. 111.
86 Friedman, Shaykh Ahmad Sihrindi, s. 106 vd.
87 A.e., s. 107.
88 Necip Fazıl Kısakürek, Konuşmalar, 4. bs., İstanbul, Büyük Doğu, 1998, s. 108.



160

alimdir.89 İbn Teymiye ise, İslamın aslına döndürülmesi çabası bağlamında

mücadeleciliği, ihyacılığı ve doğal olarak yaşadığı trajedi dolayısıyla Arap-İslam

bilinci başta olmak üzere günümüz İslami bilinci tarafından bayraklaştırılmış bir

simadır. Dolayısıyla, Serhendi’nin öneminin tebarüz etmesi için, İbn Teymiye ile

birlikte ele alınmasını isabetli görüyoruz. Nitekim, şimdiye dek Serhendi üzerine

yapılmış en esaslı çalışmalardan birinin yazarı olan Muhammed Abdülhak Ensari de

aynı yolu izler ve Serhendi ile İbn Teymiye’nin görüşlerinin sufizmin amacı, mistik

tecrübenin doğası ve değişik seviyeleri vs. gibi temel konularda özdeş (identical)

olduğu sonucuna varır.90 Bu durum aslında her iki alimin de İslami metinleri anlama

ve yorumlamadaki başarısından kaynaklanmaktadır.

Fazlur Rahman, tasavvufi sapmalara daima karşı duran Serhendi’yi özellikle

ıslahatçılığı ile ön plana çıkarır. Fazlur Rahman’a göre on altıncı yüzyılın sonlarıyla

on yedinci yüzyılın başları itibarıyla Hindistan’da,

Sünni İslam’ın önde gelenleri, İslâmî-olmayan manevî güçlerin, dinin
varlığını tehdit edecek kadar İslâm’ı ne denli işgâl ettiklerini görünce korku
ve telâşa kapıldılar. İçteki en önemli faktör, şüphesiz, halk sûfîliğinin kontrol
altına alınamayan ahlâki başıbozukluğuydu. Sünnî İslâm, buna karşı durmaya
hazırdı. Bu hazırlığın sonucu olarak ortaya çıkan ıslâhat hareketinin en önde
gelen ve en etkili şahsiyeti, Şeyh Ahmed Sirhindi’dir.91

Görüldüğü gibi Fazlur Rahman, Serhendi’yi yalnızca alim (yani molla)

yönüyle ele almakta, onun mutasavvıf yönünü pek gündeme getirmemektedir.

Anlaşılan, Fazlur Rahman, Serhendi’nin büyük eseri Mektubat’ı yeterince takdir

edecek kadar incelememiş, ama onu İbn Teymiye’ye benzeterek ıslahatçılğını da

teslim etmeye çalışmıştır. Fazlur Rahman, Serhendi’nin Mektubat’ını dikkatle

inceleyip sufi yönüne de derinlemesine vakıf olsaydı, Serhendi hakkındaki kanaatini

olumsuz yönde değiştirebilir ve onu İbn Teymiye ile aynı işlev çizgisinde

zikretmezdi diye düşünüyoruz. Ama küçük de olsa bir ihtimal olarak zikretmek

gerekir ki, belki de Fazlur Rahman, Serhendi’nin sufi yönüne derinlemesine vakıf

                                                
89 Bkz.: A.e.
90 Bkz.: Muhammad Abdul Haq Ansari, Sufism and Shari’ah: A Study of Shaykh Ahmad
Srhindi’s Effort to Reform Sufism, London, The Islamic Foundation, 1986, s. 138.
91 Fazlur Rahman, İslâm, 2. bs., Çev. Mehmet Dağ, Mehmet Aydın, Ankara, Selçuk Yayınları, 1992,
s. 280.
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olmuş ve –muhtemelen coğrafi paydaşlık tesiriyle– bilinçli olarak onu doğrudan sufi

yönüyle ele almamıştır.92

İslam düşünce geleneği içinde alim (ya da molla) tipi ile mutasavvıf (ya da

sufi) tipi arasındaki mücadeleyi ve çatışmayı anlamak zor değildir. Çünkü, alim-

mutasavvıf dualitesinin alim yakasını –fıkıhçılarla birlikte– temsil eden kelamcılar

“keşf ve ilhama dayanan sufilerin ‘iş’ârî tefsir’lerini kabul etmemişler ve bu nevi

tefsirleri bir nevi sapma ve” ana-mecra İslami yaklaşımın dışına çıkma anlamında

“Bâtınîliğe kayma olarak değerlendirmişlerdir.”93 Dahası, “Kelâm kitaplarında

‘esbab-ı ilim’ üç olarak gösterilmiştir. a) Akıl, b) His, c) Haber-i sâdık. Kelamcılar

bu tasnifte akla ve nassa yer verdikleri halde” sufilerin esaslı bilgi kaynakları olan

“keşf ve ilhama yer vermemişlerdir.”94 Yani İslami öğretinin analitik kısmının

alimleri ya da bir İslami ilim dualitesi olarak zahiri ilim–batıni ilim dualitesinin

zahiri ilim yakası alimleri, sufileri yani aynı dualitenin batıni ilim yakası uzmanlarını

dışlamaktadırlar. Öte yandan, mutasavvıflar da “Kur’anın özü ve cevheri bizde,

kabuğu ve curufu, zâhir ulemasındadır’, diye inanırlar. Kendilerine ehl-i lübb

(özcüler), zâhir ulemasına ehl-i kışr (kabukçular), derler.”95 Öteden beri

vurguladığımız gibi ilginç bir dualite teşkil eden bu iki alim ya da uzman grubu

arasında daima bir çatışma sözkonusuydu. Diğer bir deyişle, “Tekke, medrese,

derviş–molla, bâtın–zâhir ve kalb–kafa mücadelesi şeklinde ortaya çıkan bu” dual

“ihtilaflar İslam düşüncesini asırlarca meşgul etmiştir.”96 Burada asıl vurgulanması

gereken, İbn Teymiye’den farlı olarak Serhendi’nin İslami ilim geleneği içinde zahiri

ilim–batıni ilim, ya da –Süleyman Uludağ’ın kelimeleriyle söylersek– molla–derviş

dualitesinin her iki yakasında ayrı ayrı konumlandırabileceği gerçeğidir. Dolayısıyla

Serhendi’nin işlevi, İbn Teymiye’ninkinden çok daha farklı, kapsamlı ve

bütüncüldür. Yanısıra, Fazlur Rahman ve başka birçok araştırmacının yaptığı gibi,

yalnızca alim kimliği ile ele alındığında yetersiz bir Serhendi portresinin oluşacağı da

muhakkaktır. Burada hemen belirtmek gerekir ki, Serhendi yalnızca alim kimliğiyle

                                                
92 Abdulhakim Arvasi, Serhendi’nin Mektubat’ının anlaşılması için gerçekten ciddi bir gayret
gösterilmesi gerektiğine işaret eder. Bkz.: Kısakürek, O ve Ben, s. 188.
93 Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı: Selef, Kelâm, Tasavvuf, Felsefe, 3. bs., İstanbul,
Dergâh, 1994, s. 112.
94 A.e., s. 111.
95 A.e., s. 140 vd.
96 A.e., s. 110.
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ya da yalnızca sufi kimliğiyle değerlendirildiğinde yetersiz bir Serhendi tasviri

oluşacaktır ancak bu yetersizlik sözkonusu tasvirin mutlaka yanlış ya da yanıltıcı

olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü Serhendi hem medresenin mollası hem de

tekkenin dervişidir ve bu iki kimliğini birbiriyle mezcetmiştir. Örneğin, Hayrettin

Karaman’ın, Serhendi’nin müceddit olma sebepleri arasında dönemindeki “Hind

ülkesinde hükûmeti küfür ocağına düşmekten kurtarmak ve zamanımızdan üç dört

asır önce bu diyarda İslâmı mahveden fitne ve kargaşalık cereyanının önüne

durma”sının97 yanı sıra iki önemli sebebi daha ön plana çıkararak yaptığı

değerlendirme doğru bir Serhendi portresi çizer. Karaman’a göre Serhendi;

a) Tasavvufun temiz kaynağını, ruhbanlık ve felsefe sapıklıklarından
sızmış olan kir ve pisliklerden temizleyip, sağlam ve kök İslâm tasavvufunu
getirdi

b) Halk arasına yayılmış ve orada revaç bulmuş ne kadar cahiliyye
âdet ve merasimi varsa bunların hepsine amansız bir muhalefet bayrağı açtı.
Bey’at (kendisine yeminle bağlanma) ve irşâd sistemi yardımıyla şerîata
uyma konusunda canlı bir hareket meydana getirdi. Onun terbiyesinde
yetişmiş binlerce üye, Hindistan ve Orta Asya’yı karış karış dolaşarak,
insanların ahlâk ve akîdelerini düzeltmek için ellerinden gelen her gayreti
sarfettiler.98

Serhendi’nin Sufi yönünü değil de daha çok alim yönünü ele alarak yapılan

bu veciz değerlendirme isabetsiz değildir. Çünkü Serhendi, İslam kültür ve

medeniyetinin klasik anlamda iki önemli kurumu diye nitelendirilebilecek medrese

ile dergâhın eşit düzeyde ve ayrı ayrı üyesidir.

Serhendi’yi yalnızca alim olarak ele almak yanlış ya da yanıltıcı değil ama

yetersiz bir değerlendirme çabası olarak nitelendirilebilir. Bununla beraber,

Serhendi’yi İbn Teymiye ile aynı mücadele çizgisinde zikretmek bir alim olarak

işlevinin tebarüz etmesi açısından önemlidir. Çünkü bizzat mutasavvıf olmasına

rağmen Serhendi’de İslami ilimlerin analitik kanadını temsil eden alimlerin özellikle

sufilere karşı takındığı tepkisellik tavrını gözlemlemek mümkündür.

Kendi dönemindeki tasavvufi uygulamaların yaman eleştiricisi İbn Teymiye,

sivil bir teşekkül olarak bir manevi öğretmen (şeyh) çevresinde kümelenen tasavvufi

cemaatlerin, benimsenen tasavvuf büyüğünün eserlerini okumayı temel İslami

                                                
97 Hayreddin Karaman, İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu, İstanbul, İklim, 1987, s. 54 vd.
98 A.e., s. 55.
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metinleri okumaya önceleme tavrını bariz bir şaşkınlık belirtisi sayar. “

‘Mutasavvıflar,’” der İbn Teymiye “‘şeyhlerin manzum eserlerine ‘cenîbu’l-Kur’an’

(Kur’an’ın eşi ve dengi) adını verirler. Kur’an’dan çok bu nevi eserlerden haz alır ve

vecde gelirler.’”99 İbn Teymiye’nin sufilere yönelik bu kuvvetli itiraz ve tenkidi tipik

bir alim tepkiselliğini örneklendirir. Diğer bir deyişle, İslami ilimlerin zahiri ilim

kanadını temsil eden molla tipi, batıni ilim kanadını temsil eden sufi tipine karşı

daima eleştirel bir tepkisellik tavrı göstermiştir, çünkü “Dünyanın hiç bir yerinde

rasyonalistler mistiklerden hoşlanmamışlardır.”100 Demek ki ortada zaten bir dualite

vardır ve aslında İslami ilim zemininde gözlemlediğimiz dualite beşeri düşünce

tarihindeki dualitenin yansımasından ibarettir. Hattâ, analitik düşüncenin temsilcisi

İslam alimleri olarak “Kelâmcıların akılcı bir felsefe olan Yunan Meşşaîliğine

yaklaşmalarına karşılık,” İslami zemindeki mistik düşüncenin temsilcisi

“mutasavvıfların, sezgici (entuisyonist) bir felsefe olan Yunan İşrakiyesine

meyletmelerinin sebebi budur.”101 Bu arada belirtmek gerekirse, İbn Teymiye de bir

kelam alimi, üstelik “kaliteli bir kelam alimi”dir102 ve “Fahruddin Razî, Kadı

Beyzavî, Îcî, Taftazanî, Cürcanî ve Tûsî gibi kelâmcılar aynı zamanda filozof”

oldukları “ve çağlarında onlardan dahi iyi felsefe bilen filozof” olmadığı103 halde İbn

Teymiye’nin felsefe yaklaşımı apayrı bir hikayedir. Bizzat kendisi de kelamcı

olmasına rağmen İbn Teymiye hem filozofları hem de kelamcıları şiddetle tenkit

eder.104 Bizim burada geçerken belirtmemiz gereken husus şudur: Felsefenin

gereksiz ve yararsız olduğunu düşünen İbn Teymiye’nin filozoflara ve aynı

bağlamda felsefenin tesirinde kaldığını düşündüğü kelamcılara yönelik tenkidi İslami

kaygılardan kuvvet alır105 ve sonuçta bu eleştiri İbn Teymiye’yi analitik alim olma

                                                
99 İbn Teymiye, Nakzu’l-Mantık, Kahire, 1951, s. 64’ten aktaran: Uludağ, İslâm Düşüncesinin
Yapısı, s. 142.
100 A.e., s. 113. Burada rasyonalist kelimesinin geniş anlamıyla kullanıldığını hatırlatmak gerek. Zira
felsefi anlamıyla “Rasyonalizm, empirizme karşıtlığında mistisizm ile birleşir” (Şahin Filiz, İslam
Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, İstanbul, İnsan, 1995, s. 313) ve dolayısıyla genel olarak
mistisizme daha yakındır.
101 Uludağ, İslâm Düşüncesinin Yapısı, s. 113 vd.
102 Fazlur Rahman, “İslam: Sorunlar ve Fırsatlar,” Allah’ın Elçisi ve Mesajı: Makaleler I, s. 83.
103 Süleyman Uludağ, “Giriş,” İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri: Faslu’l-Makâl, Haz. Süleyman
Uludağ, İstanbul, Dergâh, 1985, s. 87.
104 Fazlur Rahman, İslâm, s. 172.
105 Bkz.: Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, s. 121; Fazlur Rahman,
“Hukuk ve Teolojinin Karşılıklı Bağımlılığı,” İslamî Yenilenme: Makaleler II, Der. ve Çev. Adil
Çiftçi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 1999, s. 89 vd.
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özelliğinden yoksun bırakmaz. Çünkü İbn Teymiye’nin analitik bir alim olduğu

sonucuna varılması temel İslami ilimlerin oluşturduğu zemin itibarıyladır. Yani, İbn

Teymiye temel İslami metinlere yaklaşım itibarıyla sufi gibi ‘mistik’ değil de

‘analitik’ bir bakış açısı benimser. Bu bakımdan, felsefeye bakışı İslami açıdan

tartışılabilir olsa dahi –kelimenin geniş anlamıyla– analitik bir alimdir. Serhendi için

de benzeri bir durum sözkonusudur fakat Serhendi aynı zamanda, analitik bakışla

mistik bakışı mezcetmiştir.

Son derece ilginçtir ki İslami ilim geleneği içinde zahiri ilim alimlerinin,

batıni ilim alimlerine yani mutasavvıflara106 karşı takındığı hassas tepkisellik

Serhendi’de fazlasıyla mevcuttur. Bu durum da Serhendi’nin İbn Teymiye gibi

alimlerle aynı mücadele çizgisinde zikredilmesinin eksik ama isabetli olacağının bir

göstergesidir. Çünkü Serhendi hem medresenin hem de tekkenin insanıdır ve

mücedditlik unvanını hem mutasavvıflığıyla hem de alimliğiyle kazanmıştır. Tıpkı

İbn Teymiye ve Ebussuud gibi Serhendi de, benimsenen tasavvuf büyüğünün

kitaplarının ya da belli tasavvufi eserlerin, hem özellikle temel İslami metinler olarak

Kur’an ve hadislere hem de tali İslami metinler olarak İslami öğretinin analitik

kısmına ilişkin Kelam ve Fıkıh eserlerine öncelenmesine sert tepki gösterir. Dikkat

edilirse bir İslami ilim olarak Tasavvufa ilişkin eserler de sonuçta –Kelami ve Fıkhi

metinler gibi– tali İslami metinler kapsamındadır, ancak Serhendi esas itibarıyla bu

tasavvufi-batıni metinlerin analitik metinlere öncelenmesine olumlu bakmaz. Ve

şimdiden işaret etmek gerekir ki, bu tür tepkileriyle Serhendi, hakikat–mecaz

dualitesi itibarıyla mecazi anlamın birebir anlama öncelenmemesi gerektiği gibi

batıni anlamın analitik anlama öncelenmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Serhendi’nin, temel İslami metinlerin ve İslami öğretinin analitik kısmına ilişkin tali

İslami metinlerin öncelenmesi gerektiğine dair hassasiyet oluşturma bağlamında

gösterdiği tepkiselliğe burada birkaç örnek vermek istiyoruz.

Mektubat’ın temel ‘birimi’ diye nitelendirebileceğimiz mektupların,

çoğunlukla yakın ve uzak çevreden alimlerden gelen soru mektuplarına Serhendi’nin

verdiği cevaplardan oluştuğunu biliyoruz. Serhendi bazen bu cevabi mektuplarının

                                                
106 İbn Haldun Tasavvufa “şer’î ilim” tabir eder. (Bkz.: İbn Haldun, “Mukaddime’de Tasavvuf İlmi,”
İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti: Şifâu’s-Sâil, 2. bs., Haz. Süleyman Uludağ, İstanbul, Dergâh,
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başında sorulan soruyu özetler ve küçük bir girişten sonra cevaba geçer. Doğrudan

doğruya cevapla başlanan mektupların içeriğinden de bu mektupların hangi sorulara

cevap olarak yazıldığı kolayca anlaşılır. İşte bu sorulardan biri Molla Hasan Keşmiri

isimli bir alime aittir ve Abdülkerim Yemeni’nin ‘Allah gaybı bilici değildir’ sözüne

ilişkindir. Açıkça anlaşılmaktadır ki Molla Hasan Keşmiri, bu sözün ne anlama

geldiğini sormaktadır. Serhendi’nin bu soruya verdiği cevabın ilk birkaç satırı sözünü

ettiğimiz alim tepkiselliği bağlamında son derece çarpıcıdır:

Ey Oğul, bu fakirin bu gibi kelimeleri dinlemeye hiç de tahammülü
yoktur. Bu gibi kelimeleri duymaktan, istemeden de olsa Farukî damarım
kabarır. Zira söyleyenleri ister Şeyh Abdülkerim el-Yemenî isterse de Şeyh-i
Ekber-i Şâmî olsun bu sözleri derinlemesine düşünmeye (teemmül),
yorumlamaya (te’vil) ve belli bir yerde konumlandırmaya (tevcih) imkan
yoktur. Bize gereken, Muhyiddin İbn Arabî, Sadreddin Konevî ve
Abdürrezzak el Kâşânî’nin değil de Muhammedü’l-Arabî’nin sözüne tabi
olmaktır. Füsûs’a değil de nusûs’a (naslara) sarılırız. Fütühât-ı medeniyye,
Fütühât-ı Mekkiyye’den bizi müstağni kılmıştır...107

Dikkat edilirse, bu iktibasın içeriğinden Serhendi’nin öfkesinin şiddetini

sezmemek mümkün değildir. Serhendi’nin isimlerini zikrettiği mutasavvıfların

eserleri de sonuçta tali İslami metinler kapsamındadır; ancak, soru konusu olan

mutasavvıf sözünün –temel İslami metinlere yoğunlaşan– analitik akla aykırılığı

yüzünden Serhendi öylesine öfkelenmiştir ki zikri geçen mutasavvıfları adeta tümden

dışlar bir tavır sergilemiştir. Burada Serhendi, elbette ki temel İslami metinlerin tali

İslami metinlere ve özellikle de tasavvufi metinlere öncelenmesi gerektiğini, ama –

bundan daha da fazlası olmak üzere– her tasavvufi sözün de mutlaka İslami

olamayacağını vurgulamaktadır. Abdülkerim Yemeni’nin bu sözü –nefs terbiyesinde

tasavvufi bir taktik olarak– halkın kınamasını üstüne çekmek için söylemiş

olabileceği ihtimalini de gündeme getiren Serhendi, bu durumda bile sözkonusu

ifadeyi “çirkin ve ayıp (müstehcen)” bularak “insanı kafirliğin sınırına vardıracak bir

sözü söylemeye iten hangi zorunluluk muş ki?” diye sorar.108 Görüldüğü gibi

Serhendi’nin bu eleştirisi klasik alim tavrını yansıtır ve aynı şekilde İbn Teymiye ve

                                                                                                                                         
1998, s. 243.) Ayrıca belirtmek gerekirse, İbn Haldun da İslami ilimler arasında – özgül anlamda fıkıh
ve tasavvuf arasında olmak üzere– bir dualite gerçekliği öngörür. (Bkz.: A.e.)
107 Ahmed Farûki Serhendi, el-Mektubat, Farsçadan Arapçaya çeviren: Muhammed Murad el-
Menzilevî, İstanbul, Siraç Kitabevi, t.y., C. I, mektup no: 100, s. 107.
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Ebussuud gibi alimlere izafe edilebilir. Ayrıca belirtmek gerekirse yukarıdaki

iktibasta geçen Fütuhâtü’l-Mekkiyye, ve Füsûs ifadesiyle kastedilen Füsûsu’l-Hikem

İbn Arabi’nin kitaplarıdır ve kendisi de mutasavvıf olduğu halde Serhendi bu

kitapları temel İslami metinlerle karşılaştırmaktadır. Diğer birkaç mutasavvıfın da

zikredilmesinden, burada maksadın genel olarak tasavvufi eserler olduğunu

anlıyoruz. Şu halde Serhendi şunu sormaktadır: Temel İslami metinler mi yoksa –tali

İslami metin olarak– tasavvufi eserler mi tercih edilecektir?  Bu mukayeseyi zaman

zaman tekrar eden Serhendi’ye109 göre elbette ki temel İslami metinler tercih

edilecektir. Dolayısıyla sanki Serhendi hiçbir şekilde bir mutasavvıf değildir de,

yalnızca bir alimdir. Hattâ, tasavvufi aşırılıklara yönelik eleştirilerine baktığımızda

şu da söylenebilir: Sanki Serhendi tasavvufu tasavvuf içinden değil de tasavvuf

dışından ıslah etmeye çalışan bir alimdir.

Serhendi, temel İslami metinlerin daima öncelenmesi gerektiği bir yana, tali

İslami metinler arasında da mistik metinlerin analitik metinlere öncelenmemesi

gerektiği konusunda klasik bir alim tepkiselliğiyle son derece hassastır. Mektubat’ı

derleyenlerin koyduğu başlık bendinden, gayretli bir dindar kadına gönderildiğini

anladığımız bir mektubunda Serhendi, –adeta Cibril Hadisi’ndeki sırayı takip

ederek– önce itikadın tashihinden, sonra da ibadet bağlamında yapılması

gerekenlerin öğrenilmesinden söz eder. Diğer bir deyişle, İslami öğretinin analitik

kısmı batıni kısmına daima öncelenmelidir. Dahası, İslami öğretinin analitik kısmına

ilişkin kelami ve fıkhi eserlerin yanında tasavvufi eserler ‘fuzuli’ mesabesindedir:

“Gülistan ve benzeri kitaplar fıkhi kitaplar yanında fuzuli mesabesindedir.”110 Zaman

zaman son derece ince tasavvufi anlam ve çıkarımlar gündeme getiren, mesela

“Kur’an’ın anlaşılmamasıyla birlikte elde edilen iman, Kur’an’ın anlaşılması halinde

elde edilen imandan faklıdır, çünkü anlaşılmaması durumunda Kur’an’ın icaz

özelliğinin açıkça ortaya çıkması sözkonusudur; oysa bu durum Kur’an’ı sureta

anlama halinde sözkonusu değildir”111 diyen Serhendi’nin fıkhi kitaplar yanında

İranlı büyük mutasavvıf Sadi-i Şirazı’nin Gülistan’ını ve benzeri kitapları fuzuli

mesabesinde sayması –kendisinin de aynı zamanda mutasavvıf olmasından dolayı–

                                                                                                                                         
108 A.e.
109 Bir örnek olarak bkz.: A.e.,C. I, mektup no: 243, s. 222.
110 A.e.,C. III, mektup no: 17, s. 24.
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son derece ilginçtir. Bütün bu tavrıyla Serhendi bir anlamda analitik, rasyonel,

empirik ya da kısaca bilimsel bilginin yanında batıni, mistik, metaforik ya da kısaca

sezgisel bilginin fuzuli mesabesinde olduğunu söylemiş olmaktadır.

Serhendi temel İslami metinlerin her halükârda öncelenmesine, tali İslami

metinler bağlamında da İslami öğretinin analitik kısmına ilişkin Kelami ve Fıkhi

eserlerin bu öğretinin batıni kısmına ilişkin Tasavvufi eserlere öncelenmesine

ziyadesiyle önem verir ve bu noktada klasik bir alim tepkiselliği sergiler. Bu

tepkisellik, Serhendi’nin analitik ve rasyonel medresenin temsilcisi olduğuna delalet

eden en etkin göstergelerden biridir. Dolayısıyla onun İbn Teymiye gibi alimlerle

aynı mücadele çizgisinde zikredilmesi isabetlidir. Serhendi’nin, bir de, “Medresenin

dar ve sıkı kaidelerine karşı bir tepki mahiyetinde olan tasavvuf cereyanı”112

kapsamında değerlendirilmesi de sözkonusudur ki onu İbn Teymiye gibi alimlerden

farklı kılan da bu yönüdür. Hem alimdir Serhendi, hem de mutasavvıf.

Aslında, Serhendi ile İbn Teymiye’nin aynı mücadele çizgisinde zikredilmesi,

aralarında, hem alim hem de mutasavvıf olmak gibi bir paydaşlık olabileceği

düşüncesini akla getirebilir. Çünkü, Süleyman Uludağ’a göre “İbn Teymiye’nin

mutlak mânada tasavvuf düşmanı olmadığı da anlaşılmaktadır.” Üstelik İbn Teymiye

bazı eserlerinde “Cüneyd, Serî, Muhasibî gibi ilk sûfilerden sitayişle bahsetmiştir.”113

Hattâ Abdülhak Ensari’nin yerinde sorusunda olduğu gibi İbn Teymiye’nin

Serhendi’ye tesir edip etmediği düşüncesi de akla gelebilir.114 Bununla beraber, İbn

Teymiye’nin Serhendi’ye tesir ettiği sonucuna ulaşmak çok zordur; çünkü Serhendi,

“kendisinden önceki sufi, kelamcı ya da mantıkçılara yönelik minnet borcunu bile

isteye itiraf etmiştir. Ancak İbn Teymiye’yi hiç zikretmez ve kuvvetle muhtemel

olmak üzere ondan haberdar da değildir.”115 Şu halde İbn Teymiye ile Serhendi

arasındaki benzerliğin kökleri her ikisinin de alim olması gerçeğinde aranmalıdır.

Öte yandan, bu iki isim arasında hem alim hem de sufi olmak gibi bir paydaşlık

olduğu fikri kesinlenemez, çünkü “İbn Teymiye sufilere yönelttiği itiraz ve

tenkitlerde samimidir. Fakat bu konuda verdiği hükümler bazen hissi ve hatalı

                                                                                                                                         
111 A.e.,C. III, mektup no: 29, s. 43.
112 Uludağ, İslâm Düşüncesinin Yapısı, s. 170.
113 Süleyman Uludağ, “Kuşeyrî’nin Hayatı ve Risâlesi, Abdulkerim Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair
Kuşeyrî Risâlesi, 3. bs., Haz. Süleyman Uludağ, İstanbul, Dergâh, 1999, s. 29.
114 Bkz.: Ansari, Sufism and Shari’ah, s. 138.
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olmaktadır.”116 İbn Teymiye, Serhendi’nin aksine sufiliğin dışındadır. Oysa

Serhendi, “Sufiliğe, onun reddedilmesi şöyle dursun, yeni bir hayat ve yeni bir

istikamet” kazandırmıştır.117 Dahası, Serhendi’nin “ıslahat hareketi,” kökleri İbn

Teymiye’ye dayanan ve on dokuzuncu yüzyıl Arabistan’ında orta çıkan, günümüzde

de etkin “Vehhâbîlik hareketinden esasta farklıdır.”118 Dolayısıyla, bizce, toplam

işlevleri itibarıyla İbn Teymiye ve Serhendi’nin mukayese edilmesi bile doğru

olmaz; ancak alim hassasiyeti bakımından Serhendi’nin İbn Teymiye ile aynı işlev

çizgisinde zikredilmesi kusurlu da olsa isabetlidir; çünkü bu benzetme hem alim hem

de sufi olarak Serhendi’nin toplam işlevine ilişkin çarpıcı bir fikir vermektedir.

Serhendi’nin düşüncesine, düşünce yöntemine nüfuz etmek ve dolayısıyla toplam

işlevini anlamak için mesela İbn Teymiye ve Cüneyd-i Bağdadi’den mürekkep yeni

bir sima tahayyül etmek gerekir. Ahmed Farûki Serhendi İslami ilim geleneğinin

öylesine önemli bir simasıdır ki şahsında –mesela– hem İbn Teymiye’yi hem de

Muhyiddin İbn Arabi’yi bir araya getirmiştir. Diğer bir deyişle, Serhendi’de mesela

hem Ebussuud’u hem de Yunus Emre’yi bulabiliriz.

D. Serhendi’nin Yöntemi

Şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz inceleme itibarıyla bir İslam alimi ve

mutasavvıfı olarak Serhendi’nin düşünce yönteminin önemli ölçüde tebellür ettiğini

söyleyebiliriz. Temel İslami ilimler itibarıyla Serhendi, kesinlikle bütünselci bir

bakış açısına sahiptir ve zahiri ilim–batıni ilim dualitesi itibarıyla da kesinlikle zahiri

ilmin yani Kelam ve Fıkhın Tasavvufa öncelenmesi gerektiğini düşünmektedir.

Ancak Serhendi’nin düşünce yönteminin aksiyomatik maddeler halinde

somutlaştırılması yine de hissedilen bir ihtiyaçtır.

Bilindiği gibi Serhendi’yi ‘İmam-ı Rabbani’ ve ‘müceddit’ yapan, irili ufaklı

diğer eserlerini de zımnen kapsayan Mektubat başlıklı şaheseridir. Dolayısıyla,

                                                                                                                                         
115 A.e.
116 Uludağ, “Kuşeyrî’nin Hayatı ve Risâlesi,” Abdülkerim Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî
Risâlesi, s. 29.
117 Fazlur Rahman, İslâm, s. 280.
118 A.e.
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Serhendi’nin yönteminin maddeler halinde somutlaştırılması çabasında bu kitap

ziyadesiyle önemlidir. Öte yandan, hemen belirtmek gerekir ki bir düşünürün

düşünce yöntemini tesbite yönelik her çalışmanın, o düşünürün bütün düşüncelerine

uyarlanabilir olma niteliğini taşıması gerektiği tartışmasız bir gerçektir. Herhangi bir

düşünürün, filozofun ya da alimin düşünce yöntemini tesbit etmek zordur ve bu

yüzdendir ki bütün yöntemlerin fenomenlere dar geleceği anlamında sözler

söylenmiştir.119

Bu bağlamda, Serhendi’nin düşünce yöntemine ilişkin olarak, başta

Mektubat’ı olmak üzere bütün külliyatına uyarlanabilir olduğunu düşündüğümüz üç

somut madde tesbit etmiş bulunuyoruz: Cibril hadisi, analitikleştirme ve izdüşüm.

Bir din olarak İslamın aksiyomatik ifadesi diye nitelendirebileceğimiz Cibril Hadisi,

temel İslami ilimler bünyesinde zahiri ilim–batıni ilim bütünselliği açısından

Serhendi’nin daima göz önünde bulundurduğu temel bir ölçüttür. Bu hadisin İslami

ilim bütünselliğinin temel ölçütü ve dayanağı olarak seçilmesi son derece isabetlidir.

Ayrıca İslami ilim bütünselliği fikrinin Serhendi tarafından savunulması müstesna bir

önem taşır ve son derece de muteberdir; çünkü Serhendi, Kelam, Fıkıh ve Tasavvuf

diye sıralayabileceğimiz temel İslami ilimlerin her birinde ihtisas sahibidir.

Analitikleştirme, Serhendi’nin düşünce yönteminin ikinci önemli özelliğidir.

Temel İslami ilimlerin batıni alanına ilişkin olmak üzere ortaya konan mahsulleri ya

da sarf edilen sözleri bu ilimlerin analitik alanına taşımak ve İslami açıdan analitik

bir dille ifadelendirmek diye özetleyebileceğimiz analitikleştirme duyarlığı, zaten

bütüncül bir bakış açısına sahip olan Serhendi’nin düşünce yönteminin en tipik

özelliğidir. Bir anlamda analitikleştirme, İslami ilimler bazında zahiri ilimle batıni

ilmi bağdaştırma ve uzlaştırma amacıyla Serhendi’nin istihdam ettiği bir tekniktir.

Öte yandan, Serhendi’nin düşünce yöntemi adına tesbit ettiğimiz bu iki husus

onun bir başka özelliğini gün yüzüne çıkarmaktadır: Aslında Serhendi tam anlamıyla

bir temel İslami metin ustasıdır. Bütün düşünce üretiminde Serhendi, temel İslami

metinlerin kılavuzluğuna özellikle riayet etmiş ve bu metinlerin içerdiği yol

işaretlerini dikkatle izlemiştir. Serhendi’nin temel İslami metinlerden izdüşüm çekme

özelliği, özgül anlamda içtihat olgusundan daha geniş bir anlam kapsamı taşımak

                                                
119 Bu bağlamda Takiyettin Mengüşoğlu’nun bilim felsefesi açısından yöntem-fenomen ilişkisine
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üzere külliyatının tipik bir özelliğidir. Bu arada belirtmek gerekir ki, Serhendi, Cibril

hadisini İslami ilimlerin bütünselliği açısından ölçüt olarak benimseme duyarlılığını

da, analitikleştirme tekniğini de temel İslami metinlerden izdüşüm çekme yeteneği

sayesinde kazanmıştır. Düşünce yönteminin üçüncü maddesi olarak izdüşüm

yeteneğini sonuncu sırada zikretmemiz Serhendi’nin düşünce gücünü ve bir alim

olarak başarısını yeterince takdir edememe kaygısındandır. İzdüşüm yeteneğiyle

temel İslami ilimlerin kılavuzluğunu izlemek pasif bir rol seçmek demek değildir.

Aksine temel İslami metinler Müslüman bireyden aktif bir rol bekler ve bireysel

başarının temelini de bu aktif rol belirler. Kısaca, Serhendi ikinci hicri bin yılın

müceddidiyse, ona bu unvanı kazandıran, temel İslami metinlerden izdüşüm çekme

yeteneği olmuştur.

1. Cibril Hadisi

Sürekli göz önünde tuttuğu Cibril hadisiyle Serhendi, hem temel İslami

ilimlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini hem de bu ilimlerin

analitik alanlarına yani Kelam ve Fıkıha öncelik verilmesi gerektiğini temellendirmiş

olur. Serhendi, “emir ve halk alemiyle ruh ve nefs alemi arasını,” diğer bir deyişle,

“akıl alemiyle hayâl alemi arasını cem eden insanı” insan-ı kamil olarak görür.120

Açıkçası Serhendi zahiri ilim–batıni ilim dualitesinin herhangi bir yakasından taviz

verilmemesi gerektiğini savunur; ancak zahiri ilme öncelik verilmesi gerektiğini de

vurgular. Dolayısıyla, İslamın aksiyomatik ifadesi olan Cibril hadisini temel ölçüt

almakla, zahiri ilim–batıni ilim şeklindeki dual yakalar arasında terkibe varılması

gerektiği fikrini, bu dualitenin analitik yakasına öncelik vurgusuyla yansıtmış olur.

Bu dualitenin analitik yakasına öncelik vermek Serhendi’nin düşünce sisteminde son

derece önemli bir temadır. Hattâ Serhendi’ye göre sufiyye yolu olan tasavvufa

yönelmekten maksat dinin inanç konularına (mu’tekadat) yönelik kesinkes inancın

(yakîn) artmasını sağlamaktır.121

                                                                                                                                         
ilişkin ilginç değerlendirmeleri içim bkz.: Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, s. 17-41.
120 Bkz.: Serhendi, Mektubat, C. II, mektup no: 51, s. 87.
121 Bkz.: A.e., C. I, mektup no: 210, s. 182.
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Serhendi’nin düşünce yönteminde Cibril hadisinin işlevi, İslami ilimlerin

bütünselliği ve analitik İslami ilimlere öncelik vurgusudur. Bu iki hususu ifade

etmede Serhendi, daima Cibril hadisini esas alır. “Öncelikle gereken” der Serhendi,

Ehl-i sünnet ve’l cemaatın belirlediği inanç esaslarına göre akaidi
[Kelam] tashih etmek; sonra, ikinci olarak, fıkıh kitaplarında anlatıldığı
şekliyle farz, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh ve şüphelilere
(müştebeh) dair bilgi edinmek ve bu bilgilerin gereğiyle amel etmektir
[Fıkıh]. Sonra da, üçüncü olarak, sıra tasavvuf ilimlerine gelir. Ancak, bu iki
unsur [Kelam ve Fıkıh] sağlamlaşmadan kudsi aleme girmek imkansızdır.122

Dikkat edilirse burada Serhendi, Cibril hadisinde İman, İslam ve İhsan olarak

verilen üç temel kavramın sıralanışını izlemiştir. Hatırlanacağı gibi bu hadisteki İman

kavramı temel İslami  ilimleri ve geleneği itibarıyla Akaid ve Kelama; İslam, amel

ve Fıkıha; İhsan da ihlas ve Tasavvufa karşılık gelmekteydi. Müslümanların

mücehhez olması gereken bilgiler ya da ilimler bağlamında bu üç unsurun tamamına

yer veren ve dolayısıyla bu üç unsurun terkibini öngören Serhendi, sahih akidevi ve

fıkhi bilgiler olmadan batıni aleme geçişin imkansız olduğunu belirtmek suretiyle,

sözkonusu üç unsurun teşkil ettiği dualitenin analitik yakasına da öncelik vurgusu

kazandırmış olur. Sonuçta Serhendi’ye göre bu iki yakanın terkibi ve bütünlüğü

amaç olunca, aralarında gerçek anlamda bir üstünlük durumu sözkonusu değildir.

Çünkü her iki yaka da temel İslami metinlerden çekilmiş birer izdüşümdür ve

sonuçta temel İslami metinlerin Müslüman bireye sunduğu amaç neyse dualitemizin

analitik ve batıni yakaları da aynı amaca hizmet etmektedir. Buna göre İslami

anlamda batıni ilim yani Tasavvuf İslamdan ayrı ve bağımsız bir öğreti olmayıp

İslami öğretinin bir parçasıdır. Diğer bir deyişle, temel İslami metinlerin belli

şartlarda müslüman bireye vaadettiği amaçlar Allah rızası, ebedi kurtuluş vs. gibi

kazançlarsa İslami anlamda batıni ilim bu amaçların kazanılmasına yardımcı

olmaktadır. Çünkü Serhendi’ye göre sufi yolu insanın dini yaşayışına hizmet eder:

“Sufiyye yoluna girmekten maksat; şer’î inanç konularının gerçekliğine yönelik

olarak imanın gerçekliği (gerçek iman: hakikatü’l-iman) demek olan kesinkes

                                                
122 A.e., C. I, mektup no: 237, s. 218. (Mektubat iktibaslarındaki bütün köşeli parantezler bana aittir.)
Ayrıca bkz.: A.e., C. I, mektup no: 177, s. 155.
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inancın (yakîn) artmasını temin etmek ve şer’î hükümleri eda etmede kolaylık

duygusu kazanmaktır: başka bir amaç sözkonusu değildir (Lâ emrun âher).”123

Zahiri ilim–batıni ilim dualitesinin her iki yakası da –farklı tarzlarda da olsa–

aynı amaca hizmet eder; bununla beraber, Serhendi’nin sözkonusu dualitenin analitik

yakasının yani zahiri ilmin mutlaka öncelenmesi gerektiği yönünde gösterdiği

hassasiyet de dikkatlerden kaçmamalıdır. Serhendi zahiri ilmi öylesine önemser ve

bu ilmin öncelenmesine öylesine hassasiyet gösterir ki, yine alim ve mutasavvıf

olduğunu anladığımız Şeyh Nizameddin et-Taniseri’ye gönderdiği bir mektubunda,

fıkıh kitapları ile tasavvuf kitaplarını, fıkıh kitapları lehine sonuç veren bir

mukayeseye tabi tutar: “Bir öğrencinizin (halife) huzur meclisinde tasavvuf  kitapları

okunduğu gibi fıkıh kitapları da okunmalıdır. Mecmuat-ı Hâni, Umdetü’l İslam,

Kenz-i Farisi gibi Farsça ibareli fıkıh kitaplarından çok miktarda mevcuttur. Hattâ

tasavvuf kitaplarından okunmamasının asla bir zararı olmaz, çünkü tasavvuf hallere

ilişkindir ve söz alanına girişken değildir. Oysa fıkıh kitaplarının okunmaması zarar

doğurabilir.”124 Bu ilginç Serhendi muhasebesi, dikkat edilirse zahiri ilim–batıni ilim

dualite dengesini bozmaya matuf değildir; çünkü tasavvuf batıni ilim kapsamındadır

ve yazılı tasavvufi mahsuller de ağırlıklı olarak analitik akla hitap eder. Diğer bir

deyişle, tasavvufu bir disiplin olarak ele alan yazılı mahsuller analitik akla hitap eder

ve fıkhi kitapların yanında bunlara yer verilmese de olur, çünkü analitik aklı tatmin

eden fıkhi kitaplar zaten mevcuttur. Dolayısıyla burada tasavvufun, batıni ilmin ya da

mistik düşüncenin devre dışı bırakılması değil de, aksine, özellikle analitik zekaya

hitap eden tasavvufi kitapların devre dışı bırakılma ihtimali sözkonusudur. Sonuç

olarak Serhendi’nin düşünce yönteminde zahiri ilim–batıni ilim dualitesi belli bir

denge yaklaşımı içinde korunmaktadır.

Serhendi, zahiri ilim–batıni ilim dualitesi bağlamında zahiri ilme öncelik

vurgusuyla terkip öngörür. Dile getirdiğimiz bu hususlara ilişkin olmak üzere

Mektubat’ta bol miktarda örnek bulmak mümkündür.  Çok sayıda örneği gündeme

getirmekten sakınarak şu gerçeği kısaca belirtmeliyiz ki İslam, zahiri ve batınıyla bir

bütündür. Genel olarak Serhendi’nin önemi ve tasavvufu içeriden ıslah eden bir alim

olarak asıl işlevi de, “İslam’ın zâhiri ve bâtınıyla bir bütün olduğunu tekrar ortaya

                                                
123 A.e., C. I, mektup no: 217, s. 190.
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koymuş olmasıdır.”125 Daha açık bir anlatımla Serhendi, “zıtların âhengini kurmuş,

zâhir âlimleriyle tasavvuf âlimlerinin arasındaki ikiliği kaldırıp tasavvufla şeriat

arasındaki var gibi zannedilen ayrılığı ve aykırılığı gidermiştir.”126 İşte Serhendi,

temel İslami ilimler bazında zahir–batın birliğini tesbit edip savunurken daima Cibril

hadisine dayanmış, Cibril hadisini ölçüt almıştır. Gerçekten de bu hadis son derece

isabetli bir seçimdir; çünkü basit bir ilmihal bilgisi ya da amentü olarak hem ‘iman’ın

hem de ‘islam’ın şartlarını ihtiva eden bu hadis bir din olarak toplam  İslami

öğretinin aksiyomatik ifadesidir.

Bizzat Serhendi’nin de bu hadise ilişkin bir izdüşümsel tesbiti vardır:

“Şüphesiz ki şeriatın ilim, amel ve ihlas olmak üzere üç cüz’ü (parçası) vardır”127

diyen Serhendi’ye göre Cibril hadisinin temel kavramları ilim, amel, ve ihlas gibi

olguları işaretlemektedir.

Tıpkı İman, İslam ve İhsan olguları ya da Kelam, Fıkıh ve Tasavvuf ilimleri

arasında olduğu gibi ilim, amel ve ihlas olguları arasında da bütünlük yaklaşımıyla

Serhendi Cibril hadisini ne ölçüde esas aldığını belli eder. Daha önce belirttiğimiz

gibi ilim, amel ve ihlas kavramlarını Cibril hadisinden izdüşüm olarak ele alan ve

bütün bir İslami öğretinin üç temel parçası sayan Serhendi “Bu üç parçadan her biri

gerçekleşmedikçe şeriat (din) gerçekleşmez, şeriat (din) gerçekleşmeyince de

Hakk’ın rızası gerçekleşmez” der.128

İlim, amel ve ihlas olguları arasında nihayetinde bütünlük öngörülmesinden

ve birbirlerine de belli nisbette uyarlanabilir olmasından, bu olguların Cibril

hadisinin temel İslami ilimler bazında karşılık geldiği Kelam, Fıkıh ve Tasavvufa

nasıl delalet ettiğinin incelenmesi, Serhendi’nin ne ölçüde Cibril hadisine

dayandığını göstermesi bakımından da önemlidir. Dahası, Cibril hadisinin işaret

ettiği temel İslami ilimlerden Kelam ile Fıkıh arasında bir teori-pratik ya da kuram-

eylem ilişkisi sözkonusudur ki bu ilişkiyi Serhendi de  vurgular ve ilim-amel ilişkisi

olarak ele alır.

                                                                                                                                         
124 A.e., C. I, mektup no: 29, s. 38.
125 Sağıroğlu, İmam-ı Rabbâni, s. 374.
126 A.e., s. 384.
127 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 36, s. 50.
128 A.e.
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İslami öğretinin analitik kısmını itikadi ve ameli olarak tasnif eden

Serhendi’nin,129 Cibril hadisinin temel muhtevası olarak ilim, amel ve ihlas

kavramlarını belirlemesinin, dini olgunun kuram ve eylem yönlerini özellikle

vurgulama amacı taşıdığı da söylenebilir. Gerçekten de dini olgunun hem kuram hem

de eylem, ya da hem teori hem pratik yönleri vardır. Diğer bir anlatımla, “Hem

kuramsal hem de eylemsel bir yönü var dinin. Kuramca içerdiği, eylemce ortaya

koyduğu birbirinden ne çok ayrılırsa ayrılsın, her din ‘kuram ile eylem’in birlikte

yoğurduğu bir anlam bütünüdür.”130

Bu noktada biz ilim, amel ve ihlas kavramlarının Cibril hadisinden çekilen

birer izdüşüm olduğunu ve böylece bu hadisin Serhendi’nin düşünce yönteminde ne

ölçüde önemli ve işlevsel olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Şüphesiz ki Cibril

hadisine dayanılarak ortaya çıkarılan hiçbir kavram bütünü Cibril hadisinin kendi

muhtevası kadar özgün ve kapsayıcı olamaz; ancak ilim, amel ve ihlas şeklindeki

kavram üçlüsü Cibril hadisinin muhtevasını, temel İslami ilimler bazındaki zahiri

ilim–batıni ilim dualitesini ve Kelam ile Fıkıh arasındaki teori-pratik ilişkisini

açıklamak ya da daha kolay algılanabilir bir anlayış seviyesine indirgemek

bakımından son derece isabetlidir.

İlim, amel ve ihlas kavramlarının Kelam, Fıkıh ve Tasavvuf ilimlerine

karşılık gelip gelmediği Serhendi’nin de dikkatini çeker. Örneğin bir mektubunda

Serhendi, ilim kavramının Kelam ilmine olduğu kadar Fıkıh ilmine de karşılık

gelebileceğine şöyle işaret eder: “ Elbette ki inanç konularının doğru (sahih) olarak

benimsenmesi ve dinden yana zorunlu olarak bilinmesi gereken hususların tasdik

edilmesi gerekir. Sonra, fıkıh ilminin beyan ettiği hususlarla ilgili olarak ilim ve amel

de zaruridir. Sonra da, sufiyye yoluna yönelmek aynı şekilde talep edilen türden bir

olaydır.”131

Serhendi’ye göre “Peygamberlerden (aleyhimüsselâm) geriye kalan ilim

ahkam ilmi ve esrar ilmi olmak üzere iki nevîdir. Peygamberlere varis olan alimler

de bu iki ilim türünden yalnızca birinden değil, her ikisinden de nasibi olan

                                                
129 A.e., C. III, mektup no: 17, s. 18.
130 Nermi Uygur, Kuram-Eylem Bağlamı, İstanbul, YKY, 1996, s. 122.
131 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 210, s. 182.
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alimlerdir.”132 Düşünce yönteminde Cibril hadisini temel ölçüt olarak alan Serhendi,

bu hadise dayanan zahiri ilim–batıni ilim dualitesini daima göz önünde bulundurur.

Dahası Serhendi, zaman zaman zahiri ilim–batıni ilim dualitesiyle değil de daha

geniş anlamıyla zahir–batın dualitesini de dikkate alarak düşünce üretmeyi tercih

eder. Örneğin, şunları söyler:

Zâhir hastalığının şer’î hükümleri yerine getirmede zorluk ve
sıkıntıya sebebiyet vermesi gibi bâtın hastalığı da aynı şeylere sebebiyet verir.
Allah Tebâreke ve Teâla bir ayette şöyle buyurur: “Kendilerini davet ettiğin
şey müşriklere pek de ağır gelir.”133 Yine Allah Sübhanehu ve Teâla bir başka
ayetinde şöyle buyurur: “Şüphesiz ki o [namaz ya da sabır] çok ağır bir
olaydır.”134 Bu zorluğa sebebiyet veren şey, zâhiri açıdan insandaki çeşitli
kuvvetlerin ve organların zafiyetidir, batıni açıdansa  yakîn (kesinkes inanç)
zafiyeti ve iman noksanlığıdır.135

Serhendi’nin zahir–batın ayrımını çarpıcı bir şekilde vurguladığı yerlerden

biri olarak bu iktibas aynı zamanda, ne ölçüde esaslı bir temel İslami metin ustası

olduğunu gösteren bir örnek olarak da okunabilir. Dikkat edilirse bu iktibasta

Serhendi, müşriklere İslamın zor ve kabul edilemez gelmesinden söz eden Şura

Suresi 13. ayete atıfta bulunmaktadır. Oysa bu iktibası kapsayan mektup Müslüman

birine yazılmıştır. Ayrıntıya girmeden söylersek, Serhendi’nin yukarıdaki iktibasın

bağlamı içinde sözkonusu ayete atfı, tefsir usulü ilminin köklü bir ilkesi olarak

‘Sebeb-i nüzulün hususi olması, hükmün umumi olmasına mani değildir’ şeklindeki

kaideye136 ilişkin bir kullanım örneğidir. Yani sözkonusu ayet bir Müslümana

yönelik tavsiye bağlamında gündeme getirilmiş ve Müslüman psikolojisiyle müşrik

psikolojisi arasında inşa edilen sert bir benzetmeyle mektubun içeriği

kuvvetlendirilmiştir. Kısacası Serhendi temel bir İslami metin olarak Kur’an’dan her

vesileyle istifade etmeye çalışır.

Serhendi’nin seçimi olarak ilim, amel ve ihlas kavramları Cibril hadisinin

delalet ettiği zahiri ilim–batıni ilim dualite gerçekliğini olduğu gibi zahiri ilim

kapsamında yer alan Kelam ve Fıkıh arasındaki kuram-eylem ya da teori-pratik

                                                
132 A.e., C. I, mektup no: 268, s. 281.
133 Kur’an, 42 (Şûra): 13.
134 Kur’an, 2 (Bakara): 45.
135 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 219, s. 192.
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ilişkisini en kolay ve en kolay anlaşılır şekilde yansıtan bir kavram üçlemesidir.137

Serhendi de bunun farkındadır ve sözkonusu ilim, amel ve ihlas şeklindeki kavram

üçlemesinin Cibril Hadisinin bir izdüşümü olduğunu göstermek ister gibi zaman

zaman ayrıntı da verir. Örneğin zahiri ilim kapsamında yer alan Kelam ve Fıkıh

arasındaki temel farkı şöyle anlatır: “Ebedi kurtuluşun gerçekleşmesi için insana üç

şey lazımdır: İlim, amel, ihlas. İlim de iki kısımdır ve bir kısmından maksat ameldir.

Bu kısmın beyanını Fıkıh ilmi üstlenmiştir. İlmin diğer kısmından maksat da salt

itikat ve kalbi yakîndir. İlmin bu kısmı da Kelam ilminde, fırka-i naciye olan Ehl-i

sünnet ve’l cemaatın görüşlerine uygun tarzda ve ayrıntıyla anlatılmıştır.”138

Böylelikle Serhendi açıkça zahiri ilim kapsamında yer alan Kelam ve Fıkıh arasında

da ilim-amel ilişkisi şeklinde ifade edebileceğimiz yeni bir dualite ile karşı karşıya

kaldığımızı belirtmiş olur. Elbette ki ilim-amel ilişkisi bağlamındaki bu dualite

açısından da bütünlük esastır. Diğer bir anlatımla, “İlme ulaşıp onunla amel etmeyen,

çift sürüp tohum ekmeyene benzer”139 ya da “Bildiğiyle amel etmeyen meyvesiz

ağaç, cahil sofu ise kapısız evdir”140 diyen Sadî-i Şirâzi gibi Serhendi de ilim amel

bütünlüğünün dini hayat açısından bir gereklilik olduğuna işaret eder: Serhendi’ye

göre “ameller iman temeline dayanan dallar gibidir” ve “amellerin olgunluğu imanın

olgunluğuna bağlıdır.”141 Kısaca, Serhendi’ye göre ilim ve amel arasında bir

bütünlük durumunun aranması gerektiği gibi ilim, amel ve ihlas arasında da bir

bütünlük durumu aranmalıdır; çünkü amel ilme bağlıdır, yani bir şey ne kadar iyi

biliniyorsa onunla o denli iyi amel edilir. Öte yandan ihlas da ilim ve amel açısından

bireyin daha olgun bir seviyeye ulaşmasını sağlar.

İlim, amel ve ihlas kavramlarıyla Serhendi, Cibril hadisinin muhtevasını en

etkin ve en kolay anlaşılır bir tarzda vermeye çalışır. Belirtmek gerekir ki bu nokta

                                                                                                                                         
136 Bkz.: Muhammed Ali es-Sabûni, et-Tibyân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut, Âlemu’l-Kütüb, 1985, s.
29-30. Ayrıca bkz.: Molla Hüsrev, Mirâtü’l-Usûl, C. I, s. 179.
137 Kuram-eylem ilişkisinin Kelam kitaplarında İman ve İslam kavramları temelinde ele alınması, bu
kavramları genel olarak ilim ve amel kavramlarıyla karşılayan Serhendi’yi haklı çıkarmaktadır. İman-
İslam ilişkisine ilişkin olarak bkz.: Taftazânî, Şerhu’l-Akaid, Haşiyetu’l-Kestelî alâ Şerhu’l-Akaid
içinde, İstanbul, Salâh Bilici Kitabevi, 1973, s. 159-162; Taftazânî, Kelam İlmi ve İslam Akâidi:
Şerhu’l-Akâid, 4. bs., Haz. Süleyman Uludağ, İstanbul, Dergâh, 1999, s. 284-287; Izutsu, İslam
Düşüncesinde İman Kavramı, s. 75-105.
138 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 59, s. 71.
139 Sadî-i Şirâzi, Gülistan, Haz. Sadık Yalsızuçanlar, İstanbul, Timaş, 2000, s. 201.
140 A.e., s. 206. Ayrıca bkz.: A.e., s. 196, 211.
141 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 59, s. 71.
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açısından Serhendi, farklı zaman ve zemin itibarıyla temel İslami metinlere

dayanarak dini düşünce üretimi yapan alimler gibidir. Yani, Kelam ilmi açısından

baktığımızda nasıl bugün elimizde bir ‘irade-i cüziye–irade-i külliye formülü’ varsa,

aynı şekilde, ilim amel ve ihlas şeklinde bir kavram üçlemesi de vardır. Yani

sözkonusu kavram incelemesi irade-i cüz’iyye–irade-i külliye formülüne benzer bir

konumdadır. Elbette ki her iki düşünce mahsulünün (ilim amel ve ihlas şeklindeki

kavram üçlemesi ve irade-i cüz’iyye–irade-i külliye formülü) temel İslami metinlerde

dayanakları mevcuttur. Alimlerin başarısı, temel İslami metinlerin ve peşi sıra da

kendi dönemlerine dek oluşmuş İslami ilim geleneğinin kılavuzluğunda yeni

düşünceler üretmek ve İslami ilimlerin zincirleme mirasına yeni halkalar eklemek

şeklinde tezahür eder. Bir alim ve mutasavvıf olarak Serhendi’nin başarısı da temel

İslami ilimlerin kılavuzluğunda ve ana-mecra İslami ilim geleneği içinde yeni

izdüşümler, düşünceler ve formüller üretme yeteneğinde (kabiliyet) ve yetisinde

(meleke) yatar.

Serhendi düşünce yönteminde Cibril hadisini öylesine temel bir ölçüt olarak

benimser ki ilim, amel, ve ihlas kavramlarını üretirken, başta Buhari olmak üzere bu

hadisin çoğu versiyonunda yer alan ‘İman, İslam ve İhsan’ şeklindeki sıralamayı

gözetir. Şimdiye dek serdettiğimiz örneklerden aşina olunduğu gibi Serhendi İman,

İslam ve İhsan kavramlarına denk gelen ilim, amel ve ihlas şeklindeki sıralamadan

hiç vazgeçmez. Mektubat’ının hemen her yerinde birkaç sayfada bir

rastlayabileceğimiz örneklerden birini seçmemiz bu noktada uygun düşer. Şöyle

söyler Serhendi: “Tasavvuf yolunun yolcusu; akâidi Ehl-i Hakk’ın (Allah

çalışmalarını ödüllendirsin) görüşleri doğrultusunda tashih ettikten ve bu bilginin

gereğiyle amel ettikten sonra, bütün vakitlerini Allah Celle Şânuhu’yu zikretmeye

sarf etmelidir...”142

Hatırlanacağı gibi Serhendi zahiri ilim kapsamında yer alan Kelam ve Fıkıh

arasındaki dualiteyi ilim-amel ilişkisi açısından ele alır ve mesela “amelden ârî ilim

sahibinin aleyhine delildir (hüccet)”143 der. Böylelikle dualite içi dualite gerçekliğine

de işaret etmiş olur. Diğer bir deyişle Serhendi, zahiri ilim–batıni ilim dualitesinin

                                                
142 Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 84, s. 108. Ayrıca Mektubat’ın bu cildinin 17. mektubuna
da özellikle bakılabilir (s. 18, 23, 25.)
143 A.e., C. I, mektup no: 76, s. 86.
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her iki yakasında da birer dualite yattığı gerçeğine işaret eder ve üstelik bu dualiteler

bağlamında da diğerine göre daha analitik olan yakanın öncelenmesi gerektiğini

ihsas eder. Zahiri ilim–batıni ilim dualitesinin zahiri ilim yakası içindeki dualiteyle

ilgili olarak aşağıdaki iktibasa yoğunlaşmak faydalı olacaktır:

Şüphesiz ki iki dünyanın saadetinin ele geçirilmesi; peygamberlerin
Efendisine (O’na ve âline salât ve selamlar olsun), Ehl-i Sünnet alimlerinin
açıkladığı şekilde (Allah çabalarını ödüllendirsin) tâbi olmaya bağlıdır. Bu da
öncelikle bu büyük alimlerin görüşleri doğrultusunda akâidi tashih etmek ve
sonra da helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mübah ve şüpheli şeylerin
bilgisini edinmekle mümkün olur. Elbette ki bu bilginin gereğiyle amel de
etmek lazımdır. İtikadi ve ameli olarak bu iki kanat hasıl olduktan sonra ebedi
saadeti temin etmeye yönelik ilahi yardım tahakkuk ederse, kudsî âleme
doğru uçmak mümkün olur. Aksi takdirde boşa kürek çekilmiş olunacaktır.144

Görüldüğü gibi zahiri ilim–batıni ilim dualitesinin zahiri ilim yakası ilim-

amel, Akaid-Fıkıh ya da Kelam-Fıkıh şeklinde bir dualite olarak yansıtılmaktadır.

Hattâ Serhendi bu dualite içi dualite gerçekliğini özellikle vurgulamak istercesine

sözkonusu zahiri ilimlerden ‘iki kanat’ diye de söz eder. Oysa bizzat zahiri ilim yani

sözkonusu iki kanat batıni ilim karşısında tek kanadı temsil eder. Zahiri ilim batıni

ilimle birlikte iki kanadı teşkil eder ve bunlara sahip olan bireyin gerçek alim

olmasını sağlar. Bu arada belirtmek gerekirse, Serhendi’nin bu özel üslubunu, İslami

öğretinin analitik kısmına ve dolayısıyla analitik akla öncelik vermesinden ötürü

seçtiğini de düşünebiliriz. Zahiri ilim içindeki dualitenin iki yakasını iki kanada

teşbih etmekle Serhendi dini bir hayat yaşama çabası sürecinde önceliğin bu iki

kanadın tesisine verilmesi gerektiğini belirtmiş olur. Bu iki kanadı tesis etmeksizin

tasavvufa yönelmek de abesle iştigaldir. Dualite içi dualite olarak, irili ufaklı hemen

her mektubunda Serhendi, ilim, amel ve ihlas sıralamasını izler ve ilimle ameli iki

kanada teşbih eder: “Mutlaka gerekli olan şey,” der Serhendi, “öncelikle, fırka-i

nâciye olan Ehl-i sünnet ve’l-cemaat alimlerinin görüşleri doğrultusunda itikadı

tashih etmek, sonra da fıkhi hükümler gereğince amel etmektir. İtikadi ve ameli

olarak bu iki kanat tahakkuk edince de, kudsî aleme uçmayı murad etmek gerekir.

Meselenin künhü budur, gerisi abes (şiir).”145

                                                
144 A.e., C. I, mektup no: 75, s. 87.
145 A.e., C. I, mektup no: 91, s. 97-8. (İtalikler benim.)
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Zahiri ilim–batıni ilim dualitesinin zahiri ilim yakası içindeki dualiteyi

vurgulayan Serhendi, bu ana dualitenin batıni yakası içindeki dualite gerçekliğine de

işaret eder. Serhendi’nin batıni ilim yakası içindeki dualiteye nasıl işaret ettiğini ve

dolayısıyla dual düşünüşe ne ölçüde önem verdiğini göstermek amacıyla küçük bir

mektubuna tümüyle yer vermek istiyoruz.

Zahir ve batın kelimelerine “Zahiren batınen selamlar”146 şeklindeki

selamlama ifadesinde bile zaman zaman yer veren Serhendi batını ilim olarak

tasavvuf ilminin bünyesinde de bir dualite olduğunu şöyle anlatır:

Yazılanların en güzeli, dostların sözleri (şiir). Bilmek gerekir ki
katetmekte olduğumuz tasavvufi yol, ikisi âlem-i halk beşi de âlem-i emirde
olmak üzere yedi adımdan ibarettir. Âlem-i emire atılan ilk adımda ilahi
fiillerle ilgili tecelli, ikinci adımda da ilahi sıfatlarla ilgili tecelli tahakkuk
eder. Üçüncü adımdaysa zâtî tecelliler başlar. Sonra ve sonra, bu seyir
erbabınca da malum olduğu gibi kemâlat derecelerinin değişik sıralamasına
göre devam eder. Bütün bunlar evvel ve sonrakilerin Efendisine (salâtların en
mükemmeli ve selamların en faziletlisi üzerine olsun) tabi olmaya bağlıdır.
Bu yolun iki adımdan ibaret olduğu söylenmiştir ki bu iki adımdan maksat,
alem-i halk ve alem-i emirdir ki, taleblilerin nazarında olayı basitleştirmek
amacıyla özet tarzda böyle söylenmiştir. Olayın gerçek iç yüzü Allah
Sübhânehu’nun yardımıyla serdetmeyi başardığım bu açıklamadır.147

Serhendi’nin, batıni ilim yakasının dualitesi olarak verdiği alem-i halk–alem-i

emir dualitesinden alem-i halk somut alem, alem-i emir de soyut alemdir. Ezcümle,

düşünce yöntemi itibarıyla Serhendi’nin –temel İslami metinlere dayanarak–

benimsediği kategorik dualite, zahiri ilim–batıni ilim dualitesi olduğu halde, bu

dualitenin her bir yakası için de ayrı ayrı yeni dualiteler tesbit etmesi sözkonusudur.

Dahası, Serhendi’nin çoğu “birer kitapçık mesabesinde olan” mektuplarının148 hemen

her birinde bu dual düşünce tarzını tesbit etmek mümkündür.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, Serhendi’nin “ele aldığı konuların

hemen çoğunu Ehl-i Sünnet İtikadı’nın temel esâsları, bazı mutlak ve girift Kelâmî

meselelerin çözümü teşkil etmektedir.”149 Serhendi muazzam bir kelamcıdır ve bu

                                                
146 A.e., C. I, mektup no: 83, s. 95. Ayrıca, “vakitleri zahir ve batın yönüyle (zâhiren ve bâtınen)
değerlendirme” ifadesi için bkz.: A.e., C. III, mektup no: 103, s. 147.
147  A.e., C. I, mektup no: 115, s. 118.
148 Hayrettin Yılmaz, İmâm-ı Rabbâni Ahmed Fârûkî Serhendi’de Nübüvvet Anlayışı, Erzurum,
1985, (basılmamış doktora tezi), s. 54.
149  A.e., s. 34.
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yönünü mektupları üzerinden gözlemlememek mümkün değildir. Bizzat kendi

şehadetiyle de Kelam ilminde müçtehit olduğunu150 öğrendiğimiz Serhendi bazı

kelami konularda Matüridiyye Mezhebinin önde gelen alimlerinden zaman zaman

farklı düşünür. Serhendi’nin bu yönünü en iyi örneklendiren düşüncesi, ‘profan’ diye

nitelendirebileceğimiz dağ başında (şâhiku’l-cebel) büyüyüp yaşayan ve kendisine

dini tebliğin hiç ulaşmadığı insan tipiyle ilgilidir. Matüridiyye mezhebinin bu konu

üzerindeki ana-mecra görüşü, bu tür insanların Allah’ın varlığını ve birliğini kendi

akıllarıyla bulmaları gerektiği, aksi takdirde ebedi cehennemde kalacakları

yönündedir. Serhendi bu yaklaşıma katılmaz ve açıkça farklı düşündüğünü belirtir:

Mâtüridiyye mensubu arkadaşlarımızın Yaratıcı’nın (Sübhânehu ve
Teâla) varlığı ve birliğini bulmak gibi bazı meselelerde aklın bir başına yeterli
olabileceğini söylemekle neyi kastettiklerini keşke bilebilsem! Bu alimler dağ
başında yetişip putlara tapan insanları –kendilerine peygamber daveti
ulaşmamış olsa da– Allah’ın varlığı ve birliğini bulmakla mükellef tutmuşlar
ve bu iki konuda akıllarını kullanmadıklarından dolayı kafir olduklarına,
dolayısıyla da ebediyen cehennemde kalacaklarına hükmetmişlerdir. Oysa
biz, kafirlik ve ebedi cehennemde kalma hükmünün ancak açık bir tebliğle
gelen ve peygamberlerin gönderilmesiyle bağlantılı eksiksiz delilden sonra
geçerli olacağını düşünüyoruz. Evet, akıl Allah Teâla’nın sağladığı
delillerden biridir; fakat başarıyla kullanılmaması halinde en şiddetli azaba
sebebiyet verebilecek türden bir delil değildir.151

Hind diyarına bile Hintlilerden peygamberler gönderildiğine inanan

Serhendi152 dağ başında yaşayan putperestlerin dince mükellef tutulmayan canlılar

gibi muamele göreceği yönünde içtihatta bulunmaktadır.153 Bu arada belirtmek

gerekirse, Serhendi’nin burada temel İslami metinlere dayalı bir analitik akıllla

düşünce ürettiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Çünkü, Serhendi bu noktada, İslami

öğretinin analitik kısmından büyük ölçüde kopuk bir sufi bakış açısına yenik

düşmemiştir. Gerçekten de Serhendi bu konuda İbn Arabi’nin önerdiği çözümü kabul

etmez: “Dağ başında yetişen putperestlerle ilgili sorunun çözümü babında Fütûhâtü’l

Mekkiyye sahibinin, kıyamet günü Allah’ın bu insanları davet etmek amacıyla bir

peygamber göndereceği ve cennetlik ya da cehennemlik olma hükümlerinin, inkar ya

                                                
150 Bkz.: Ahmed Sirhindi, Rabbânî İlhamlar: Mebde’ ve Mead, Çev. Necdet Tosun, İstanbul, Sufi
Kitap, 2005, s. 80.
151 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 259, s. 238.
152 A.e., s. 239.
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da kabullerine göre gerçekleşeceği mealinde söyledikleri bu fakire göre makul

(müstahsen) değildir. Çünkü ahiret ceza (karşılık) yurdudur, [dünya gibi]

mükellefiyet yurdu değildir...”154 Kısaca özetlemek gerekirse Serhendi bu konuda

İbn Arabi gibi yüzde yüz sufi bir bakış açısına yenilmediği gibi, Matüridiyye ve

Eşariyye ulemasının maruz kaldığı analitik hataya da düşmez. Matüridi yaklaşımına

göre kendisine hiçbir dini tebliğin ulaşmadığı insan (profan), aklıyla Allah’ın

varlığını ve birliğini bulamazsa ebedi cehennemlik olur; Eşari yaklaşımına göreyse

bu kimse müşrik olarak ölmekle birlikte kendisine tebliğ ulaşmadığından ebedi

cennetlik olur. Hem İbn Arabi’nin çözüm formülünü hem de Matüridi ve Eşari

yaklaşımları kabul etmeyen Serhendi, yukarıda belirttiğimiz sonuca varır.155 Burada

ayrıca küçük bir not olarak eklemek gerekir ki, Serhendi’nin ulema ve sufilerle bazen

örtüşen bazen farklılaşan bu özgün konum ve tutumunu genişletip bütün  İslami

konulara teşmil ettiğimizde, İslami ilim geleneği içinde neden eşsiz bir sima olduğu

daha kolay anlaşılacaktır.

Serhendi’nin Fıkıh alanında, müçtehitlik düzeyinde olmasa da dikkat çeken

bir ihtisası vardır. “Keşif konusunda hata ihtimali çoktur”156 diyen Serhendi’de bir

fakihteki bütün ‘analitik’ hassasiyetleri bulmak mümkündür. Serhendi tıpkı bir fakih

–ve ‘yalnızca’ bir fakih– gibi zahiri ve analitik ölçütlere son derece önem verir.

“Fırka-i nâciyenin [Ehl-i Sünnetin] belirlediği itikat esasları gerçekleşmeksizin hasıl

olan vecdleri (keşifleri) ve halleri” der Serhendi, “istidraçtan başka bir şey saymam.

Bunları kayıp ve mahrumiyet olarak düşünüyorum.”157

Serhendi’nin bu fıkhî hassasiyeti elbette ki batıni ilim diye nitelendirilen

tasavvufa karşıdır. “İnsanlar kıyamet günü tasavvuftan değil, şeriattan sorumlu

tutulacaklardır”158 diyen Serhendi bir kelamcı ve özellikle de fakih hassasiyeti

göstermektedir. Bu bağlamda ayrıca zikretmek gerekirse, Serhendi bir mektubunda

ilim, amel ve ihlas kavramlarıyla belirlediği sıralamayı izler ve ihlas kavramının

işaret ettiği tasavvuf yolu ile ilgili olarak şunları söyler: “Bu son esasın [tasavvuf]

gerekliliği –ilk iki esasın aksine– güzel görülen türden bir olaydır (istihsâni). Çünkü

                                                                                                                                         
153 A.e., s. 238.
154 A.e.
155 Bkz.:A.e.
156 A.e., C. I, mektup no: 256, s. 236.
157 A.e., C. I, mektup no: 112, s. 116.
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İslâmın aslı bu iki esasa bağlıdır. Son esasla irtibatlı olan şey ise İslamın aslı değil de

kemâlidir.”159

“Kalbe ilişkin salih ameller gerçekleştirilmeksizin kalbî hallerin temini

imkansızdır”160 diyen Serhendi ‘tasavvufun ya da tasavvuf yoluyla elde edilen

hakikat derecesinin’ karşısında şeriatı kabuktan ibaret gören geleneksel sufi söylemi

nasıl değerlendirmektedir? Elbette ki Serhendi bu söylemi bütüncül bir bakış açışıyla

ele alıp etraflıca değerlendirecek ve “Halleri istikamet üzere olan büyük alimler bu

gibi sözleri telaffuz etmeyi caiz görmezler”161 diyerek olumsuz bulduğunu açıkça

belirtecektir.

“Salih amelleri yerine getirmeksizin kalbin temiz (salim) olduğu iddiası

batıldır”162 diyen Serhendi’ye göre doğal olarak dinin direği olan namaz163 “Allah’a

ve Rasulüne imandan sonra gelen en faziletli ibadettir.”164 Görüldüğü gibi bir zahiri

ilim olarak Fıkıh ilmi kapsamında incelenen zahiri ibadetlere son derece önem

vermesi dolayısıyla Serhendi tam bir fakih hassasiyetine sahiptir.

Bütün bu hususlardan muhtemelen daha önemli olmak üzere Serhendi alimler

ile sufilerin çatışması ya da ihtilafa düşmesi halinde alimlerin tarafının tercih

edilmesi gerektiğini açıkça belirtir. Serhendi’ye göre böylesi bir durumda “hak ve

hakikat alimler tarafındadır,” Çünkü “nübüvvet kandilinden alınan ilim, velayet

mertebesinden alınandan daha doğru ve daha sağlamdır.”165

Zahiri ilim kapsamında yer alan fıkıh ilminin mütehassısı herhangi bir sima,

doğal olarak zahiri olanı batıni olana tercih edecektir. Hattâ bir fakih için zahiri ilim–

batıni ilim şeklinde bir çatışma sözkonusu dahi edilemez. Serhendi ise hem fakih

hem de sufi olduğundan böylesi bir çatışma ihtimalini doğal olarak gündeme getirir

ve alimlerin tarafının tercih edilmesi gerektiğini belirtir. Dahası, Serhendi bu tercihi

sufiler için de gerekli görecektir.

                                                                                                                                         
158 A.e., C. I, mektup no: 48, s. 64.
159 A.e., C. I, mektup no: 71, s. 81.
160 A.e., C. I, mektup no: 39, s. 53.
161 A.e., C. I, mektup no: 84, s. 96.
162 A.e.,C. I, mektup no: 39, s. 53.
163 A.e., C. I, mektup no: 304, s. 367. Ayrıca Serhendi’nin “Namaz dinin direğidir…” şeklinde
başlayan hadisi iktibas ettiği yer olarak bkz.: A.e., C. I, mektup no: 85, s. 96.
164 A.e., C. III, mektup no: 17, s. 23.
165 A.e., C. I, mektup no: 266, s. 272. Ayrıca bkz.: Sağıroğlu, İmam-ı Rabbâni, s. 376.
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Alimlerle sufilerin çatışması durunda Serhendi’nin belirlediği tercih, şüphesiz

ki basit bir tercih tavrından çok daha fazla bir şeydir; çünkü Serhendi hem fakih hem

de sufi (mutasavvıf) bir simadır. Bununla beraber, sözkonusu tercih tavrının

oluşumunda Serhendi’nin fakih hassasiyetinin etkin olduğunu özellikle belirtmeliyiz.

Konu üzerinde Serhendi somut olarak şunları söyler:

Bazı tasavvuf alimlerinden (meşayıh) (Allah sırlarını takdir etsin)
tasavvufi hal ve sarhoşluğun baskın çıktığı hallerde, hak ehlinin  [zahiri ilim
alimlerinin] isabetli görüşlerine zıt düşen bir takım bilgi ve marifetlerin
peydah olması meselesinde, bu bilgi ve marifetlerin kaynağı keşif olduğundan
sözkonusu alimler mazur olurlar. Kıyamet günü bu alimlerin bu keşiflerinden
ötürü hesaba çekilmeyeceklerini umuyoruz. Aksine bu tasavvuf alimleri, hata
eden müçtehit gibidir ki bu müçtehide sonuçta bir ecir verilir. Oysa hak, ehl-i
hak olan alimlerin cenahındadır (Allah gayretlerini ödüllendirsin.) Çünkü
alimlerin ilimleri, kesin vahiy ile teyit edilmiş nübüvvet kandilinden (salât,
selam ve iyi temenniler o kandilin sahibi Hz. Peygamber’in üzerine olsun)
alınmıştır. Sufiyyenin marifetlerinin dayanağıysa hataya mahal olabilecek
keşif ve ilhamdır. Keşif ve ilhamın doğruluğunun alameti; ehl-i sünnet ve’l-
cemaat alimlerinin bilgilerine uygun olmasıdır. Şayet kıl kadar dahi
muhalefet sözkonusu olursa bu keşif ve ilhamlar ‘doğru’ dairesinin dışında
kalır.166

Burada zahiri ilim–batıni ilim çatışmasının zahiri ilim lehine çözümü

sözkonusu edilmektedir ve bu yaklaşımıyla Serhendi tam bir fakih tavrı

yansıtmaktadır. Çünkü herhangi bir fakih de normal olarak aynı çözümü savunur,

aynı şeyleri söylerdi. Yukarıdaki iktibasta bir ayrıntıya dikkat etmek gerekir:

Serhendi ulemanın ‘isabetli’ (es-saibe) görüşleriyle tasavvuf ehlinin tasavvufi hal ve

sarhoşluk esnasında telaffuz ettikleri sözleri karşılaştırmaktadır. Elbette ki sözkonusu

çatışmayı çözmede bize kolaylık sağlayıcı bazı yardımcı unsurların varlığı

sözkonusudur. Örneğin Serhendi’nin alimlerin görüşleri diye ifade ettiği toplamın

teşekkülü belli bir sürece, hattâ demokratik diyebileceğimiz özgür ve herkesin

denetimine açık bir sürece dayanır; yanısıra, tasavvuf ehli diye nitelendirilen

simaların bir kısmı, hattâ dönem dönem çok önemli bir kısmı aynı zamanda zahiri

ilim alimidir. Bununla beraber, Serhendi’nin zikrettiği çatışma durumunda zahiri ilim

tarafının, hatalı diğer tarafın hatasını, ya da her iki tarafın da hatalı (müçtehid-i

muhti) olduğu durumda çözüm nasıl olacaktır? Serhendi’nin verdiği muhasebelerden

                                                
166 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 112, s. 116.
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çıkan sonuç, zahiri ilim yakasının ölçüt olma özelliğinin daima korunduğu

yönündedir. Dolayısıyla burada mevzii bir zahiri ilim–batıni ilim çatışması değil de

aslında zahiri ilmin doğasıyla batıni ilmin doğasının çatışması sözkonusu

edilmektedir.Sonuç olarak da zahiri ilmin ölçüt alınması isabetlidir, çünkü zahiri

ilmin yöntemi –batıni ilmin yönteminin aksine– analitiktir. Zahiri ilimde; düşünce

silsilesinin doğruluğunun sınanması anlamında akıl, mantık, kıyas vb. birçok aracın

istihdam edilmesi sözkonusudur. Dahası, zahiri ilmin yöntemi ve vargılarında genel-

geçerlik özelliği mevcuttur. Kısaca, analitik yöntemle elde edilen bir düşünce

mahsulünün sınanabilirliği, mistik yöntemle elde edilen bir ‘düşünce’ mahsulünden

çok daha esaslıdır. Serhendi’nin bu konudaki yaklaşımı bir zahiri ilim alim ve özelde

bir fakih olmasından kaynaklanır. Mütehassıs bir fakihtir Serhendi; üstelik tavizsiz

bir fakih.

Bu bağlamda, Serhendi’nin fıkıhçı yönünü daha özgül bir tarzda göstermeye

çalışırsak, bid’at-i hasene (güzel bidat) kavramına muhalif tutumunu gündeme

getirebiliriz. “Bu fakir,” der Serhendi, “bidat cinsinden hiçbir şeyde güzellik ve

nuraniyet cinsinden hiçbir şey müşahede etmemektedir.”167 Kısaca işaret etmek

gerekirse, hadislerden anlaşıldığına göre “her bidatın bir sünneti yok ettiğini ve bu

yok etme işinin bazı bidatlere özgü olmadığını, dolayısıyla da her bidatin bidat-i

seyyie oldu”ğunu düşünen Serhendi,168 öte yandan “ ‘içtihat yoluyla kıyas’ı bidatle

alakasız” görür.169 Çünkü “kıyas nasların anlamına yönelik olarak isbat (inşa) değil

de izhar işlevindedir.”170 Diğer bir deyişle Serhendi’ye göre kıyas, nasların anlamına

ilavede bulunmaz da, onların yalnızca ‘ortaya çıkması’nı sağlar. Kısaca söylersek,

Serhendi’nin dile getirdiği ‘izhar’ ve ‘isbat’ kavramları ayrımıyla muazzam ölçüde

bir fıkıh usulcüsü olduğu ve dolayısıyla bir fakih bilinci ve tavrı yansıttığı aşikardır.

Nitekim bu izhar–isbat ayrımını gözettiği başka bir mektubunda şöyle diyecektir:

“Şüphesiz ki müçtehit alimler dinin hükümlerini izhar etmişlerdir (ortaya

çıkarmışlardır); bunun aksine dinde, dinde olmayan şeyleri (hükümleri) ihdas etmiş

                                                
167 A.e., C. I, mektup no: 186, s. 159.
168 A.e., s. 160.
169 A.e.
170 A.e.
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değillerdir. O halde içtihadi hükümler ihdas edilmiş işlerden değil de aksine, dinin

asıllarındandır. Çünkü dinde dördüncü delil kıyastır.”171

Kanaatimizce Serhendi’nin fıkıhçı yönünü gösteren en önemli hususlar, fakih

bilincini yansıttığı izhar–isbat ayrımıyla ulema-sufiyye ihtilafı bağlamında

benimseyip gündeme getirdiği yaklaşımdır. Buna göre, ulemanın işlevi, dinde yeni

hükümler icat etmek değil, aksine, onda içkin olan hükümleri ortaya çıkarmaktır:

Ulema dinin temellerine muhalif yeni hükümler ihdas etmeyecek, aksine, dinde içkin

olan ve dinin işaret ettiği yeni hükümler izhar edecektir. Bu son derece ince ayrımı

tekrardan kısaca belirtirsek; ulema temel dini metinlerden bağımsız davranmayacak,

aksine, temel dini metinlerin ışığı altında içtihatta bulunacaktır. Öte yandan, ulema

ile sufiyyenin ihtilafa düştüğü meselelerde, Serhendi’ye göre daima ulemanın

içtihadı tercih edilmelidir. Hattâ bu durum iki tarafın ihtilafa düştüğü bütün

meselelerde geçerli olduğu gibi hem ulema hem de sufiyye için ayrı ayrı geçerlidir.

Yani böylesi bir ihtilafın tahakkuk etmesi durumunda sufi bir birey tarafından

yapılması gereken de ulema içtihadını tercih etmek olmalıdır. Çünkü ulema ile

sufiyye arasındaki fark, nübüvvet (peygamberlik) olgusuyla velayet (velilik) olgusu

arasındaki fark gibidir. Önemine binaen, ulema-sufiyye ihtilafı bağlamında

Serhendi’nin bir fakih olarak ürettiği, ama hem kelamcı hem fakih hem de

mutasavvıf için öngördüğü yaklaşımı olduğu gibi iktibas etmek yerinde olur. Şöyle

der Serhendi:

Bilinmesi gerekir ki, ulema ile sufiyyenin ihtilaf ettiği herhangi bir
mesele üzerinde dikkatle düşünüldüğünde doğrunun (hakkın) alimlerin
tarafında olduğu anlaşılır. Bunun sırrı şudur: alimlerin görüşleri peygamberlik
kemâlat ve ilimlerine nüfuz edici olarak peygamberlere (aleyhimüs-selam)
tabi olma yoluyla tahakkuk eder. Sufiyyenin görüşleriyse velilik kemâlatı ve
bilgileriyle sınırlıdır. Şu halde, peygamberlik (nübüvvet) kandilinden alınan
ilim (bilgi) velilik mertebesinden alınan ilimden (bilgiden) hiç şüphesiz daha
doğru ve daha sağlamdır.”172

Cibril hadisinin muhtevasını ilim, amel ve ihlas kavramlarıyla açıklayan ve

bu kavramlarla temel İslami ilimler olarak Kelam, Fıkıh ve Tasavvufu belirleyen

Serhendi’nin Kelam ve Fıkıhta olduğu gibi Tasavvufta da mütehassıs bir sima olması

                                                
171 A.e., C. I, mektup no: 260, s. 254.
172 A.e., C. I, mektup no: 266, s. 272.
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sözkonusudur. Aslında Serhendi, Batı dünyası dahil olmak üzere İslamiyat ve

Şarkiyat çevrelerinde kelamcılığı ve fıkıhçılığından daha ziyade mutasavvıflığı ile

tanınır.173 Oysa, Serhendi’nin mutasavvıflığı kadar kelamcı ve fakih olması

sözkonusudur. Dahası, Serhendi’nin kelamcılığı ve fakihliği öylesine önemlidir ki

zamanla bu iki yönünün ön plana çıkarılıp mutasavvıflığının gölgede kalma ihtimali

bile iddia konusu edilebilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, nihai tahlilde bütünselci bir

bakış açısı benimseyen Serhendi’nin kelamcı, fıkıhçı ve mutasavvıf yönlerini

birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkarmak son derece zordur. Bu sebeple çok özgül

örnekler seçmeye önem veriyoruz. Keza Serhendi’nin mutasavvıf yönünü

göstermede de benzer bir yol izlemek istiyoruz.

Tasavvufta temel bir tema olan Allah sevgisi ya da marifetullah, Serhendi

tarafından da olabildiğince yüceltilir. Diğer bir deyişle, müslüman birey cennet

sevgisi ve cehennem korkusuyla değil de, yalnız Allah rızası için ibadet etmelidir.

Hattâ Serhendi’ye göre müslüman bireyin yegâne istek ve maksadı Allah olmadıkça

şirkten (Allah’a ortak koşmaktan) kurtulması da sözkonusu değildir. Serhendi’ye

göre “Hak Sübhânehu ve Teâla’nın dışında matlub ve maksud olan her ne varsa

mabuddur.”174 Kalbin temizlenmesi için tasavvufta kısaca ‘masiva’ denen Allah’tan

başka her şeyden uzak tutulması gerekir. Bunun yolu da müslüman bireyin yegâne

maksadının Allah olmasıdır. Çünkü masiva adına kalpte bulunan her şey mabud

hükmündedir. “Hak Sübhânehu dışındakilere ibadet etme zilletinden kurtuluş,” der

Serhendi, bireyin düşüncesinde “uhrevi maksatlar ve cennet nimetleri de dahil olmak

üzere Hak Celle ve Alâ’dan başka hiçbir maksadın kalmamasıdır. Çünkü uhrevi

maksatlar genellikle iyi şeyler (hasenat) kabilinden olsa da Allah’ın has kulları

(mukarrebun) nezdinde kötü şeyler (seyyiat) kabilinden sayılır.”175

Dikkat edilirse bütün bu muhasebeler kelamcı ya da fakih Serhendi’nin değil

de mutasavvıf ya da sufi Serhendi’nin dile getirebileceği muhasebeler

kapsamındadır. Çünkü bir kelamcı ya da fakih, müslüman bireyin iç hayatı ile –en

azından bir mutasavvıf ya da sufi kadar– ilgili değildir. Keza, aşağıda vereceğimiz

tevhit tanımında kelamcı ya da fakih Serhendi’den daha ziyade mutasavvıf

                                                
173 Örnek olarak bkz.: David Waines, An Introduction to Islam, Second ed., Cambridge University
Press, 2003, s. 192.
174 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 110, s. 115.
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Serhendi’yi görüyoruz. Salt bir kelamcı ya da fakihe göre tevhit Allah’ın varlığını ve

birliğini kabul etmek ve en nihayetinde kalp ile tasdik ederek kelime-i tevhidi

telaffuz etmektir. Mutasavvıf Serhendi’de tevhit bundan çok daha fazla bir şeydir.

“Tevhit”, der Serhendi, “kalbi, Hak Sübhanehu’dan başkasına yönelmekten

kurtarmaktır. Kalp Hak Teâla’dan başkasıyla azıcık da olsa ilgili olduğu takdirde, bu

kalbin sahibi tevhit erbabından olmaz.”176

Mektubat’ta, Serhendi’nin mütehassıs bir mutasavvıf hattâ yalnızca bir

mutasavvıf olduğu izlenimini verecek çok sayıda örnek bulmak mümkündür. Daha

kategorik bir tarzda söylersek, Mektubat’ında Serhendi’den salt bir zahiri ilim alimi

olduğu izlenimi veren çok sayıda örnekler bulunabileceği gibi salt batıni ilim alimi

olduğu izlenimi veren örnekler de bulunabilir. Dolaylı da olsa kendisinin hicri ikinci

bin yılın müceddidi olduğuna işaret eden177 Serhendi’nin nerdeyse istisnai

diyebileceğimiz özelliği de budur. ‘Nerdeyse’ diyoruz, çünkü Serhendi bu özelliği

itibarıyla kendisinden önce yaşamış Abdulkadir Geylâni ve Gazali gibi simalarla da

karşılaştırılabilir.

Düşünce yöntemini deşifre etmede en önemli unsurlardan biri olarak tesbit

ettiğimiz Cibril hadisi, Serhendi’nin sürekli göz önünde tuttuğu daimi bir ölçüttür.

Bir ölçüt olarak Cibril hadisinin Serhendi’nin genel üslubuna etki ettiğini sezmemek

de mümkün değildir. Örneğin yukarıda tevhit tanımını verdiğimiz ‘mutasavvıf’

Serhendi, bu tanıma uymayan insanları –mesela– ‘kafir’ değil de erbab-ı tevhitten

saymaz. Bu üslupta Cibril hadisinin etkisi görülmektedir, çünkü “kalp Hak Teâla’dan

başkasıyla azıcık da olsa ilgili olduğu takdirde, bu kalbin sahibi tevhit erbabından

olmaz”178 ifadesine dayanılarak bu şartları haiz bir müslüman birey hakkında kafir

hükmü verilmez. Serhendi bu konuda son derece de hassastır. Diğer bir deyişle

Serhendi, “batının halleri olmaksızın zahirin halleri itibardan düşer”179 dediği halde

batıni alanın ölçütleriyle zahiri alana ait bir hüküm vermez. Açıkçası Serhendi

‘azıcık da olsa’ kalbi Allah’tan başkasıyla ilgili ya da meşgul olan müslüman birey

için erbab-ı tevhitten değildir der, ama ‘kafir’ demez. Ve bu ince üslup Cibril

                                                                                                                                         
175 A.e.
176 A.e., C. I, mektup no. 111, s. 115.
177 Bkz.: A.e., C. II, mektup no: 4, s. 12 vd.
178 A.e., C. I, mektup no: 111, s. 115.
179 A.e., C. I, mektup no: 142, s. 130.
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hadisinin bir yansımasıdır. Kaldı ki Serhendi zahiri ilim ölçütleri itibarıyla bile

herhangi bir müslüman birey hakkında kafir hükmü vermede hızlı ve hevesli

davranmayı sevmez. Bizzat Serhendi bu konuya ilişkin genel ulema görüşü olarak

şunları kaydeder: “Bir meselede doksan dokuz hususun, tekfiri gerektirdiği, bir

hususun da onu nefyettiği tesbit edilse bu bir hususa itibar etmek ve küfre (kafirliğe)

hükmetmemek gerekir.”180

“Kalbin mutmain olması” zahiri ilim yöntemleri olarak “nazar (inceleme) ve

istidlal (akıl yürütme) ile değil de, Allah’ı zikretme yolu ile gerçekleşir”181 diyen

Serhendi İslamiyetin en temel ibadeti ya da imandan sonraki en temel hakikati olan

namazla ilgili olarak da tam bir mutasavvıf yaklaşımı sergiler. Serhendi’ye göre

“namaz kılan kimsenin, namazını miraca dönüştürmesi ve namazda Allah’a

kelimenin tam anlamıyla yakın olmayı arzu etmesi gerekir.”182 Dahası Serhendi

namazın bir sureti, bir de hakikati olduğunu ve hakikatinin de suretinden daha önemli

olduğunu düşünür ve kötülüklerden alıkoymayan namaz için de “namazın hakikatsiz

(hakikati olmayan) sureti” nitelendirmesinde bulunur.183 Namazın hakikati karşısında

suretini nerdeyse hiç mesabesine indirdikten sonra, yine Cibril hadisinin zahiri ilim–

batıni ilim dualitesi açısından denge sağlayıcı tesiriyle namazın suretinin de terk

edilmemesi gerektiğini belirtir: “Fakat,” der Serhendi, “namazın hakikati hasıl

oluncaya dek suretinin de terk edilmemesi gerekir, çünkü tamamı elde edilemeyen

şeyin tamamı terk edilmez.”184 Bu arada, ilim, amel ve ihlas bütünlüğü formülünün

ışığı altında Serhendi’nin namaz ibadeti bazında genel olarak ibadet konusuna ilişkin

yaklaşımının Abdulkadir Geylani’nin yaklaşımıyla birebir düzeyde örtüştüğünü

geçerken belirtmekte fayda var. Çünkü Geylani’ye göre de “amellerin ruhları vardır;

bu ruhlar da ihlastan ibarettir.”185 Dahası, zahiri amellere devam edildiği müddetçe

“kalp amellerinden bir zerre bin zahiri amelden daha hayırlıdır.”186 Öte yandan,

“İnsanlarla ilim, amel ve ihlas lisanıyla konuş. Onlarla amelsiz ilim lisanıyla

                                                
180 A.e., C. III, mektup no: 38, s. 53.
181 A.e., C. I, mektup no: 92, s. 99.
182 A.e., C. I, mektup no. 304, s. 368.
183 A.e., C. I, mektup no: 85, s. 96.
184 A.e.
185 Abdulkadir Geylani, el-Fethu’r-Rabbâni ve’l-Feyzu’r-Rahmâni, Beyrut, el-Mektebetu’l-
Asriyye, 2001, s. 94.
186 A.e., s. 264.
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konuşma, çünkü bu ne sana ne de yanındakilere fayda verir”187 şeklinde bir tavsiyede

bulunan Geylani de bu üç unsurun bütünleştirilmesi taraftarıdır: “Keza... ilim de

ancak onunla amel edildiğinde fayda sağlar. Amel de, ancak onda ihlas olduğunda

fayda sağlar: Hiçbir amel ihlassız fayda sağlamaz.”188

Cibril hadisini temel ölçüt alması dolayısıyla Serhendi’nin kelamcı, fıkıhçı ve

mutasavvıf yönlerini, daha geniş anlamdaysa, zahiri ilim ve batıni ilim ihtisaslarını

somut olarak göstermek elbette ki zordur. Ancak onun kelamcılığını ve fıkıhçılığını

ya da kısaca zahiri ilim uzmanlığını gösterirken izlediğimiz tarzda bir yolla salt

mutasavvıflığını yani batıni ilim uzmanlığını gösteren örnekler olarak iki önemli

iktibasa yer vermek istiyoruz. Daha da önemlisi bu iktibaslar, Serhendi hakkında

zahiri ilim uzmanlığı kapsamında hiç yer almayan bir mutasavvıf izlenimi

bırakacaktır.

Daha önce Serhendi’nin, İslami öğretinin analitik kısmını ‘kabuk’a batıni

kısmını da bu kabuğun özüne benzeten sufi yaklaşımı nasıl olumsuz bulduğuna

değinmiştik. Hattâ Serhendi İslami öğretinin analitik kısmını kabuk’a batıni kısmını

da öze benzeten sözlerin, bu sözleri söyleyenin “istikametten yoksun olduğunu

gösterdiğini” düşünür.189 Ancak aşağıdaki iktibasta görüleceği gibi Serhendi bu

teşbihe bizzat itibar da eder:

Bilinmelidir ki şeriat suret ve hakikatin toplamından ibarettir. Suret
şeriatın zahiri, hakikatsa batınıdır. Hem kabuk hem de öz şeriatın parçalarıdır.
Muhkem de müteşabih de bu kabukla özün fertlerindendir. Zahir alimleri
şeriatın kabuğuyla yetinmiş, derinleşmiş alimlerse (ulema-i rasihûn) özle
kabuğu birleştirmiş ve suretle hakikatın toplamından büyük bir nasibe nail
olmuşlardır. Dolayısıyla şeriat suret ve hakikattan mürekkep bir şahıs gibi
düşünülmelidir.190

Burada görüldüğü gibi bizzat Serhendi de İslami öğretinin analitik kısmını

‘kabuk’a batıni kısmını da öze benzetmektedir. Fakat Serhendi’yi geleneksel bir

tasavvufi söylem olarak kabuk ve öz benzetmesi içeren sözleri söyleyenlerden farklı

kılan, hem kabuğu hem de özü İslami öğretinin bileşenleri olarak telakki etmesidir.

                                                
187 A.e., s. 169.
188 A.e., s. 177 vd.
189 A.e., C. I, mektup no: 84, s. 96.
190 A.e., C. I, mektup no: 276, s. 299.
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Nitekim Serhendi yukarıda iktibas ettiğimiz muhasebesinin uzunca devam eden

bölümünde, biri yalnızca kabukla ilgilenen, diğeri de kabuğu terk etmemekle birlikte

özellikle ‘hakikat’le yani özle ilgilenen, ama bu özü toplam İslami öğretinin ötesinde

bir şey olarak gören iki alim grubundan söz eder. Serhendi her iki alim grubu

arasında zamanla açılan mesafeyi de, hem kabuğa hem de öze önem verip her ikisini

de İslami öğretinin bileşenleri olarak gören üçüncü bir alim modeli olarak rasih alim

modeliyle kapatmaya çalışır.191

Daha önce belirttiğimiz gibi hem Kelam hem Fıkıh hem de Tasavvuf

alanlarında mütehassıs bir alimin, bu alanların her birindeki ihtisasını birbirinden

bağımsız olarak göstermek zordur. Çünkü, böylesi bir alim bu alanların tümüne

yönelik bütüncül bakış açısını terk etmeyecektir. Nitekim yukarıda yer verdiğimiz

iktibasta Serhendi, İslami öğretinin bir kısmını kabuk’a bir kısmını da öze benzeten

geleneksel sufi temayı benimsediği izlenimini verir ama hemen peşi sıra da hem

kabuğun hem de özün İslami öğretinin parçaları olduğu gerçeğini vurgulayarak ve

sonra da bu yaklaşım üzerinde geniş bir muhasebe inşa ederek bütüncül bakış

açısının gereğini yerine getirmiş olur.192 Yine de sözkonusu iktibasın, Serhendi’nin

mutasavvıf yönüne özellikle delalet ettiğini düşünüyoruz; çünkü temel İslami

ilimlerdeki dualiteye işaret eden bu kabuk–öz benzetmesi sonuçta İslami ilim

geleneği içindeki mutasavvıf cenahın ürettiği bir temadır.193

 Serhendi’nin özellikle tasavvufi yönünü gösteren bir başka ilginç iktibas

olarak, temel İslami ilimler bazında zahiri ilim–batıni ilim dualitesini Kur’an’daki

muhkem ve müteşabih kavramlarıyla ilintilendirdiği bir muhasebesine de yer vermek

istiyoruz. Böylece Serhendi, Sünnet bazında Cibril hadisine dayanarak

temellendirdiği temel İslami ilimler dualitesini Kur’an bazında bu kez muhkem ve

müteşabih kavramlarıyla temellendirecektir. Mutasavvıf bakış açısının başat

olduğunu düşündüğümüz bu muhasebesinde Serhendi şunları söyler:

Allah’a hamd, peygamber olarak seçtiği kullarına de selam olsun.
“Alimler peygamberlerin varisleridir” hadisi alimlere övgü olarak yeter.

                                                
191 A.e.
192 Yohanan Friedmann’ın bu önemli noktayı dikkatten kaçırdığını belirtmek gerekir. Bkz.:
Friedmann, Shaykh Ahmad Sirhindi, s. 45.
193 Mevdudi’nin fakih’in zahirle, mutasavvıfın da batınla ilgilendiğine dair ilginç bir muhasebesi için
şuraya bkz.: Mahir İz, Tasavvuf, İstanbul, Rahle Yayınevi, 1969, s. 236-237.
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Burada verasete konu olan ilim şüphesiz ki şeriattır, çünkü peygamberlerden
(a.s.) geriye kalan ilim budur. Şeriat ilminin bir sureti, bir de hakikatı vardır.
Sureti zahir alimlerinin nasibidir (Allah çalışmalarını ödüllendirsin) ve Kitap
ile Sünnetin muhkemleriyle alakalıdır. Hakikatıysa derinleşmiş (rasih)
alimlerin (Allah onlardan razı olsun) nasibidir ve Kitap ile Sünnetin
müteşabihleriyle alakalıdır. Her ne kadar muhkemler Kitab’ın anası
mesabesindeyse de bu muhkemlerin meyveleri ve sonuçları Kitab’ın
maksadını oluşturan müteşabihlerdir. Anneler [Kitab’ın anası mesabesindeki
muhkemler] bu sonuçların ortaya çıkmasının vesilelerinden başka bir şey
değildir. O halde Kitab’ın özü müteşabihlerdir; muhkemlerse bu özün
kabuğudur. Müteşabihler asıl manaları remiz ve işaret yoluyla beyan eden ve
bu muamelenin hakiki yönünü ortaya çıkaran unsurlardır. Derinleşmiş (rasih)
alimler kabukla özü birleştirip şeriatın hem suretine hem de hakikatına sahip
olmuşlardır.194

Görüldüğü gibi Serhendi bütüncül bakış açısını terk etmemektedir ve

dolayısıyla da zahir alimlerin karşısına batın alimlerini değil de her iki yakanın

ilmiyle mücehhez rasih (derinleşmiş) alimleri koymaktadır. Diğer bir deyişle rasih

alimler elbette ki zahir alimlerden üstündür ama bu üstünlük yalnızca batıni ilme

değil, hem zahiri hem de batıni ilme sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu

iktibasta muhtemelen önemli bir ayrıntı, Serhendi’nin zahir alimlerle rasih alimlere

dua bağlamında zikrettiği ifadelerdir. Serhendi en kuvvetli dua ifadesini rasih

alimlerle ilgili olarak zikretmektedir. Ezcümle, ne salt zahiri alimlerin ne de salt

batıni alimlerin Serhendi’nin bu muhasebesine pek itibar etmeyeceği aşikardır.

Elbette ki Serhendi’nin kendi manevi tecrübelerine ilişkin ve salt tasavvufi

diye nitelendirebileceğimiz mütâlaları da sözkonusudur. Ancak hemen belirtmeli ki

bu mütâlalar genellikle kendi manevi öğretmenine yazdığı mektuplarında yer

almaktadır.195  Serhendi’nin manevi öğretmeninden aydınlatıcı bilgi istemeye matuf

bu mektupları şaheseri ve en hacimli kitabı Mektubat’ına dahil etmesi batıni ilim ve

manevi tecrübeye verdiği önemin göstergesidir.

Serhendi incelememizde gündeme getirdiğimiz iktibaslar itibarıyla mümkün

mertebe kategorik ya da aksiyomatik olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu, bir yöntem

tesbiti çalışmasıdır. Dolayısıyla bizi Serhendi’nin mesela özgül tasavvufi kavramlar

istihdam ederek anlattığı herhangi bir manevi mertebesinden ya da mesela tasavvufi

‘makamlar’ı yine özgül tasavvufi kavramlarla anlatıp işlediği muhasebelerden çok bu

                                                
194 Serhendi, Mektubat, C. II, mektup no: 18, s. 28.
195 Örnek olarak bkz.: A.e., C. I, mektup no: 1, s. 6-8; A.e., C. I, mektup no: 11, s. 16-20.



192

kavramları –ve dahası, bütün bir tasavvuf sistemini– kategorik ve aksiyomatik

anlamda nasıl temellendirdiği ilgilendirmektedir. Bu durum Serhendi’nin zahiri ilim

yönü, yani kelamcılığı ve fakihliği ile ilgili olarak da geçerlidir. Diğer bir deyişle

burada Serhendi’nin tekil bir kelami, fıkhi ya da tasavvufi mütâlasından çok kelami,

fıkhi ya da tasavvufi bakış açısını vermeye çalıştık. Elde ettiğimiz sonuç da

Serhendi’nin hem zahiri hem de batıni ilim bakış açılarıyla mücehhez olduğu, bu

bakış açılarını birleştirdiği yönündedir. Bu sonuca bağlı olarak belirtmek gerekir ki

Serhendi ne yalnızca zahiri ilim kapsamında ne de yalnızca batıni ilim kapsamında

değerlendirilebilecek ve konumlandırılabilecek bir alim değildir: zahiri bir alim de

değildir, batıni bir alim de değildir Serhendi; aksine –kendi seçtiği Kur’ani deyimle–

rasih bir alimdir.196

Muhtevasını ilim, amel ve ihlas kavramıyla verdiği Cibril hadisi Serhendi’nin

düşünce yönteminin önemli bir unsurudur. Serhendi bu hadisi bütüncül bakış açısına

ulaşmada en önemli ölçüt olarak benimsemiştir. Nitekim Serhendi’nin bu bütüncül

bakış açısını Ekrem Sağıroğlu kendi kelimeleriyle şöyle aktaracaktır:

Demek ki, önce îtikadı düzeltmek için kitaplar okunacak, sonra fıkha
dair eserler incelenecek, sonra da bunlar tasavvufla te’yid edilip imanın ve
amelin derecesi yükseltilecektir. İman yakîn derecesine erdirilecek, fıkıh da
amel haline getirilip ihlâs ve ihsan derecesine ermenin imkânı aranacaktır.

Böylece Peygamber (aleyhisselâtü vesselam)’in Cibril Hadisi denilen
hadisinde haber verdiği, iman islam ve ihsan hakikati gerçekleşmiş
olacaktır.197

2. Analitikleştirme

Serhendi’nin düşünce yöntemini teşkil eden en önemli unsurlardan biri de

analitikleştirme diye adlandırabileceğimiz olgudur. Serhendi analitik bir bakış açısına

sahiptir. Onunla ilgili hemen her araştırma sufizme yönelik ıslahatçılığından söz

                                                
196 Batı dünyasında Serhendi ile ilgili en etkili çalışmayı gerçekleştiren Yohanan Friedmann’a göre
“Serhendi’nin mektuplarının ve diğer çalışmalarının kahir ekseriyeti (overwhelming majority)
tasavvuf meseleleriyle ilgilidir.” (Friedmann, Shaykh Ahmad Sirhindi, s. 114.) Biz bu tesbite
katılmıyoruz. Friedmann, Serhendi’nin kelami muhasebelerini de tasavvuf kapsamında değerlendirmiş
görünüyor. Şayet Friedmann İslami ilimlere İslami gelenek anlamında kuvvetle aşina olup özellikle
Cibril hadisinin Serhendi tarafından ne derece esaslı bir ölçüt olarak benimsendiğini gözden
kaçırmasaydı, sözkonusu yargısını tadil ederdi diye düşünüyoruz.
197 Sağıroğlu, İmam-ı Rabbani, s. 396 vd.
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eder. Doğal olarak, ıslahatçılığının analitik bakışla doğrudan ilişkisi vardır. Zira

analitik bakış açısı olmaksızın İslami öğretinin analitik kısmıyla arasındaki organik

bağı koparmış, koparmak üzere olan ya da –kimi örnekleri itibarıyla yine ‘sapma’

kapsamında değerlendirilebilecek bir olgu olarak– böyle bir izlenim veren tasavvufu

ıslah etmek mümkün değildir. Serhendi’yi “büyük Hind velisi”198 diye nitelendiren

Muhammed ikbal onun analitik bakış temelli ıslahatçılığını şöyle gündeme getirir:

Dini hayatın zenginlik ve tenevvuu hakkında size bir fikir vermek
için, on yedinci asrın büyük din dahilerinden Şeyh Ahmed-i Serhindi’nin ...
muasır tasavvufuna tevcih etmiş olduğu pervasız tahlili tenkid yeni bir
tekniğin inkişafına müncer oldu. Hindistan’da mevcut muhtelif tasavvuf
tekniği sistemlerinin hepsi Orta Asya ve Arabistan’dan gelmiştir, Hindistan
hududunu aşan ve Punjab, Afganistan ve Asya Rusya’sında el’an da yaşayan
bir kuvvet olan yegâne teknik onunkidir.199

Serhendi bir tasavvuf tenkitçisi ve dolayısıyla da bir tasavvuf ıslahatçısıdır.

Yanısıra, elbetteki bu ıslahatçılığında analitik bakış açısına sahip olması son derece

önemli bir yer tutmaktadır. Dahası, bu analitik bakış Serhendi’nin düşüncesinde –

ilim ve amel kavramları üzerindeki vurgularından anlaşılabileceği gibi– öncelikli bir

konuma sahiptir. Aslında, bilindiği gibi Serhendi hem analitik hem de mistik bakış

açılarına sahiptir ve her ikisine de önem verir. Ancak, hemen belirtmeli ki normal

şartlarda olduğu gibi analitik bakış açısını öncelemesi özellikle tasavvuf ıslahatçılığı

bağlamında daha da hayati bir önem kazanmaktadır. Çünkü İslami öğretinin analitik

kısmıyla arasındaki organik bağın kopa yazdığı bir tasavvufi hayatın eksiği analitik

düşüncedir; dolayısıyla da öncelikle analitik bir bakış açısıyla ıslah edilmeye

çalışılmalıdır.  İslami öğretinin analitik kısmının gerçekleştirilip batıni ya da mistik

kısmının ihmal edildiği bir ortamda bu kez mistik bakış açısının öncelenmesi

sözkonusu olabilecek ve mesela zahirden çok batına, ibadetlerin şekillerinden çok bu

ibadetlerin ruhuna önem verilmesi gerektiği vurgusunu içeren söylemler doğrudan

doğruya istihdam edilebilecektir. Hatırlanacağı gibi Serhendi her iki düşünce tarzına

da önem verir ve bazen mektubuna mistik bakış açışının önemi vurgusuyla başlasa

da toplam İslami öğretideki sıralamanın analitik bakış açısını öncelediğine mutlaka

                                                
198 Muhammed İkbal, İslâmda Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, Çev. Sofi Huri, İstanbul,
Kırkambar, 1999, s. 218.
199 A.e., s. 214.



194

işaret eder.200 Çünkü toplam İslami öğreti itibarıyla İman ve İslam olmadan İhsanın,

diğer bir deyişle, ilim ve amel olmadan ihlasın değeri yoktur. Serhendi’nin

ifadeleriyle söylersek, “salih ibadetleri yerine getirmeksizin kalp temizliği iddiası

batıldır.”201 Dolayısıyla, tasavvufi ıslahatçılığı Serhendi’nin yalnızca bir yönünü

gösterir. Esas itibarıyla Serhendi hem analitik hem de mistik bakış açılarına önem

verir, bunları birleştirir ve bütüncül bir İslami öğreti anlayışına varır. Şu halde

Serhendi’nin mirası, mistik fikirlere daima açık ve meftun bir coğrafi alt kıta olarak

Hindistan’da 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında yaşamış müslümanlar

için değil de, aynı zamanda bütün dünya müslümanları için kılavuz niteliğindedir.

Serhendi gerçekten bir müceddittir ve bıraktığı miras evrensel İslam için son derece

önemlidir. Serhendi Endülüs’te ya da akılcı geleneğini bütün şiddetiyle korumuş

‘müslüman’ bir Yunanistan’da yaşamış olsaydı her biri müstakil risale değerindeki

mektuplarında mistik bakış açışına daha ziyade önem verirdi, ama bıraktığı miras da

evrensel İslam için taşıdığı işlevsel değerden zerre yitirmezdi, çünkü düşünce yöntem

ve mirası şu ya da bu kültürel çevrenin tesirinde kalmayıp temel İslami metinlerin

izdüşümü şeklinde gerçekleşmiştir.

Normal şartlarda öncelik verilen analitik bakış açısına tasavvufi ıslahatçılık

bağlamında öncelik verilmesi elbette ki daha ziyade önem taşır. Analitik bakış

açısına öncelik verilmesi, doğal olarak analitik düşünce–mistik düşünce dualitesinin

analitik düşünce yakasının türevlerine de öncelik verilmesi gerektiği anlamına gelir.

Buna göre soyut olana karşı somut olanın, sezilebilir olana karşı hissedilebilir olanın

vb. öncelenmesi gerektiği anlaşılır ki tasavvuf ıslahatçılığı bağlamında Serhendi bu

yönde bir yaklaşım benimser. Muhammed İkbal, Serhendi’nin bu yönüne şöyle işaret

eder: “Büyük bir İslâm tasavvufi ıslahatçısı” olan Serhendi’ye “göre, sırf objektif

olanı sembolize eden yekta tecrübeye erişmeden evvel, bir insanın, bu Alem-i Emr,

yani ‘idare eden kuvvet aleminden’ geçmesi lazımdır.”202

Serhendi’nin analitikleştirme dediğimiz ilkeyi uygulama tarzına dair en iyi

örneklerden biri, analitik aklın aşina olduğu sebep-sonuç ilişkisiyle bu tür aklın aşina

olmadığı türden bir sebep-sonuç ilişkisini karşılaştırdığı bir mektubudur. Daha özgül

                                                
200 Küçük bir mektup olduğundan kolay bir ‘sağlama’ imkanı verdiğini düşündüğümüz şu mektuba
bkz.: Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 39, s. 53.
201 A.e.
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bir deyişle, Serhendi sözkonusu mektubunda analitik aklın öngördüğü sebep-sonuç

ilişkisinden farklı  bir vaka olarak ‘keramet’ (fizik kurallarına aykırı olay) konusu

temelinde ‘kerameti çok veli’ ile ‘kerameti az (hattâ hiç keramet göstermeyen)

veli’yi karşılaştırmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, “kerameti çok olanın veliliği

daha noksansız ve nasibi de daha çoktur demek doğru olmaz; aksine, çoğu kez

keramet tecrübesi daha az olan velinin velayeti daha noksansız olur”203 diyen

Serhendi, kerametin çokça tecrübe edilmesiyle ilgili iki sebep görür: manevi

yükselişin (urûc) çokluğu ve  –daha temel bir sebep olmak üzere– manevi inişin

(nüzûl) azlığı.204 İşte bu bağlamda Serhendi Hasan-ı Basri ile Habib-i Acemi’yi

karşılaştırır. Serhendi’nin hayranlık uyandıran mütâlası batıni bakış açısını devreden

çıkarmadan nasıl analitik bir bakış açısıyla düşündüğünün güzel bir örneğidir. Şöyle

anlatır Serhendi:

Hasan-ı Basri’den şöyle nakledilir: bir gün nehir kıyısında durmuş,
karşıdan karşıya geçmek için bir kayık bekliyordu. O sıra Habib-i Acemi
çıkagelir ve orada bekleme sebebini sorar. Hasan-ı Basri ‘kayık bekliyorum’
der. Habib ‘kayığa ne gerek var? Sende yakîn yok mu?’ deyince Hasan-ı
Basri ‘Peki senin ilmin yok mu?’ diye karşılık verir. Habib kayık yardımı
olmaksızın su üzerinde yürüyerek karşı kıyıya geçer; Hasan-ı Basri ise kayık
beklemeye devam eder. Hasan-ı Basri sebepler alemine inmişti, dolayısıyla
sebepler aracılığı ile iş görmek durumundaydı. Habib-i Acemi ise sebepleri
aşmış ve görüş ufkundan tamamen kaldırmıştı, dolayısıyla da sebeplerin
aracılığı olmaksızın iş görebilme durumundaydı. Fakat üstünlük Hasan’ındır,
çünkü ilim sahibi olarak ayne’l-yakîn ile ilme’l-yakîni telif etmiş ve eşyayı
(nesneleri) olduğu gibi bilmiştir. Haddi zatında kudret hikmetin ardında
gizlidir. Habib-i Acemi bir tür sarhoşluk (sekr) içindedir ve Fail-i Hakiki olan
Allah’a sebeplerin dahli olmaksızın kesinkes inancı (yakîn) vardır. Ancak bu
görü işin aslına uygun değildir, zira sebeplerin aracılığı vakıa (realite)
gereğidir.205

Analitik bakış açısı ya da analitikleştirme dediğimiz ilkenin istihdam edilmesi

herhangi bir tasavvufi mesele ile ilgili olarak ilk bakışta kuvvetle muhtemel görünen

sonucun tam tersi  bir sonuç elde edilmesini sağlayabilir. Keramet ya da fizik

kurallarına aykırı harikulâde olay gösterme konusuyla ilgili olarak benzeri bir durum

sözkonusudur. Keramet çokluğunun velayet kuvvetiyle doğru orantılı olduğu

                                                                                                                                         
202 İkbal, İslâmda Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, s. 215.
203 A.e., C. I, mektup no: 216, s. 187.
204 A.e.
205 A.e.
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düşünülebilir ancak, analitik bakış açısıyla yaptığı tahlil sayesinde Serhendi bunun

tersinin sözkonusu olabileceğini göstermiştir. Çünkü Serhendi’ye göre “bir velinin

kerametlerinin çokluğu kendisi gibi kerametler göstermeyenlere üstün olduğuna

delalet etmez. Aksine, hiç keramet göstermeyen bir velinin birçok keramet göstermiş

evliyadan (velilerden) daha üstün olması mümkündür.”206 Bu arada belirtmek gerekir

ki, tasavvufun müslüman bireyler üzerinde menfi tesirler icra etmemesini özellikle

temin etmeye çalışan Serhendi, analitikleştirme ilkesi ya da –basitçe– analitik bakış

açısıyla ‘rasyonel bir tasavvuf’ öngörmemektedir. Serhendi’nin yaklaşımı tasavvufun

İslami öğretinin bir parçası olduğu ve batıni yakasını temsil ettiği, dolayısıyla da

tasavvufi mahsullerin İslami öğretinin zahiri yakasıyla uyum içinde ele alınması

gerektiği yönündedir. Diğer bir deyişle, herhangi bir batıni ilim mahsulü, zahiri ilim

alanına taşındığında elbette ki zahiri ilim ölçütleriyle ele alınmalı, bu ölçütlere

uyulmadığı takdirde de reddedilmelidir. İslami açıdan batıni ilmin zahiri ilim

ölçütleriyle uyumlu olma zorunluğu, temelde zahiri ölçütlere itibar edilmediği

takdirde ortada İslami öğreti diye bir şey kalmayacağı gerçeğinden kaynaklanır.

Diğer bir deyişle, zahiri ilim ölçütlerine öncelikle itibar edilmediği takdirde, tasavvuf

yoluyla müslüman birey, epistemik bir anarşiye maruz kalabilir. İşte Serhendi’nin

analitik bakış açısı böylesi bir anarşinin peşinen bertaraf edilmesini temin etmeye

çalışır.

Analitikleştirme ilkesinin gerekliliği İslami öğretinin analitik kısmının

öncelik taşımasından kaynaklanır, çünkü zahiri ilmin yöntem ve sonuçları –batıni

ilmin sonuçlarının aksine– somuttur ve herkes için geçerlidir. Dahası, zahiri ilmin

yöntemleri yanında batıni ilmin yöntemleri nerdeyse hiç mesabesindedir. Dolayısıyla

da, batıni ilmin sonuçlarının zahiri ilim sonuçlarıyla ters düşmesi değil de onlarla

uyumlu olması aranır. Şöyle anlatır Serhendi:

İtimat bakımından kesin ve gerçek olan Kitap ve Sünnettir. Çünkü bu
iki unsur kesin vahiy ile sabit olmuş, melek vasıtasıyla bağlantılı olmalarıyla
da kesinlik kazanmışlardır. Alimlerin icma ve müçtehitlerin içtihadı –yani
kıyas– da bu iki esasa dayanır. Bu dört kaynağın dışında her ne olursa olsun
şayet bu kaynaklardan biriyle uyumluysa kabul edilir; aksi takdirde, sufilerin
ilimleri, parlak marifetleri, ilham ya da derin keşifler de olsa reddedilir. Zira
vecd ve hal bu meyanda şeriat terazisiyle tartılmadıkça yarım arpa değerinde

                                                
206 A.e., C. III, mektup no: 86, s. 109.
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bile olmaz. İlham ve keşifler Kitap ve Sünnet mehengine vurulmadan yarım
kuruş bile etmez.207

Görüldüğü gibi İslami ilimler bazında zahiri ilim dolayısıyla analitik bakış

açısı öncelik taşımaktadır. Analitikleştirme dediğimiz ilkenin dayanağı da bu

durumdur. Dolayısıyla analitikleştirmenin iki faydası olduğu düşünülebilir. Birincisi,

sufi sözlerinin temel İslami metinlerle uyumlu olup olmadığının araştırılmasıysa,

ikincisi de aslında varolan ama kolayca fark edilmeyen uyum yönünün ortaya

çıkarılmasıdır. Her iki amacın gerçekleştirilmesi açısından analitik bakış açısı, paha

biçilemez bir öneme sahiptir. Çünkü bu ilke her şeyden önce sufi sözlerinin birebir

anlamlarıyla algılanmamasını ve bu sözlerin analitik anlam düzleminde neye karşılık

geldiğini tesbit etmeye çalışmayı öngörür. Serhendi, “sufiyyenin (sufilerin) müçtehit

alimlerin görüşlerine muhalif olarak söyledikleri ya da yaptıkları şeyleri... zahir

anlamlarına almamak gerekir”208 derken bu analitikleştirme ilkesine işaret

etmektedir. Bu anlamda analitikleştirme işlemi hem faydalı hem de gereklidir, çünkü

İslami öğretinin “iç yüzü (batın) ile dış yüzü (zahir) arasında hiçbir aykırılık

bulunmaz.”209

Bu arada değinmek gerekir ki, sufilerin İslami öğretinin zahirine doğrudan

doğruya zıt düşen ve tevili de kabil olmayacak türden sözleri de sözkonusudur.

“Batın zahiri tamamlar ve olgunlaştırır; aralarında da kıl kadar uyuşmazlık yoktur”210

diyen Serhendi’nin bu tür sözlere ilişkin yaklaşımı nedir? Serhendi’ye göre bu tür

sözler sekr/vecd hali (sekerat) sırasında söylenmiş sözlerdendir ve kesinlikle ilk

etapta akla gelen dış anlamlarına göre algılanmamalıdır. Burada ölçü, sözkonusu

manevi tecrübeyi yaşayıp yaşamamaktır. Yanısıra bu noktada Serhendi’nin

gösterdiği özel hassasiyet, sözkonusu manevi tecrübeyle ilgisi olmayan insanların

kimi örneklerin etkisi altında kalarak İslami öğretinin zahirine –hattâ doğrudan

doğruya İslami öğretiye– aykırı düşen sözlere iltifat etmemesi gerektiği noktasında

yoğunlaşır. Diğer bir deyişle Serhendi, zikri geçen türden sözlerin analitik bakış

açısıyla ya da birebir anlamla algılanmasının doğurduğu tahribatı gidermeye özellikle

                                                
207 A.e., C. I, mektup no. 217, s. 190.
208 A.e., C.I, mektup no: 272, s. 289.
209 A.e., C. I, mektup no: 13, s. 21.
210 A.e., C. I, mektup no: 41, s. 54.
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ilgi göstermektedir. Nitekim Serhendi, zikrettiği mektubun bağlamından anladığımız

kadarıyla muhtemelen bu tür sözlerin etkisiyle ‘küfri’ mahlasını seçen bir şairin bu

seçimini olumlu bulmaz, hattâ bu “ismi” değiştirmesini ister.211 Serhendi’ye göre

“bazı şeyhlerin ibarelerinde rastlanan, vecd esnasında küfre övgü, zünnar bağlamaya

teşvik ve benzeri türden söylenmiş sözler zahir anlam ile algılanmaz ve tevile konu

edilir. Nitekim sarhoşların sözleri tevile tabi tutulup yaygın zahiri anlamın dışına

çekilir.”212 Burada Serhendi’nin tesbit ettiği temel mesele mistik ya da batıni anlamın

doğrudan doğruya analitik ya da zahiri anlama çekilmesidir. Dahası, vecdle ilgisi

olmayan insanların bu tür sözleri telaffuz etmesinin hiçbir şekilde mazur

görülemeyeceğini belirten Serhendi, aynı türden sözlere tasavvuf erbabınca da itibar

edilmediğine işaret eder.213

Serhendi’ye göre mistik bireylerin manevi geçkinliğinden kaynaklanan bu tür

sözler, manevi yükselişin üst basamaklarında bertaraf edilir ve hiç gündeme gelmez.

Vecdden uzak “tam ayıklık hali de ancak sıddıkiyet aşamasında gerçekleşir.”214 Vecd

halinde sarf edilen sözlere itibar edilmemesi gerektiği bağlamında Serhendi tasavvufi

bilgiye ulaşmanın tasavvufi bir yolu olarak ilhamın hataya açık olduğunu da şöyle

temellendirir:

İlhamın âlem-i emirden olan kalp gibi yüksek bir mahalli ve yüce bir
konumu vardır. Fakat kalbin ten, akıl ve nefsle bağlantısı vardır. Nefs her ne
kadar tezkiye yoluyla mutmainne durumuna gelse de, bu mutmainne durumu
sebebiyle sıfatlarından asla sıyrılmaz. Şu halde ilhamda hata ihtimali
vardır.215

Dikkatle bakıldığında, İslami öğretinin zahirine açıkça aykırı düşen tasavvufi

sözlerle ilgili olarak Serhendi’nin analitik bakış açısını öncelediğini, ancak batıni

bakış açısını da devre dışı bırakmadığını görürüz. Bir kez daha Serhendi her iki bakış

açısını korumuş ve bütünlük fikrinden taviz vermemiştir.

Şimdiye dek incelediğimiz kadarıyla gördüğümüz gibi Serhendi batıni bakış

açısını ihmal etmemekle birlikte analitik bakış açısına daima öncelik vermektedir.

                                                
211 Bkz.: A.e., C. I, mektup no: 23, s. 32 vd.
212 A.e., s. 33.
213 Bkz.: A.e.
214 A.e., C. I, mektup no: 41, s. 55.
215 A.e.
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Böylece Serhendi batıni ilim alanına ilişkin olarak üretilen bir düşünce mahsulünün

zahiri ilim alanında neye karşılık geldiğini tesbit etmeye çalışmakta ama bu mahsulü

olduğu gibi zahiri ilim alanına taşımamaktadır. Dahası Serhendi, böylesi düşünce

mahsullerinin zahiri anlamla algılanmaması yönünde özellikle uyarıda

bulunmaktadır. Çünkü Serhendi’ye göre her iki alanın düşünce araçları doğal olarak

birbirinden farklıdır. Örneğin, Serhendi’ye göre İslami öğretinin zahiri kısmının

düşünce aracı olarak “içtihadi kıyas”216 ile aynı öğretinin batıni kısmının düşünce ya

da bilgi edinme aracı olarak keşif ve ilham temel bir farklılık arz eder:

Serhendi’ye göre müslümanlar keşif ve ilhamın aksine “içtihadi kıyas”ın sonuçlarına

uymakla yükümlüdür; çünkü “içtihadi hüküm” yalnızca bu hükme varan müçtehit

için değil de, “başkaları için de delildir.”217

Bu yaklaşımı hakikat–mecaz dualitesi açısından ifade edersek; Serhendi,

mecazi ifadeyi önemsemekle birlikte doğrudan doğruya birebir anlamla

algılamaması, aksine bu ifadenin birebir anlam düzleminde neye tekabül ettiğinin

tesbit edilmesi gerektiğine işaret etmekte ve böylece de birebir anlamla mecazi anlam

arasındaki ‘organik bağın’ korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ‘organik bağ’

ifademizle ilgili olarak biraz daha sarih olmaya çalışırsak; Serhendi, alim olmayan

sufilerin rahatlıkla benimseyeceği ‘Teşbihte hata olmaz’ şeklindeki sözün ‘Teşbihte

hata yapmayınız’ şeklinde anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktadır; çünkü “mecaz

hakikatın gölgesidir.”218

Bu bağlamda Serhendi genel olarak velilik kemâlatının peygamberlik

kemâlatına üstün olduğunu savunan kimselerle bir peygamberin velayetinin

peygamberliğinden üstün olduğunu savunanları eşit düzeyde tenkit etmiş, tasavvufi

eğitim sürecinde yaşanan vecd halini ayıklığa tercih edenleri de bu gruplara

benzetmiştir.219 Açıkçası, bütün bu yaklaşımları Serhendi, temel İslami metinlerin

ışığı altında yürüyen analitik akla aykırı bulmaktadır. Serhendi’ye göre,

Veliliği peygamberlikten üstün görmek ve geçkinliği ayıklığa tercih
etmek; kafirliği müslümanlığa tercih etmek ve cehaleti ilme üstün görmek
gibidir. Zira kafirlik ve cehaletten her biri velilik makamına, İslam ve ilimden

                                                
216 Bkz.: Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 272, s. 289.
217 A.e.
218 A.e., C. III, mektup no: 66, s. 83.
219 Bkz.: C. I, mektup no: 268, s. 282.
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her biri de peygamberlik mertebesine uygun olmaktadır. Hüseyin b. Mansur
el-Hallac (Hallac-ı Mansur) şöyle söylemiştir (şiir):

Allah’ın dinin inkar ettim, üstelik inkar da vaciptir / Bana göre
böyledir, müslümanlara göreyse çirkin.220

Rasulullah Muhammmed (a.s.) kafirlikten Allah’a sığınmıştır. “De ki;
herkes kendi tabiatına göre hareket eder.”221 Nasıl ki mecaz alemi itibarıyla
müslümanlık kafirlikten üstünse, aynı şekilde, müslümanlığın hakikat alemi
itibarıyla da kafirlikten üstün olduğuna inanılmalıdır. Zira mecaz hakikatın
köprüsüdür.222

Genellikle tasavvufi sözlere ilişkin sorulara verdiği cevaplarda olduğu gibi

burada Serhendi’nin sert ve azarlayıcı üslubunu sezmemek de mümkün değildir.

Çünkü burada Serhendi mecazi alemi dayanak tutup hakiki aleme yönelik bir yargıda

bulunmaktadır. Diğer bir deyişle Serhendi, müslümanlığın kafirliğe üstünlüğünü

öncelikle mecazi alem itibarıyla kanıtlamaktadır. Böylelikle de Serhendi sorunu,

doğuş merkezinden kalkarak köklü ya da azarlayıcı, ama her halükârda hakikat ile

mecaz arasında organik bir bağ olduğu gerçeğini işaretleyerek çözmeye

çalışmaktadır. ‘Doğuş merkezinden kalkarak’ diyoruz,  çünkü sorunun doğuş yeri

mecazi alandır: bu tür sözlerin mecazi alana ilişkin ya da orada neşvü nema bulan

türden sözler olduklarını söylemekle sufiler kendilerine İslami öğretinin analitik

kısmından bağımsız bir alan oluşturmayı umabilmektedirler. Oysa Serhendi hakikat–

mecaz dualitesi ya da zahiri ilim–batıni ilim dualitesi yakaları arasında böylesi bir

kopukluğa zaten muhaliftir ve doğal olarak da onay verici olmayacaktır. Ayrıca, bu

tahlil çerçevesi içinde Serhendi’nin üstün zekasına delalet edecek başka yönler de

bulunabilir. Mesela Serhendi’nin, sufilerin bazı hatalı yaklaşımlarını diğer bazı hatalı

sözleri aracılığıyla bertaraf ettiği söylenebilir. Ancak buradan kalkarak Serhendi’nin

batıni ilme kapalı ve şiddetle muhalif bir ‘molla Kasım’ olduğu da

düşünülmemelidir. Nitekim Serhendi yukarıda yukarıda atıf yaptığımız bir

mektubunda223 sufi şatahatına yönelik girift, derin ama bir o kadar da munis bir tahlil

yapmaktadır. Ezcümle, veliliği peygamberliğe üstün gören  sufi yaklaşımı çürütürken

ya da manevi geçkinliği ayıklığa tercih eden sufi eğilimi çürütürken Serhendi mecazi

                                                
220 Serhendi’nin bu ve benzeri sufi sözlerine ilişkin ilginç bir analitik incelemesi için bkz.: A.e., C. III,
mektup no: 33, s. 48-50.
221 Kur’an 17 (İsra): 84.
222 Sehendi, Mektubat, C. I, mektup no: 268, s. 282.
223 A.e., C. III, mektup no: 33.



201

alandan hakiki alana doğru giden bir istidlal yolu izlemiştir, çünkü bir sufi sözünün

ya da mistik mahsulün zahiri ilim alanında neye tekabül ettiği hayati önem

taşımaktadır. İşte bu tahlil genel olarak analitikleştirme dediğimiz ilkenin Serhendi

tarafından nasıl kullanıldığının göstergesidir: temel İslami metinlerin ışığı altında

düşünen analitik aklın çıkarsadığı yaklaşımlar öncelenecektir, ama bu durum batıni

ilmin ‘batıl’ olduğu anlamına da gelmeyecektir.

Söz bu noktaya gelmişken, Serhendi’nin düşünce yönteminin önemli bir

bileşeni olarak değerlendirdiğimiz analitikleştirme ilkesini nasıl uyguladığını,

birbiriyle bağlantılı olduğunu düşündüğümüz üç somut örnekle göstermek istiyoruz:

Ru’yetullah (Allah’ı görme) meselesi, Allah’ın rızası ile cennet arzusu ve vahdet-i

vücud karşısında vahdet-i şühud.

a. Ru’yetullah

Sufi literatüre az da olsa aşina olunduğunda, ru’yetullah konusu temel bir

tema olarak mutlaka dikkat çekecektir. Bu literatür kapsamında değerlendirilebilir

olmak üzere hem coşkun şiirsel eserlerde hem de akli düzyazısal eserlerde Allah’ın

dünya hayatı sürecinde görülebileceği anlamını veren ya da böyle bir izlenim bırakan

ibarelerin varlığı sözkonusudur. Örneğin, “Dininin iç yüzünü, özünü dile,

kabuklarından vazgeç: Allah için olsun, şu özleşmiş sözü dinle”224 diyen Mevlana

Celaleddin-i Rumi şöyle bir tavsiyede bulunur: “Müzik dinlemek istiyorsan kamış

gibi yerden dışarıya çık; sevgiliyi görmek istiyorsan geceleyin afyon yutma a

gönül.”225 Hemen belirtmek gerekir ki bu ibareler coşkun şiirsel türden mistik

ibarelerdir. Dolayısıyla Allah’ın dünyada görülebileceği anlamı ya da izlenimi bu tür

ibarelere kolay kolay dayandırılamaz. Ancak, Divan-ı Kebir’i ve Mesnevi’si başta

olmak üzere bütün külliyatını insanlığın elindeki coşkun ve şiirsel mistik mirasın şahı

diye nitelendirebileceğimiz Mevlâna’da Allah’ın dünyada görülebileceği anlamını ya

da izlenimini veren daha kuvvetli ibareler de vardır. Örneğin, Mesnevi’sinden de

daha coşkun (lirik) bulduğumuz eseri Divan-ı Kebir’in bir yerinde “Sevgili, beni hiç

                                                
224 Mevlâna, Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 441.
225 A.e., C. V, s. 432.
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mi hiç göremezsin der amma aldırış etme, evet, görürsün deyinceye dek dayan”226

diyen Mevlana’nın “...Tanrı’yı apaçık, gözünle görürsün sonunda”227 şeklinde bir

ibaresine rastlamak da mümkündür.

Öte yandan, yine son derece önemli bir mutasavvıf olarak Abdulkadir

Geylani, tasavvufi literatür içinde daha çok akli ve düzyazısal yakada

değerlendirilebilecek eseri El- Fethu’r-Rabbani ve’l-Feyzu’r-Rahmani başlıklı

kitabında Allah’ın, dünyada kafa gözüyle değil de ‘kalp gözüyle’ görülebileceği

kanaatindedir: “Allah bugün [dünyada] kalp gözüyle görülür, yarınsa [ahiret] kafa

gözüyle görülecektir.”228 Anlaşılan o ki, Mevlâna’da olmayan tasrih Abdulkadir

Geylani’de mevcuttur. Yani Abdulkadir Geylani Allah’ın bu dünyada kafa gözüyle

değil de kalp gözüyle görülebileceği kanaatindedir. Dahası, –Mevlâna’dan farksız

olmak üzere– Abdulkadir Geylani’ye göre bu nimet, isteyen herkesin ulaşma

ihtimalinin olduğu türden bir nimettir, çünkü Abdulkadir Geylani “Allah’ım, seni

dünyada kalp gözleriyle, ahirette de kafa gözleriyle görenlerden olmamızı sağla”229

şeklinde bir dua da irad etmiştir.

Şüphesiz ki Mevlâna da Allah’ın bu dünyada kafa gözüyle görülemeyeceği

kanaatine yakın düşecektir. Ancak burada bizi asıl ilgilendiren Serhendi’nin

yaklaşımıdır. Çünkü Mevlâna (öl.1273) Abdulkadir Geylani (öl.1152)’den sonra

yaşamış bir mutasavvıftır ve kalbi ru’yete cevaz veren müteahhir meşayıh230

kapsamındadır. Serhendi’ye göre Allah’ın ahirette görülmesi (uhrevi rüyet) haktır231

ve bu türlü bir ru’yetin dünyada meydana gelmesi kesinlikle mümkün değildir:

“Uhrevi ru’yet ancak ahirette sözkonusudur ve kesinlikle dünyada olmaz.”232 Dahası

                                                
226 A.e., C. II, s. 68. Mevlâna burada Araf suresinin 143. ayetine telmihte bulunmaktadır. Ayetin meali
şöyledir: “Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca ‘Rabbim! Bana
kendini göster; seni göreyim!’ dedi. (Rabbi): ‘Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o
yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!’ buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti,
Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: ‘Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben
inananların ilkiyim.” (Çeviri Ali Özek başkanlığındaki Kur’an çeviri heyetinden Sadreddin Gümüş’e
aittir.)
227 Mevlâna, Dîvân-ı Kebîr, C. II, s. 80.
228 Abdulkadir Geylani, el-Fethu’r-Rabbâni ve’l-Feyzu’r-Rahmâni, s. 117. (Köşeli parantezler
benim.)
229 A.e., s. 176.
230 Bkz.: Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 100, s. 140.
231 A.e., C. I, mektup no: 173, s. 153.
232 A.e., C. I, mektup no: 207, s. 175.
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Serhendi, müteahhirun meşayıha muhalif olarak, Allah’ın bu dünyada kalben ya da

kalp gözüyle de görülemeyeceği kanaatindedir.233

Allah’ın dünyada ne kafa gözüyle ne de kalp gözüyle görülemeyeceğini

düşünen Serhendi’nin yalnızca bu mesele üzerinden analitik bakış açısını önceleyen

düşünce yöntemini, analitikleştirme ilkesini nasıl kullandığını ve dolayısıyla da

büyük ıslahatçılığını gözlemlememek mümkün değildir. Analitik bakış açısını

önceleyen ama mistik bakış açısını da ihmal etmeyen bir bakışla temel İslami

metinlere baktığında Serhendi, müminlerce Allah’ın bu dünyada hiçbir şekilde

görülemeyeceği, ahiretteyse doğrudan doğruya görüleceği kanaatine sahip olmuştur.

Serhendi, doğru bulduğu ve ana-mecra İslami geleneğe uygun gördüğü bu yaklaşıma

aykırı düşen yaklaşımları da analitik bakış açısını önceleme ve analitikleştirme

yöntemiyle düzeltmeye çalışmıştır. Kısaca söylersek Serhendi dünyada Allah’ı

birebir olarak görmek ve dolayısıyla onunla birebir olarak iletişim kurmak anlamına

gelebilecek ya da zamanla bu anlama çekilebilecek her türlü yaklaşıma muhaliftir.

Bu yüzden  Allah’ın dünyada kalp gözüyle dahi görülemeyeceği kanaatindedir.

Öte yandan Serhendi, Allah’ın ahirette müminlerce doğrudan doğruya

görüleceği kanaatindedir. Hattâ bu konuda Allah’ın ahirette ‘misalen’ yani dolaylı

görüleceğini düşünen Muhyiddin b. Arabi’yi eleştirmekten de geri durmaz. Uhrevi

ru’yet bağlamında Serhendi İbn Arabi’nin yaklaşımını bizzat gündeme getirir ve

eleştirir:

Bu konuda şöyle bir soru sorulabilir: Şeyh Muhyiddin İbn Arabi (k.
s.) uhrevi ru’yetin latif, cami (toplayıcı) ve misali bir surette gerçekleşeceğini
söylemiştir. Bu mesele üzerinde sizin görüşünüz nedir? Şu cevabı veririm:
Zikredilen cami suretin görülmesi Hak Sübhânehu’nın görülmesiyle aynı şey
değildir de, onun misal aleminde ortaya çıkan kemâlat görünümlerinden bir
görünümün görülmesidir. (Şiir): Müminler onu keyfiyetsiz (doğrudan
doğruya) görecekler / salt idrak ve darb-ı mesel yoluyla değil. Hak
Sübhânehu’yu görmenin sureta gerçekleşeceğini söylemek gerçekte onun
görülmeyeceğini söylemektir...234

Ahirette Allah’ın müminlerce doğrudan doğruya görüleceği görüşünü

benimseyen Serhendi Hz. Peygamber’in de miraç yolculuğunda Allah’ı doğrudan

                                                
233 Bkz.: A.e., C. III, mektup no: 100, s. 140.
234 A.e., C. III, mektup no: 79, s. 103.
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doğruya gördüğünü düşünmektedir. Görünüşte çelişkili bir durum sözkonusudur,

çünkü bizzat Serhendi de belirtmektedir ki, Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğu Hz.

Peygamber’in miraç gecesi Allah’ı görmediği kanaatindedir.235 Hz. Peygamber’in

miraç yolculuğunu hem ruhen hem de bedenen (bi’l-cesed) gerçekleştirdiğini

düşünen Serhendi236 bu çelişkili durumu, Hz.Peygamber’in Allah’ı görme olayını

uhrevi ru’yet (ahiret görmesi) kapsamında değerlendirerek aşar.237 Bu noktada,

tasavvufi sapmalarla ilgili hassasiyetini göstermesi bakımından belirtmek gerekir ki

Serhendi Hz. Peygamber’in Allah’ı görmesiyle mutasavvıfların Allah’ı görme

olgusuna benzeyen tecrübesi arasında keskin bir ayrım gözetir: “Allah’ı görme olayı

ile” mutasavvıfların “bu tecrübesi arasındaki fark” der Serhendi, “kök ile dalı ve

şahısla gölgesi arasındaki fark gibidir ve bunlardan biri diğerinin aynı değildir.”238

Serhendi’nin Hz. Peygamber’in Allah’ı görmesi olayını uhrevi ru’yet

kapsamına dahil görüp bir hadisle ilginç bir şekilde delillendirdiği tahlili, düşünce

tarzının analitik karakterini göstermesi bakımından önemlidir. Serhendi’ye göre Hz.

Peygamberin “miraç gecesi Allah’ı görmesi olayı dünyada değil de ahirette

gerçekleşmiştir, çünkü miraç gecesi mekan ve zaman dairesinden çıkıp ‘imkan’

sınırlarından kurtulunca ezel’i ve ebed’i bir an, bidayet ve nihayeti bir nokta olarak

gördü. Ayrıca miraç gecesinde binlerce yıl sonra cennete girecek olanları cennette

gördü. Abdurrahman b. Avf  ashabın fakirlerinden beş yüz sene sonra cennete

girecektir. Hz. Peygamber Abdurrahman b. Avf’ın bu müddet geçtikten sonra

cennete girdiğini gördü ve ona gecikme sebebini sordu.”239 Kısaca Serhendi,

Hz.Peygamber’in miraç yolculuğunda Allah’ı doğrudan doğruya gördüğü

yaklaşımını benimsemekte ve bu görme olayının ‘uhrevi ru’yet’ kapsamına dahil

olduğunu, Hz. Peygamber’in zengin sahabi Abdurrahman b. Avf’ın cennete fakir

sahabilerden beş yüz sene sonra gireceği bilgisini ihtiva eden hadislerine de

dayanarak analitik bir tarzda kanıtlamaya çalışmaktadır.

Dünyada iken, yani ölmeden önce Allah’ı doğrudan doğruya görme olayının

Hz. Peygamber’e özgü olduğunu, yine dünyada iken Allah’ı kalp gözü ile dahi

                                                
235 A.e., C. I, mektup no: 283, s. 305.
236 A.e., C. I, mektup no: 135, s. 127.
237 A.e.
238 A.e.
239 A.e., C. I, mektup no. 283, s. 305.
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görmenin mümkün olmadığını düşünen Serhendi’nin bu konu ile ilgili orak

mutasavvıfların manevi tecrübelerini anlattıkları ibarelerden kaynaklanabilecek bir

tasavvufi sapmadan yana kaygı beslediği anlaşılmaktadır. Serhendi’ye göre tasavvuf

yoluna girmekten maksat, ölmeden önce Allah’ı görme amacına değil de, inanç

esaslarına ilişkin olarak yakîn (kesin inanç), dini hükümleri yerine getirmeye ilişkin

olarak da kolaylık elde etme amacına yöneliktir “ve bunun dışında başka bir amaç

yoktur. Zira uhrevi ru’yet (Allah’ın doğrudan doğruya görülmesi) ancak ahirette

gerçekleşecektir ve bu dünyada meydana gelmesi kesinlikle sözkonusu değildir.

Sufilerin sevince boğulduğu müşahede ve tecelliler gölgelere kapılmak, gölgelerle

tatmin olmak ve benzer ve misal ile teselli olmak kabilindedir. Allah Teâla ise

ötelerin ötesindedir.”240

Görüldüğü gibi Serhendi sufilerin Allah’ı görme bağlamında gündeme

getirdiği manevi tecrübelerinin birebir anlamlı bir görme olayı olarak

anlaşılmamasına özellikle özen göstermektedir. Çünkü Serhendi, bu manevi

tecrübenin doğrudan doğruya birebir anlamlı olarak algılanması halinde, toplam

İslami öğretinin ifsat edileceğini düşünmektedir: Sufilerin Allah’ı görme bağlamında

gündeme getirdiği manevi tecrübeleri birebir anlamlı olarak algılandığında Allah ile

bu tecrübeyi yaşayan sufiler arasında peygamberin tecrübe ettiği türden vahyi bir

iletişimin mümkün olduğu fikrine kapı aralanabilir. Bu da daha ileri boyutlarda yeni

bir dinin teşekkül etmesi demek olabilir ki o takdirde sahih İslami öğretiden eser

kalmaz. Tekrardan dile getirirsek, Serhendi’ye göre, “sufilerin sevince boğulduğu

müşahede ve tecelliler gölgelerle tatmin olmak ve, benzer ve misal ile teselli olmak

kabilindendir. Allah Teâla ise ötelerin ötesindedir.”241

Serhendi sufilerin Allah’ın görüldüğü zannını uyandıran tasavvufi ibarelerde

anlatılan tecrübelerinin tasavvufi bir terim olarak ‘müşahede’ diye adlandırılmasına

itiraz etmez. Ancak Serhendi’ye göre “müşahedenin ilintili olduğu şey (müteallak)

Hak Teâla’nın gölgelerinden bir gölgedir, ahirette görülecek olansa bizzat Allah’ın

kendisidir. Müşahedeyle  ru’yet (Allah’ı görme) ve gölge ile asıl arasındaki fark,

alem-i halk (maddi alem) ile alem-i emr (manevi alem) arasındaki fark gibidir.”242

                                                
240 A.e., C. I, mektup no: 207, s. 175.
241 A.e., C. I, mektup no: 217, s. 190.
242 A.e., C. I, mektup no: 260, s. 250.
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Dahası, “yarın cennetteki (ahirette) muamelenin alem-i halk üzere gerçekleşeceğini

ve alem-i halk için keyfiyetsiz şekilde ru’yetin mümkün olacağını,”

yani uhrevi rüyetin de alem-i halk tarzında gerçekleşeceğini söyleyen243 Serhendi’ye

göre “müşahade velayetin, ru’yetse (Allah’ı görmek) nübüvvetin semeresidir.”244

Ayrıntıya girmeksizin aktarmaya çalıştığımız gibi Serhendi teknik tasavvufi

terimlerle konuşmaktadır. Mesela gölge kelimesini Allah’a izafe ettiğinde birebir

anlamlı bir ‘gölge’ yi kastetmediği barizdir. Serhendi’nin temel kaygısı sufilerin

Allah’ı görme bağlamında dile getirdikleri ibarelerin birebir anlam alanına çekilme

ihtimali üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu sebeple de sözkonusu ibarelerin birebir

anlam düzleminde neye karşılık gelebileceğine dair açıklamalarda bulunmaktadır. Bu

bağlamda Serhendi Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin “Yanıbaşımdaki melih (güzel

yüzlü) Hak idi” şeklindeki birebir anlama çekilebilecek sözünün uygun olup

olmadığı ile ilgili olarak sorulan bir soruyu şöyle cevaplar:

Bu yolda bu gibi şeyler çokça meydana gelir ve dile akseder. Bu tür
bir tecrübeye tecelli-i sûrî denir. Bu tecrübeyi yaşayan kişi de tecelli eden
sureti şânı yüce Hak zanneder. Bu hususta son söz büyük mürşid ve rabbâni
imam Hace Yusuf Hemedani (k.s.) hazretlerinin dediğidir: bu tür tecrübeler
bu yolun çömezlerinin terbiye edildiği hayallerden ibarettir.245

Dikkat edilirse Serhendi, Mevlâna’nın sözü ile ilgili olarak ‘caiz değildir’ gibi

bir yargıda bulunmamakta, aksine bu sözün analitik düzlemdeki karşılığını tesbit

etmeye çalışmakta yani bir anlamda bu sözü şerh etmektedir.246 Bu yönüyle de

Serhendi tasavvufi metinlerin müstesna bir şârihidir. Öte yandan Mevlâna’nın

yukarıda zikredilen sözü Bayezid-i Bestami’nin “Sübhâni” sözü gibidir. İslami

öğretinin zahiri yakasına aykırı düşen tasavvufi sözlerle ilgili olarak Serhendi’nin

yaklaşımı; bu tür sözlerin zahire yorulmaması, temel İslami metinlerin müteşabih

yakasına hamledilmesi247 ve nihayetinde müçtehit hatası gibi değerlendirilmesidir.248

                                                
243 A.e.
244 A.e.
245 A.e., C. I, mektup no: 211, s. 183.
246 İlginç bir analitikleştirme örneği olarak Serhendi, bir sufi şatahat sözü olan ‘ene’l-hak’ sözünün
anlamının ‘ben Hakkım’ demek değil de, ‘ben madumum, Hak mevcuttur’ demek olduğunu kendi
hocasından aktarır. Bkz.: A.e., C. I, mektup no: 266, s. 263.
247 Bkz.: A.e., C. I, mektup no: 266, s. 260-280, 264. Ayrıca, ayrıntılı bir inceleme için bkz.:
Muhammed Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, C. II, y.y., Daru’l-Kütübi’l-hadîse, 1976,
s. 409-410.
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Serhendi’ye göre tasavvuf ehli arasında yaygın olan bu tür sözlerin249 sufilerce ancak

geçkinlik hali esnasında söylenmesi caiz olur.250 Ayrıca bu tür sözleri yazan sufilerin

içinde bulunduğu durum kesinlikle geçkinlik durumudur, çünkü “geçkinlik

durumunun dahli olmaksızın bu babda hiç kalem oynatılmamıştır.”251 Anlaşılan odur

ki Serhendi bu tür sözleri telaffuz ettiği ya da yazdığı bilinen ‘istikamet ehli’ büyük

tasavvuf simaları ile ilgili olarak olumsuz bir yargıya varmamaktadır. Diğer bir

deyişle Serhendi bu tür sözlerin başkalarınca nasıl anlaşılıp değerlendirilmesi

gerektiği ile daha fazla ilgilidir. Nitekim Serhendi’ye göre bu tür sözlerin geçkinlik

hali içinde söylenmesi hoş görülebilir ancak böylesi bir hal sözkonusu olmaksızın

söylenmesi zındıklık ve mülhitliktir.252

b. Cennet ve Allah Rızası

Bazı sufilerin toplam İslami öğreti açısından aşırı noktalara vardığını düşünen

Serhendi’nin253 yönteminin temel bir unsuru olarak analitikleştirme ilkesini

uygulama tarzına verilebilecek en çarpıcı örneklerden biri de müslüman birey olarak

cennet ve Allah rızası hedefleri karşısında yaşanabilecek ikileme ilişkin üretip

gündeme getirdiği formülasyon vari  yaklaşımdır.

Dikkat edilirse bu iki hedeften biri İslami öğretinin zahiri kısmıyla ilintiliyken

diğeri batıni kısmıyla ilintilidir. İslami öğreti zahiri ve batınıyla birlikte bir bütün

olarak ele alındığında şüphesiz ki her iki hedefin de önemli ve işlevsel olması

sözkonusudur. Diğer bir deyişle bu iki hedefin arasının ayrılıp yalnızca cennet ve

dolayısıyla sevap arayışı ya da yalnızca Allah’ın rızası ve rahmeti arayışına yönelik

iki ayrı hedef belirlemek imkansız gözükmektedir. Zira temel İslami metinlere

bakıldığında müslüman bireyi her iki hedefle de teçhiz etmeye yönelik deliller

bulmak mümkündür.

                                                                                                                                         
248 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no. 31, s. 43.
249 Bkz.: A.e., C. III, mektup no. 120, s. 173.
250 Bkz.: A.e., s. 172.
251 A.e.
252 Bkz.: A.e., C. II, mektup no: 95, s. 145.
253 Bkz.: Tamara Sonn, A Brief History of Islam, Oxford, Blackwell, 2004, s. 95.
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Mesele aralarında organik bağ bulunan bu iki hedefin birbirinden bağımsız ve

ayrı olarak algılanması durumunda ortaya çıkmaktadır. Zira bu iki hedeften birinin

diğerinden bağımsız ya da diğerini ihmal eder boyutta gözetilmesi durumunda, bir

yandan ‘tüccar müslüman’ tipinin, diğer yandan da dini yükümlülüklerine önem

vermeyen durgun ve miskin müslüman tipinin peydah olma ihtimali vardır. Diğer bir

anlatımla, soyut olarak değil de bütün türevleri itibarıyla düşündüğümüzde aralarında

organik bağ bulunan bu iki hedefin birbirinden ayrılması durumunda Necip Fazıl’ın

kaba softa ve ham yobaz dediği iki sapkın tipin254 ortaya çıkma ihtimali vardır: Bir

yanda aşk ve estetikten yoksun bir molla, diğer yanda bilgisiz ve miskin bir sufi

tipinin ortaya çıkma ihtimali sözkonusudur.

“Neyin sevap olduğunu, ne kadar sevap olduğunu, neyin ne kadar günah

olduğunu, bu kadar sevap biriktirirsen nelere layık olduğunu, ne kadar günah olursa,

öbür dünyada başına neler geleceğini hesaplayanları”n dindarlığını tüccarca dindarlık

diye nitelendiren Doğan Cüceloğlu,255 bu tür dindarlık karşısında mistik dindarlığı

yüceltir. “Her kültür, her uygarlık, her din kendi mistik düşüncesini yaratmıştır.

Çünkü her kültür, her uygarlık büyük resmi bilmek, tanımak, onun bilincinde olmak

çabası içine girmiştir”256 diyen Cüceloğlu’na göre “mistik düşünce içinde olan, ceza

ve ödül sistemi içinde düşünmez.”257 Ceza ve ödül sistemi içinde düşünmeyen

insanları büyük sufi Rabiatu’l-Adeviye ile örneklendiren Cüceloğlu’nun verdiği

örnek hilafsız sahihtir, ancak genel olarak verdiği muhasebenin temel bir çelişkisi

vardır, çünkü ceza ve ödül sistemi içinde düşünmeyen insanın zamanla bir tür

durgunluğa hattâ miskinliğe maruz kalma durumu sözkonusudur. Cüceloğlu bu

çelişkiyi bütün bir kitaba konu ettiği olgunluk süreci “savaşçı”sının mistik

olmadığını belirtmekle aşmaya çalışır: “Savaşçı da” der Cüceloğlu “bir mistik gibi

niyetinin temizliğine önem verir. Ama savaşçı bir eylem insanıdır. Mistik, sadece

bilmekle, gözlemekle yetinebilir.”258

                                                
254 Necip Fazıl’ın kaba softa ve ham yobaz diye nitelendirdiği sapkın tiplerin yine sapkın tipler
anlamında Muhammed İkbal’deki sufi ve molla tasnifine karşılık geldiği söylenir. (Bkz.: Necmettin
Tozlu, “Batı’da ve Doğu’da İnsan Anlayışı,” Felsefe Dünyası, Sayı: 27, Temmuz 1998/1, s. 27.) Kaba
softa bizce sapkın molla tipine, ham yobaz da sapkın sufi tipine uygun düşmektedir.
255 Cüceloğlu, Savaşçı, s. 68 vd.
256 A.e., s. 71.
257 A.e., s. 72.
258 A.e.
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Şimdi, işte Cüceloğlu’nun bu muhasebesi üzerinden aktarmaya çalışırsak,

Serhendi’nin yaklaşımı; bireyin hem mistik, hem de ceza ve ödül sistemi içinde

düşünen bir insan olması gerektiği yönünde şekillenecektir. Diğer bir deyişle

Serhendi, ceza ve ödül sistemi içinde düşünmemenin ceza ve ödül sistemi dışına

çıkmak demek olmadığı kanaatindedir. Bu muhasebeyi biraz daha özgülleştirip din

alanına taşıdığımızda Serhendi’nin yaklaşımı tam olarak şöyle şekillenecektir: İdeal

hedef olarak Allah rızasının istenmesi cennetin de istenmesine zıt ve engel değildir,

çünkü Allah rızası isteği cennet isteğini ihtiva etmektedir. Gerçekten de Serhendi

cennetin “Allah’ın rıza ve ünsiyet yeri”259 olduğunu özellikle belirtir. Bununla

beraber, Serhendi’ye göre “Allah’ın cennetteki rızası, cennetin kendisinden daha

hayırlıdır”260 ve yine Allah’ın has kulları (mukarrebun) “O’na rızası için ibadet

ederler” ve “cenneti de O’nun rıza mahalli olduğu için isterler”261 Serhendi daha

özgül ifadelerle şunları da söyler: bu has kullar “cenneti isterse Allah Teâla ve

Tekaddes’in rıza mahalli olduğu için isterler; onların cennet talebinde de Allah

Sübhânehu’nun rızası vardır.”262 Böylelikle Serhendi, hem ideal hedef olarak Allah

rızasının gözden yitirilmemesi gerektiğini hem de temel İslami metinlerin ve

dolayısıyla İslam dininin öngördüğü ödül–ceza sisteminin dışına çıkılmaması ya da

bu sistemin reddedilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Serhendi’nin bu vurgularla teşkil ettiği formülasyonun iki yönlü bir işlev

taşıdığı da söylenebilir: hem bu formülasyonu böylece benimsemek gerekir, hem de

kimi tasavvufi simaların Allah’ın rızası ya da Allah’ın cemali bağlamında telaffuz

ettikleri sözleri bu formülasyonun ışığı altında değerlendirmek gerekir. Ancak hemen

belirtmek gerekir ki kimi tasavvufi simaların bu bağlama ilişkin sözleri her zaman ve

herkes tarafından Serhendi’nin formülasyonu ile uyumlu bir anlam içinde

algılanmamıştır. Örneğin dini ödül ve ceza sistemini reddetmediğini anladığımız

büyük sufi ve Türk edebiyat siması Yunus Emre’nin263

Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç hurî

                                                
259 Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 17, s. 21.
260 A.e., C. I, mektup no: 73, s. 84.
261 A.e., C. I, mektup no: 24, s. 34.
262 A.e., C. I, mektup no: 35, s. 49.
263 Bkz.: Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 290, 312.
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İsteyene ver sen anı bana seni gerek seni264

şeklindeki beyiti hakkında Osmanlı şeyhülislamı Ebussuud Efendi “kelime-i şenî’a

(çok kötü bir söz) “küfr-i sarîh” (apaçık küfür)” demiş265 hattâ bu beyiti inanarak

söyleyip okuyanın kafir olacağına hükmetmiştir.266 Açıkçası Ebussuud, batıni alana

ilişkin bu beyitin doğrudan doğruya zahiri alana çekilmemesi yani birebir anlamla

algılanmaması yönünde uyarıda bulunmuştur diyebiliriz. Ne ki bu beyit hakkında

‘kelime-i şenia’ ve ‘küfr-i sarih’ diye yorum yapmakla –bu beyiti birebir anlamla

algılaması dolayısıyla– bizzat Ebussuud da hataya düşmüştür. Ebussuud’un tam

olarak dikkate almada başarısız kaldığı gerçek muhtemelen şudur: “Şairler,

muhteşem bilgelikler” sunarlar. “Ama, sunuşları sezgisel ve örtük”tür. “Bizim onları

algılayabilmemiz için açık olmamız gerekir. Yani, sırf zihinsel, entelektüel boyutta

değil, gönül ve sezgi kapısının açık olması gerekir.”267

Serhendi’nin konu üzerindeki muhasebesi İslami öğretinin hem zahiri hem

batıni köklerine uzanır ve bu köklerin bir nevi izdüşümü olarak teşekkül eder. Elbette

ki bir müslüman için ideal hedef olarak Allah’ın rızası yönündeki isteği vurgulayan

tasavvufi sözler içinde, cennet isteği de içkindir. Ancak, bu tür sözlerin müslüman

birey üzerinde cennetin ve dolayısıyla İslamın ceza–ödül sisteminin önemsizliği ve

reddi yönünde bir sapkın telakki meydana getirme ihtimaline karşı, ideal hedef

olarak Allah’ın rızası talebinde cennet talebinin de içkin olduğunun belirtilmesi ya da

–en azından– unutulmaması gerekir. Bu sebeple Serhendi hemen her ilgili vesileyle

cennetin Allah’ın rıza mahalli olduğunu belirtir. Hattâ bir mektubunda ‘Naim

cennetleri’ ifadesi için bile aynı türden nitelendirmede bulunacaktır.268

Bir başka mektubunda, dua bağlamında cennetin dini bir ödül olarak teşvik

edici özelliğini özellikle vurgulayan Serhendi yine de Allah rızasının ideal hedef

olduğuna işaret etmekten geri durmaz.269 Dahası Serhendi Allah’ın rızası hedefini

olabildiğince yüceltir: “Hak Sübhânehu dışında matlub ve maksud olan her şey” der

                                                
264 Şurada: Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı, s. 203.
265 A.e., s. 203 vd.
266 Bkz.: Ertuğrul Düzdağ (Haz.), Şeyhulislâm Ebussuud Efendi Fetvaları, İstanbul, Enderun, 1972,
s. 87.
267 Cüceloğlu, Savaşçı, s. 242.
268 Bkz.: Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 51, s. 67.
269 Bkz.: A.e., C. I, mektup no: 232, s. 208.
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Serhendi, “mabuddur. Hak Sübhânehu dışındakilere ibadet etmekten kurtuluş Hak

Celle ve Alâ’dan başka maksud kalmayınca mümkün olur. Allah’ın dışındaki bu

hedefler uhrevi maksatlara ve cennet nimetlerine ilişkin olsa da durum böyledir. Zira

uhrevi maksatlar iyilikler (hasenat) cinsinden de olsa, Allah’ın has kulları

(mukarrebun) katında kötülük (seyyiat) kapsamındadır.”270

Allah’ın dışındaki her maksut (kastedilen, istenen) mabud (tapılan)

konumundadır diyerek ideal hedef olan Allah rızası isteğini son derece yücelten

Serhendi, bu bakış açısından hareketle İslamın ödül–ceza sisteminin önemsiz ya da

‘reddedilebilir’ görülmemesi için gereken itinayı da gösterir. Gayet açık ifadelerle

Serhendi, sureti ve hakikati olan iman ve amelin yalnızca suretiyle cennetin

kazanılabileceğini belirtmiştir: “Allah Sübhânehu Teâla’nın salt sureti kabul etmesi

ve kendi rıza mahalli olan cennete girmeyle müjdelemesi şüphesiz ki rahmetindendir.

Yine iman konusunda kalbin tasdik etmesiyle yetinerek insanı nefsinin teslimiyetiyle

(iz’an) mükellef tutmaması bir ihsandır.”271

Dahası, cennetin de sureti ve hakikati olduğunu belirten Serhendi272 cenneti

yakma arzusunu beyan eden büyük sufi Rabiatü’l-Adeviye’yi de tenkit ettiği bir

başka mektubunda, suret ve hakikat dualitesi mefhumuna dayanan ilginç bir

değerlendirme yaparak cennet talebi ile Allah rızası arzusu arasında çelişki

olmadığını göstermeye çalışır:

Ahiretle ilgilenmeyi (taalluk) dünyaya bağlanmak gibi kötü bulan ve
Mevlâ celle şânuhu’ya bağlanmaya zıt gören kimse, ahiretin hakikatini
olduğu gibi bilmemiş, arada bariz bir farklılık olmasına rağmen gaib olanı
gaib olmayana (şahid) kıyas etmiş demektir. Zavallı (miskin) Rabia cennetin
hakikatine olduğu gibi vakıf olsaydı cenneti yakma fikrinde olmaz ve
cennetle ilgilenmenin cennetin Mevla’sıyla ilgilenmeye zıt olduğuna
inanmazdı. Bir başkası “Bazılarınız dünyayı, bazılarınız da ahireti ister”273

ayetinde, bu ayette geçen iki gruba dair şikayet vardır demiş. Allah bu tür
insanlara insaf versin! Allah Teâla’nın cennete çağırması274 sonra da bu
çağrıya icabet edenlerden şikayet etmesi nasıl tasavvur edilebilir? Bu
mukaddes vatana bağlanma (taalluk) kötü olsaydı yahut bu bağlanma tavrında

                                                
270 A.e., C. I, mektup no: 110, s. 115.
271 A.e., C. II, mektup no: 50, s. 84.
272 Bkz.: A.e.
273 Kur’an 3: 152.
274 Mektubun üst kısmında geçen “Allah selam yurduna çağırır..”(Kur’an 10: 25) ayetine telmih.
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kötülük şaibesi olsaydı cennet rıza yurdu olmazdı. Kaldı ki rıza da kabul
mertebelerinin zirvesidir.275

Görüldüğü gibi Serhendi, Rabiatü’l-Adeviye’nin cenneti yakma arzusunu

dillendirdiği sözünü İslamın ödül–ceza sistemini reddedici bularak eleştirmiştir.

Çünkü Rabia, cenneti yakmak istemekle aslında Allah’ın rıza mahallini yakmak

istemektedir. Dolayısıyla bu söz, batıni alana ilişkin olsa da analitik karşılığı

itibarıyla toplam İslami öğretiyle uyumsuz düşmektedir. Rabia ‘cenneti istemiyorum,

yalnızca Allah’ın rızasını istiyorum’ deseydi şüphesiz farklı bir değerlendirme

sözkonusu olurdu. Çünkü o takdirde bu sözden –Allah rızası talebi içinde cennet

talebi de mündemiç olduğundan– birebir olarak cenneti istemediği anlamı çıkmazdı.

Nitekim bizzat Serhendi de “İnsanlar uhrevi ru’yet vadiyle sevinmekte ve hoşnut

olmakta. Benim bağlanış (taalluk) ve aşkımsa (taaşşuk) ancak gaybın gaybınadır”276

derken sözkonusu ödül–ceza sistemini reddedici olmamaktadır.

Bu bölümde bizi asıl ilgilendiren, Allah’ın rızası ya da cemali talebi

bağlamında sarf edilen sufi sözlerinin Serhendi tarafından nasıl analitik

karşılıklarıyla birlikte değerlendirildiğidir. Analitikleştirme işleminin sonucu,

görüldüğü gibi, olumlu da olumsuz da olabilmektedir. Dolayısıyla Serhendi, bir

yandan, batıni sözleri doğrudan doğruya birebir anlama çekmeyin derken, bir yandan

da, teşbih, mecaz ve batıni alana ilişkin bu tür sözler inşa ederken hata yapmayınız

demiş olmaktadır.

Serhendi tasavvufi söz ve metinlerin büyük bir şârihi, İslamiyat öğrencilerine

de yollarını bulmada büyük bir kılavuzdur.

c. Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Şühud

Serhendi’nin düşünce yönteminin temel unsurlarından biri olarak

analitikleştirme ilkesini nasıl uyguladığının gözlemlenmesi, İbn Arabi’nin vahdet-i

vücud kuramı karşısında kendi geliştirdiği vahdet-i şühud kuramının incelenmesiyle

de mümkün olabilir. Vahdet-i vücud ile vahdet-i şühud kuramları arasındaki farklar

                                                
275 Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 100, s. 135.
276 A.e., C. I, mektup no: 173, s. 153.
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konusu, ya da basitçe bu iki kuramın ilişkisi konusu en genel anlamda araştırmacıları

uzun yıllardır meşgul etmektedir. Şüphesiz ki vahdet-i vücudun İbn Arabi’den öncesi

de sözkonusu edilebilir; ancak sistematik bir tasavvufi kuram olarak vahdet-i vücud

İbn Arabi’nin ‘eseri’dir. Diğer bir deyişle Arabi İspanya’da yani Endülüs’te doğan ve

1240 yılında Şam’da vefat eden İbn Arabi’nin adı “daha sonraki

asırlarda..vahdetü’l- vücûd, yani ‘Varlığın Birliği’ ifadesiyle neredeyse eşanlamlı

hale” gelmiştir.277 Öte yandan Serhendi de genellikle “İbnü’l-Arabî’nin Vahdet-i

Vücûd’culuğunu reddederek sûfîliği İslâmî-olmayan unsurlardan ayıklama

faaliyetlerinin önderliğini” yapan bir sima278 olarak tanıtılır. Böylelikle de Serhendi,

“sûfiliğe, onun reddedilmesi şöyle dursun, yeni bir hayat ve yeni bir istikamet”

vermiştir.279

Bizim burada özellikle vurgulamak istediğimiz hem genel hem de özel hatları

itibarıyla vahdet-i şühud kuramının –bu çalışmada tanımını verdiğimiz ve

kullandığımız şekliyle– tipik bir analitikleştirme işlemi olduğu gerçeğidir. Şu halde

en genel manada vahdet-i şühud; ru’yetullah ve Allah rızası talebi bağlamında sarf

edilen tasavvufi sözlere yönelik analitikleştirme çabalarında olduğu gibi Allah ile

kainatın birliği bağlamında sarf edilen tasavvufi sözlere ve benimsenen tasavvufi

telakkilere yönelik bir analitikleştirme çabasıdır. “Kendisini, İbni Arabi’nin

kuramlarını eleştiren büyük Kubrevi mutasavvıf Alauddaula Simmanî ile uyum

içinde” gören280 Serhendi’nin bir analitikleştirme çabası olarak vahdet-i şühudu

geliştirmesi “tüm dinlerin bir olduğunu terennüm eden ve iddia olunan kafirce

davranışlarıyla övünen mutasavvıf eğilimli şairlerin bulunduğu bir toplumda belki de

gerekliydi.”281

Aslında İbn Arabi’nin vahdet-i vücud kuramı da Allah-kainat birliği

kategorisinde toplanabilecek tasavvufi söz ve telakkilere yönelik bir analitikleştirme

çabası olarak görülebilir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki Serhendi’ye göre bu

çaba başarısızdır. Diğer bir deyişle, İbn Arabi batıni alanda tecrübe edilen bir olayı

zahiri alana nerdeyse doğrudan doğruya aktarmıştır. Gerçekten de Serhendi’nin

                                                
277 Chittick, Tasavvuf, s. 143.
278 Fazlur Rahman, İslâm, s. 229.
279 A.e., s. 280.
280 Schimmel, Tasavvufun Boyutları, s. 419.
281 A.e., s. 419 vd.
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vahdet-i vücuda yönelttiği bir eleştiri bu olayın öznel (sübjektif) olmasıyla

ilgilidir.282 Şu halde batını alana ilişkin bir tecrübenin doğrudan doğruya zahiri alana

taşınması, bu tecrübenin analitik karşılığının bulunması anlamında

analitikleştirilmesi değil de mesela bir rüyanın birebir anlama çekilmesi gibidir. İbn

Arabi’nin temel yanlışı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Buna göre, İbn Arabi’yi

bazen “büyük şeyh” diye nitelendirip öven283 bazen de “Füsûs’a değil nusûs’a

(naslara) sarılırız ve fütuhât-ı medeniye de bize Fütuhât-ı Mekkiye’yi gereksiz

kılmıştır”284 gibi eleştirel telmihlerle yeren Serhendi’nin vahdet-i şühud kuramı bir

analitikleştirme girişimi olarak aynı zamanda vahdet-i vücuda yönelik bir tadil

çabasıdır. Dolayısıyla vahdet-i şühud hem başarılı bir analitikleştirme hem de başarılı

bir tadil girişimidir.

Vahdet-i vücud Allah ile kainat arasında birlik görüp “hariçte (dış dünyada)

Allah’tan başka hiçbir şeyin var olduğunu kabul etmez.” 285 Diğer bir anlatımla,

Bayezid-i Bistamî’de başlayıp Muhyiddin-i Arabî’de tam manası ile
doktrinleşen Vahdet-i vücut inancına göre eşyada asıl olan vücuddur.
Zevâhiri itibarıyla bu âlem Allah’tan ibarettir. Var olan O’dur. Bize eşya
halinde görünürse de bu görünüş bizim şuurumuzla ulûhiyyet arasına gerilmiş
bir perdeden başka bir şey değildir. Perdeyi kaldırmasını bilen, bizzat eşyada
gerçek varlığı görecektir.286

Oysa “XVII. asırda Hindistan’da İmam Rabbanî adıyla maruf olan Ahmed-i

Serhendi”287 vahdet-i vücud kuramını temel İslami metinlerin öngördüğü analitik

kodlarla uyumlu görmeyecek ve Mektubat’ında bu kurama yönelik en şiddetli itirazı

geliştirecektir. Diğer bir anlatımla, “Allah’ın mutlak surette dünyadan farklı bir

varlık olduğu görüşünü benimseyen”288 Serhendi vahdet-i vücud kuramını İslami

ilkeler açısından savunulamaz zafiyetlerle malul bulmuş ve buna karşın kendi

                                                
282 Bkz.: Ansari, Sufism and Shari’ah, s. 108. Ansari’nin tesbit ettiği diğer dört eleştiri; vahdet-i
vücudun peygamberlerin tebliğ ettiği tevhid olmadığı, birçok temel İslami ilkeyle çeliştiği, sufizm
tarihi itibarıyla yeni bir gelişme olduğu ve bir manevi tecrübe olarak ‘fena’ düzeyine ulaşmada gerekli
olmadığı yönündedir. Bkz.: A.e., s. 106-110.
283 Bkz.: Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 200, s. 170.
284 A.e., C. I, mektup no: 100, s. 107. Ayrıca bkz.: A.e., C. I, mektup no: 131, s. 125.
285 A.e., C. I, mektup no: 234, s. 214.
286 Topçu, İslam ve İnsan-Mevlâna ve Tasavvuf, s. 154.
287 A.e., s. 129.
288 Abdul Haq Ansari, Shaykh Ahmad Sirhindi’s Doctrine of Wahdat al Shuhud, Islamabad,
International Islamic University, 1999, s. 18.
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vahdet-i şühud (Unity of Reflection) kuramını geliştirmiştir. Sonuç olarak da, İbn

Arabi’nin vahdet-i vücud kuramına göre Serhendi’nin vahdet-i şühud kuramı “daha

İslâmî, daha manevi (ruhi) ve temel İslami ilkeler açısından gerçekten daha az itiraz

edilebilir”289 bulunmuştur. Zira Serhendi’nin vahdet-i şühud kuramı, tasavvufi bir

tecrübenin temel İslami ilimlerin analitik yakasındaki karşılığını özellikle dikkate

alması dolayısıyla yalnızca tasavvufi alana ilişkin olarak değil, aksine, toplam İslami

öğretinin ışığı altında geliştirilmiş bir kuramdır.

İbn Arabi ile Serhendi ya da vahdet-i vücud ile vahdet-i şühud arasındaki

ilişki araştırmacıları uzun yıllardır meşgul etmiştir ve bu konuya ilişkin literatür

tarandığında birbiriyle taban tabana zıt iddialı sonuçlara varıldığını görmek hayret

vericidir. Ancak bu durumun doğal olduğu da kabul edilmelidir, zira konunun

araştırılmasının yoğun ve sistematik bir ekip çalışması gerektirdiği barizdir. Ayrıca,

bu noktada özellikle hatırlatmak gerekir ki, Hallac araştırmacısı Louis Massignon

örneğinde somut olarak müşahade edildiği gibi “Tek bir mutasavvıfın hayatı ve eseri

bir bilginin bütün ömrünü alabilir.”290

Gerçekten de, kimilerine göre Serhendi, “İbn Arabi’yi ya yeterince

anlıyamamış, yahud da O’nun şöhretini gölgelemek istemiştir.”291 Kimilerine

göreyse Serhendi’nin “İbni Arabi’nin sistemimin yerine kendi sistemini yerleştirdiği

düşünülmüştür. Dolayısıyla İbni Arabi’nin ‘varlığın birliği’ (vahdet-i vücud)

öğretisinin Sirhindi’nin [Serhendi’nin] ‘tefekkürün birliği’ (ya da şehadetin,

tanıklığın birliği; vahdet-i şühud) öğretisine yenildiği sanılıyordu.”292 Oysa gerçekte

ne bir zafer ne de bir yenilgi durumu sözkonusudur; çünkü Serhendi aynı zamanda

“Vahdet-i vücud’a ve o görüşün ilk sahibi olan Muhyiddini İbni Arabi”ye

“haksızlıkla düşmanlık edenlere de fırsat vermemeye çalışmıştır.”293

Kimi araştırmacılara göre de vahdet-i vücud ile vahdet-i şühud arasında kesin

bir fark olmayıp nihai tahlilde Serhendi vahdet-i vücuda ‘teslim’ olur. Örneğin

Nurettin Topçu bu konuya ilişkin olarak şunları söyler:

                                                
289 Zuhur-ud-din Ahmad, Mystic Tendencies in Islam, Lahore, Ashraf Printing Press, 1991, s. 156.
290 Schimmel, Tasavvufun Boyutları, s. 20.
291 Hüsameddin Erdem, Panteizm ve Vahdet’i Vücud, Ankara, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
1990, s. 84.
292 Baldick, Mistik İslam, s. 183.
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İmam-ı Rabbanî Muhyiddin-i Arabi’ye cevap olan Mektûbât’ında
Allah’la kâinatı ayırmış, sonra da kâinatı hakikî varlığın bir in’ikasından
ibaret gölge cinsinden kabul etmekle ve eşyanın aslını yoklukla
vasıflandırmakla ortada var olarak yine yalnız bir vücudu, ilahî varlığı
bırakmış oluyor. Böylece aksi yoldan giderek o da vahdet-i vücuda teslim
olmuş bulunuyor.294

Gerçekte Mektubat İbn Arabi’ye cevap düzeyine indirgenemese de

Topçu’nun yaklaşımı çok tuhaf değildir; çünkü vahdet-i vücud panteizmle eşanlamlı

olarak algılanmadığında vahdet-i şühudla aynı türden bir kuram olarak anlaşılabilir.

Bununla beraber, elbette ki vahdet-i vücudla vahdet-i şühud aynı şey demek değildir.

Örneğin Necip Fazıl’ın bu iki kuram arasındaki farkı, İbn Arabi’nin “müessiri

eserde” Serhendi’nin “ise hakikatı doğrudan doğruya müessirde araması ve bu

yollarda mesafe alması keyfiyeti”295 olarak belirlemesi sahih bir bakış açısı olarak

benimsenebilir. Yine de, Serhendi’nin İbn Arabi’nin görüşlerini bazen kabul edip

bazen reddediyor gibi görünmesi dolayısıyla Julian Baldick’in meselenin “aslında

çok daha karmaşık” olduğu yönündeki uyarısını unutmamak gerekir.296

Bu mesele üzerindeki karmaşıklığın vahdet-i vücud ile vahdet-i şühud farkını

araştırmaya çalışanların sonuç yargılarına belli ölçüde yansıması sözkonusudur. Bu

iki kuramı aynı şey olarak görenler vahdet-i vücudun sebebiyet verdiği ya da

beslediği panteist mecrayı gözden kaçırırlar. Öte yandan vahdet-i şühudun vahdet-i

vücuda kesin bir galebe çaldığını düşünenler de, Serhendi’nin İbn Arabi’yi belli

saygı sınırları içinde eleştirdiği ama hiçbir zaman dışlamadığı gerçeğini tutarlı bir

şekilde izah edemeyip göz ardı etmektedirler. Gerçekten de, İbn Arabi’yi bazen öven

bazen de yeren Serhendi vahdet-i vücudun sistematik anlamda kurucusu İbn Arabi ve

ilk takipçilerinden sonra tuttuğu mecrayı hem eleştirir hem de hiçbir şekilde kabul

edilemez bulur. Şu halde, Serhendi’nin aşırıya kaçan sufi bakış açısının eleştirilerine

niçin maruz kaldığını anlamak zor değildir.

Araştırmacıları uzun yıllardır yoran vahdet-i vücud ve vahdet-i şühud ilişkisi

konusu üzerindeki karmaşıklığı giderme adına, vahdet-i vücud kuramını –en

azından– Muhyiddin İbn Arabi ve ilk dönem takipçilerince savunulduğu şekliyle

                                                                                                                                         
293 Sağıroğlu, İmam-ı Rabbani, s. 253.
294 Topçu, İslam ve İnsan-Mevlâna ve Tasavvuf, s. 155.
295 Kısakürek, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, s. 173.
296 Baldick, Mistik İslam, s. 183.
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panteizmin aynısı görmemek gerekir. Diğer bir deyişle, vahdet-i vücud ve panteizm

kavramlarını “batı dillerinin tesirinde kalarak rahatça birbirlerinin yerlerine kullanma

alışkanlığı”nın297 konu üzerindeki karmaşıklığı beslediğini söyleyebiliriz. Bu iki

kavramı birbiri yerine kullanma alışkanlığı; Serhendi’nin İbn Arabi ve ilk

takipçilerince savunulduğu şekliyle vahdet-i vücudçuluğa ve bu kuramın sonradan

girdiği mecraya yönelik farklı tepkilerini anlamamızı zorlaştırır. Zira Serhendi,

sonradan girdiği mecra itibarıyla vahdet-i vücutçuluğu ‘panteist’ bulduğundan

eleştirir ve dışlar, ancak İbn Arabi ve ilk takipçilerince savunulduğu şekliyle vahdet-i

vücudu eleştirse de panteist bulmaz ve dolayısıyla da dışlamaz: eleştirir, çünkü onda

kavramsal düzeyde panteizme yol açabilecek mukaddimeler görür; panteist bulmaz

ve dolayısıyla da dışlamaz, çünkü savunucularının iyi niyet ve maksatları dolayısıyla

onu vahdet-i şühud ile uyumlu görür, hattâ vahdet-i şühuda ‘hamledilebilir’ olarak

değerlendirir. Bütün bu ince ayrımlar, Serhendi’nin İbn Arabi ve vahdet-i vücud

kuramına karşı tavrını, dolayısıyla da kendi vahdet-i şühud kuramını geliştirmesinin

–Mektubat bazında izlenebileceği gibi– uzun bir sürece dayanmasından

kaynaklanmaktadır.

Vahdet-i vücud olgusunun Allah ile kainatın birliğini öngören panteizmle

özdeş bulunması halinde Serhendi’nin vahdet-i vücuda karşı geliştirdiği tavrın tam

bir muhasebesi çıkartılamaz. Yanısıra, bu ince ayrım gözetilmediğinde, Serhendi’nin

analitikleştirme ilkesini bu konuya ilişkin olarak nasıl istihdam ettiğini gözlemlemek

de zorlaşacaktır. Çünkü Serhendi, ana hatlarıyla söylersek, İbn Arabi’den önceki

büyük sufilerin vahdet-i vücud kapsamında değerlendirilebilecek sözlerini batıni

alana ilişkin sözler olarak görmüştür. Öte yandan İbn Arabi ve ilk takipçilerinde

görüldüğü şekliyle vahdet-i vücud kuramını da Serhendi, İslami ilimlerin zahiri

yakasına uygun hale getirmeye çalışır.

Panteizm ile vahdet-i vücudu özdeş görme eğiliminin, araştırmacılara arız

olmuş genel bir kusur olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Peyami Safa Mistisizm

başlıklı veciz çalışmasında panteizmi vahdet-i vücuda özdeş görürken298 büyük

İslamiyatçı Fazlur Rahman’ın da sözkonusu ince ayrımı dikkate aldığını

                                                
297 Erdem, Panteizm ve Vahdet’i Vücud, s. 81.
298 Bkz.: Peyami Safa, Mistisizm, İstanbul, Bâbıâli Yay., 1961, s. 82.
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söyleyemeyiz.299 Yine, Mistik İslam yazarı Julian Baldick’in de sözkonusu ince

ayrımı gözettiğini söyleyemeyiz. Çünkü Baldick’e göre Serhendi de “pek çok

modern yazar gibi, İbni Arabi ve izleyenlerinin ‘varlığın birliği’ne olan inançlarını

ilan ederken var oluşun tümünde yalnızca tek bir varlık olduğunu kastettikleri

şeklinde (ki bu monizmin ta kendisidir) yanlış bir düşünceye kapılmış”tır.300 Baldick

burada vahdet-i vücudu panteizmle özdeş görmese de Serhendi’nin böyle

düşündüğünü zannetmektedir. Oysa bu yargı Serhendi’yi yanlış anlamanın tipik bir

örneğidir; zira bizzat Baldick’in de itiraf ettiği gibi vahdet-i vücud–vahdet-i şühud

ilişkisi ya da farkı meselesi son derece girifttir. Kısaca, vahdet-i vücudu panteizme

eşitlemek meseleyi daha da giriftleştirir.301 Ancak tam bir Serhendi ya da vahdet-i

şühud muhasebesi edinmek amacıyla  bu eşitleme eğiliminden sakınmakla birlikte

vahdet-i vücudun panteizme benzediğini de unutmamak gerekir. Nitekim Serhendi

İbn Arabi ve ilk takipçilerini dışlamamakla birlikte vahdet-i vücudu panteizme yol

açabilecek mukaddimeleri yüzünden eleştirecek ve sahih bir analitikleştirme çabası

olarak da vahdet-i şühudu geliştirecektir.

Vahdet-i vücudu panteizmle özdeş değil de benzer gören yaklaşım

Serhendi’nin, ilk dönem takipçilerini tenzih ettiği halde vahdet-i vücuda karşı

geliştirdiği tepkiselliği anlama çabası açısından isabetli düşmektedir. Bu bağlamda

örneğin Hasan Kamil Yılmaz’ın Serhendi’nin vahdet-i vücud karşısında vahdet-i

şühudu geliştirme ihtiyacına yönelik muhasebesi ihtiyat örneği olarak dikkat

çekmektedir. Yılmaz’a göre Serhendi’nin vahdet-i şühud kuramını geliştirmesinde

başlıca amil, yaşadığı coğrafyadaki devrin sultanı Ekber Şah’ın bir tür ‘esperanto’

misali bir din sentezi oluşturma ve bu dini uyruklarına dayatma siyasetidir. İşte,

“böyle bir ortamda tevhid dinini savunan İmam-ı Rabbânî, vahdet-i vücûd

düşüncesinin izahının zorluğu ve panteizmle benzeşmesi sebebiyle vahdet-i vücûd

yerine vahdet-i şuhûdu” geliştirmiştir.302 Ayrıca, yine sahih ve mutedil bir muhasebe

olarak Hasan Kamil Yılmaz’a göre Serhendi bazı tasavvufi simaların vahdet-i vücud

kapsamında değerlendirilebilecek bazı sözlerini vahdet-i şühuda hamledilebilir

                                                
299 Bkz.: Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslam Metodoloji Sorunu, s. 114-115.
300 Baldick, Mistik İslam, s. 183.
301 Bkz.: Sağıroğlu, İmam-ı Rabbani, s. 252.
302 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 296.
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bulmuştur. Diğer bir deyişle, Serhendi’ye göre örneğin “Hallac’ın ‘Ene’l-Hakk’ sözü

ile Bistâmî’nin ‘Sübhânî’ sözü vahdet-i şühûd makamında söylenmiş sözlerdir.”303

Serhendi; İbn Arabi ve ilk takipçilerinin temsil ettiği şekliyle vahdet-i vücudu

panteizm olarak görmediği gibi, İbn Arabi’den önce yaşamış bazı sufilerin panteizm

beyanı olarak değerlendirebilecek sözlerini de vahdet-i şühuda hamledilebilir bulur.

Serhendi’ye göre,

Vahdet-i vücud düşüncesinde Şeyh Muhyiddin b. Arabî ve
takipçilerinin öne sürdüğü şekliyle aynilik ilkesini kabul etmek gerekir.
Ancak, aynilik ilkesi âlem Yaratıcı ile birdir anlamına gelmez. Allah böyle bir
düşünceden sakındırsın! Aksine aynilik ilkesi; âlem yoktur ve var olan
Vacibu’l vücud (varlığı zorunlu) Allah Teâla ve Tekaddes’tir demektir.

Tevhid-i vücûdi’yi (vahdet-i vücud) ilk ortaya atan ve açıklayan kimse
Şeyh Muhyiddin b. Arabi olmuştur. Daha önceki dönem şeyhlerinin ibareleri
her ne kadar tevhid-i vücudiyi andırıyor ve itttihat (Allah ile alemin birliği)
fikrini çağrıştırıyorsa da bu ibarelerin tevhid-i şühudi’ye (vahdet-i şühud)
yorulmaları mümkündür. Çünkü Hak Sübhanehu’dan başkasının varlığı
görülmeyince bazıları ‘Cübbemde Allah’tan başkası yok,’ bazıları ‘Kendimi
tesbih ederim,’ bazıları da ‘Evde benden başka hiç kimse yok’ demiştir. Bütün
bu sözler tek (vahid) olan Allah’ı görme dalından neş’et etmiş çiçeklerdir. Bu
sözlerin herhangi birinde tevhid-i vücûdi’ye delalet eden bir yön de yoktur.304

Görüldüğü gibi Serhendi, İbn Arabi ve ilk takipçilerince temsil edildiği

şekliyle vahdet-i vücudu panteist bulmamıştır. Dahası, Serhendi İbn Arabi öncesi

itibarıyla bazı sufilerin vahdet-i vücudu andıran sözlerini vahdet-i vücuddan ziyade

vahdet-i şühud kapsamında değerlendirilebilir bulmuştur.  Serhendi’nin konu

üzerindeki genel yaklaşımı bu tür sözlerin zahir–batın dualitesinin batın yakasına

ilişkin olduğu ve birebir anlama çekilmemesi gerektiği yönündedir. Diğer bir deyişle

bu tür sözlerin analitikleştirilmesi, doğrudan doğruya birebir ya da analitik anlam ile

algılanmaları ile değil de temel İslami metinlerin ışığı altında analitik karşılıklarının

bulunmasıyla mümkün olur. Bu anlamda Serhendi kendi manevi öğretmeni Baki

Billah’ın “Ene’l-hak ibaresinin anlamı ‘ben Hakkım’ değil de ‘ben yok’um (madum),

mevcut olan Hak Sübhânehu’dur” 305 sözünü aktarırken de bir analitikleştirme örneği

sergilemektedir. Ayrıca belirtmek gerekirse, Serhendi’nin bu tür sözlerin kaynağı

olarak gördüğü manevi tecrübeyi teşvik ettiği ya da müsbet gördüğü söylenemez.

                                                
303 A.e., s. 296 vd.
304 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 272, s. 287. Ayrıca bkz.: A.e., mektup no: 266, s. 263.



220

Daha doğrusu bu tür sözlerin ve dolayısıyla da bu tür sözleri söyleten telakkinin

kaynağı, seyr-i sülûk denen manevi tecrübenin bir aşamasıdır ve Serhendi sözkonusu

telakkiyi teşvik etmediği gibi ona karşı adeta uyarıda bulunmaktadır. Nitekim bir

öğrencisinin manevi tecrübenin bu safhasını geçmesini şöyle anlatır: “Hoca Abdullah

mübarek Ramazan ayından evvel Delhi’ye geldi. Allah Sübhânehu’ya hamd olsun ki

bu gelişinde birçok faydalar elde etti, eski halinden tamamen sıyrılıp vahdet-i vücud

telakkisine iten etkenlerden kurtuldu ve bu kez tenzih dünyasına daldı. Artık Hoca

Abdullah diplere ve derinlere yönelmiş, zahirden batına; hattâ batının da batınına

doğru yol almaktadır.”306 Şu halde vahdet-i vücudu andıran sözler ancak ve ancak

manevi tecrübenin bir aşamasında telaffuz edildiğinde –müsbet görülmese ve hele

hiç teşvik edilmese de– mümkün olur. Aksi takdirde bu tür sözler İslami öğretiye

kesinlikle zıttır. Diğer bir deyişle, Serhendi’ye göre bireyin “nazarından mâsivâ

müzmahil olduğu, ‘Sen çıkınca aradan, kalır seni Yaradan’ sırrı gerçekleştiği için

sâlik, ‘Ene’l-Hakk’ derken ‘Hak Hak’tır, ben değilim’ demektedir. Değilse kendisini

görerek böyle bir sözü söyleyen küfre düşer.”307 Basitçe tekrar edersek, bu tür

sözlerin birebir anlamları itibarıyla telaffuz edilmesi ya da algılanması küfre düşme

sebebidir. Bu tür sözlerin analitikleştirilmesiyse onların birebir anlamları ile

algılanmasıyla değil de, analitik karşılıklarının bulunmasıyla mümkün olur. İşte

vahdet-i vücud kuramı da bu sözlerin analitikleştirilmesi, yani analitik karşılıklarının

bulunma çabasıdır. Ayrıca vahdet-i şühud, İbn Arabi ve ilk takipçilerinin anladığı ve

temsil ettiği şekliyle vahdet-i vücuda yönelik bir tadil çabasıdır.

Serhendi, İbn Arabi ve ilk takipçilerince temsil edildiği ve hattâ İbn Arabi

öncesi kimi sufilerin söz ve ibarelerinden çıkarsandığı şekliyle vahdet-i vücudu

panteizm olarak görmez; ancak sonradan tuttuğu mecra itibarıyla vahdet-i vücudu

panteist bulur, dolayısıyla da eleştirir ve dışlar. Serhendi’ye göre, sonradan tuttuğu

mecra itibarıyla vahdet-i vücudu benimseyenler “sayısız rabler kabul etmekte ve bu

rablerin tamamını da rablerin Rabbi’nin zuhurları (görünümü) olarak tahayyül

etmektedirler.”308 Dolayısıyla Serhendi’ye göre vahdet-i vücudu benimseyen sufiler

İslami öğretiye aykırı bir konuma düşmektedir. Bazı sufilerin vahdet-i vücud

                                                                                                                                         
305 A.e., C. I, mektup no: 266, s. 263.
306 A.e.,  C. III, mektup no: 119, s. 167. Ayrıca bkz.: A.e., C. I, mektup no: 274, s. 296.
307 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf  ve Tarikatlar, s. 297.
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anlayışını baskıyla yaymaya çalıştıkları309 bilgisini de veren Serhendi’ye göre bu

sufiler,

Peygamberler (a.s.) tevhid-i vücudi (vahdet-i vücud) sırlarını avam
halktan gizlemiş, davet olayını Allah ile evrenin farklılığı fikrine
dayandırmış, vahdet-i vücud anlayışını gizleyip varlığın çokluğu anlayışını
göstermiş olduklarını söylemişlerdir. Bu sufilere göre Peygamberler avam
halkın anlayış eksikliğinden dolayı böyle bir tutum sergilemişlerdir. Oysa
Şia’nın takiyye iddiasının kabul edilemez olması gibi bu iddia da doğru
değildir. Zira peygamberler (a.s.) gerçeği olduğu gibi tebliğ etmesi gereken
insanlardır. Gerçekte varlık tek olsaydı ne diye bunu gizlesin ve gerçeğe
muhalif bir şey sergilesinlerdi ki? Özellikle de Vacibu’l-Vücud Teâla ve
Tekaddes’in zâtı, sıfatları ve fiillerine ilişkin hükümlerle ilgili olarak
peygamberler ne diye gerçeği gizlesindi ki? Avam halk bir yana, dar görüşlü
insanlar algılayamayıp anlamaktan aciz kalsa da peygamberler bu hükümleri
ilan ve izhar etmek zorundadırlar. Nitekim Kur’an’daki müteşabihleri ve
nebevi hadislerdeki müteşabih türünden ifadeleri –avam halk bir yana–
havas insanlar bile anlayamamaktadır. Bununla beraber peygamberler avam
halk yanlış anlar korkusuyla bu müteşabihleri ortaya koymaktan
çekinmemiş ve bundan da men edilmemişlerdir. Bu sufi topluluğu vücud ve
mevcudun birden fazla olduğunu söyleyip Ma’bud Teâla ve Tekaddes’ten
başkasına ibadet etmekten sakınanlara müşrik, vahdet-i vücudu savunanlara
da – bu insanlar Hak Sübhânehu’nun görünümleri olarak tasavvur ettikleri
binlerce puta ve putlara ibadet Hak Sübhânehu’ya ibadettir zannıyla ibadet
ediyor olsalar da– muvahhid tabir etmektedirler. Oysa, bu iki sınıftan
hangisinin müşrik hangisinin muvahhid olduğunu insaf duygusuyla iyi
düşünmek gerekir.310

Görüldüğü gibi Serhendi, sonradan girdiği mecra itibarıyla vahdet-i vücuda

şirk sayılabilecek bir telakki ve tavrın dahi karışabileceği imasında bulunmaktadır.

Evet, Serhendi’ye göre, İbn Arabi ve ilk takipçilerince ve hattâ bazı söz ve ibareleri

vahdet-i vücud kapsamında değerlendirilebilecek İbn Arabi öncesi bazı sufilerce

hulûl (Allah’ın insanın içine girmesi ve insan olarak belirmesi) ya da ittihad (Allah

ile insan ve diğer tüm varlıkların birliği) kastedilmemiştir.311 Ancak yukarıdaki

iktibastan da anlaşılabileceği gibi sonradan girdiği mecra itibarıyla vahdet-i vücudçu

bazı sufiler hulûl ve ittihad anlamına gelebilecek sözler söylemekte ve bu yönde

beyanlarda bulunmaktadırlar. Oysa Serhendi’nin de belirttiği gibi hem hulûl fikri

hem ittihad fikri İslami öğretiye kesinlikle aykırıdır ve küfür ya da şirk sebebidir.

                                                                                                                                         
308 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 272, s. 285.
309 Bkz.: A.e, s. 290.
310 A.e., s. 286.
311 Buna göre mesela Yunus Emre “Ete, kemiğe büründüm / Yunus diye göründüm” (Şurada: Topçu,
İslâm ve İnsan-Mevlâna ve Tasavvuf, s. 169) derken hülûl ya da ittihat telakkisi içinde değildir.
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Serhendi’ye göre sufiler “şayet ‘fena fillah’ ve ‘beka billah’ olgularıyla hâlliyet

(Allah’ın kulun içine girmesi: hulûl) ve mahalliyet (kulun Allah’a mahal olması)

fikrini çağrıştıran bir manayı kastederlerse bu, doğrudan doğruya ilhad ve

zındıklıktır.”312 Öte yandan, yine Serhendi’ye göre, “vahdet-i vücutçu sufiler varlık

aleminde Allah’ın dışındakileri, Allah’ın dışındakiler unvanıyla kabul etmezlerse

şirkten kurtulmuş olamazlar.”313

İşte, vahdet-i vücutçu sufilerin İslami öğretiye tamamen aykırı hulûl ya da

ittihat fikrini andıran birebir anlam alanına ilişkin söz ve beyanları dolayısıyla

Serhendi, vahdet-i vücud kuramına İbn Arabi tarafından sistematikleştirildiği şekliyle

şüphe içinde yaklaşmış ve onda panteizme yol açabilecek bazı mukaddimeler tesbit

etmiştir. Elbette ki, iki sistematik kuram olarak vahdet-i vücud ile vahdet-i şühudun

inceden inceye karşılaştırılması ancak başlı başına müstakil bir çalışmanın konusu

olabilir. Ancak bu iki kuramın temel farkları ve dolayısıyla vahdet-i vücudun

panteizme yol açabilecek mukaddimelerini tesbit bağlamında, İbn Arabi ve

takipçilerinin Allah’ın isim ve sıfatlarının yine Allah’ın zâtının aynısı olduğunu

kabul ettikleri yaklaşımını314 burada gündeme getirmek gerekir. Çünkü bu temel

yaklaşımdan kalkarak vahdet-i vücutçular, farkında olmadan hulûl fikrine de yol

açabilecek ittihat fikrine varmışlardır. Bu noktada ayna meselini kullanarak kaba

hatlarıyla söylersek, vahdet-i vücutçular aynadaki aksin aynanın karşısındaki

nesnenin misali ya da sureti değil de aynısı olduğunu düşünmüşlerdir.315 Gerçekten

de ayna meseli üzerinden yaptığımız muhasebe sözkonusu iki kuram arasındaki farkı

göstermek açısından isabetlidir, çünkü Serhendi’nin de belirttiği gibi “Muhyiddin İbn

Arabi’ye göre mümkün varlıkların asılları ilim mertebesinde temeyyüz eden ilahi

isim ve sıfatlardır.” Oysa Serhendi’ye göre “mümkün varlıkların asılları ilahi isim ve

sıfatların akisleriyle birlikte bu isim ve sıfatların karşıtları (nakâiz) olan yokluklardır

(adem). Bu isim ve sıfatların akisleriyse ilim düzeyinde bu yokluklar aynasında

ortaya çıkmış ve onlarla imtizaç etmiştir.”316 Burada Serhendi’nin, mümkün

varlıkların yani insanların ve evrenin asıllarının ilahi isim ve sıfatların salt

                                                
312 A.e., C. I., mektup no: 97, s. 103.
313 A.e., C. I., mektup no: 272, s. 286.
314 A.e., C. II., mektup no: 1, s. 4.
315 Bkz.:A.e., s. 5.
316 A.e., s. 6.
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yansımaları olarak değil de bu yansımalarla birlikte yokluklar olduğunu

belirlemesinin altı çizilmelidir.317 Bu metafizik değerlendirmesinde Serhendi

mümkün varlıkların asıllarının salt ilahi isim ve sıfatların yansıması olduğunu

söyleseydi vahdet-i vücud ve ittihat fikrine –en azından– kavramsal düzeyde kapı

aralamış olurdu. Diğer bir deyişle Serhendi temel İslami metinlere uygun ve

dolayısıyla sahih bir analitikleştirme çabası olarak geliştirdiği vahdet-i  şühud

kuramının –vahdet-i vücud örneğinde olduğu gibi– kısmen ya da azınlıktaki takipçi

örnekleri itibarıyla da olsa hulûl ya da ittihat telakkilerine yol açmamasına özen

göstermektedir. Bununla beraber, sözkonusu iki kuram arasındaki farkı bir gölgenin,

gölgesi olduğu şeyin aynısı sayılıp sayılmamasıyla belirleyebiliriz. Nitekim, “Bu

fakire göre” der Serhendi, “bir şeyin gölgesi o şeyin aynısı değil de aksi (hayali) ve

misalidir. Bu ikisinden birini diğeriyle aynı kabul etmek mümkün değildir. Fakire

göre mümkün varlıklar Varlığı Zorunlu (Vacibü’l-Vücud) Olan’ın aynı değildir,

çünkü mümkün varlıkların aslı (hakikatı) yokluktur (adem). Bu yokluğa ilahi isim ve

sıfatlardan akseden akis de, bu isim ve sıfatların aynı değil de modeli (şebeh) ve

misalidir. Şu halde ‘Hepsi O’dur’ sözü doğru olmaz da, ‘Hepsi O’ndandır’ sözü

doğru olur.”318 Bizim bu çalışmada kurduğumuz çerçeve itibarıyla söylersek

Serhendi, ‘Hepsi O’dur’ sözü ve telakkisini değil de ‘Hepsi O’ndandır’ sözü ve

telakkisini daha sahih bir analitikleştirme olarak tesbit etmektedir. Gerçekten de ayna

meseli açısından, aynadaki aksi aynanın karşısındaki nesneyle ‘aynı’ bulmayan

Serhendi’de analitik bakış açısı belirgindir. Ayrıca temel İslami metinleri anlama ve

onlardan sahih izdüşümler çıkarmadaki ustalığını dikkate alırsak ‘Hepsi O’ndandır’

sözü ve telakkisi temel İslami metinler açısından daha doğru bir analitikleştirme

olarak ortaya çıkmaktadır. Ezcümle Serhendi, “eşyanın Allah Teâlâ’nın isim ve

sıfatlarının tecellileri olduğunu, aynı olmadığını, bu yüzden ‘Heme O’st = Herşey

O’dur’ yerine ‘Heme ez O’st = Herşey O’ndandır’ düşüncesinin daha doğru

olduğunu öne sürmektedir.”319

Buna göre Serhendi vahdet-i vücudu batıni tecrübeye ilişkin başarılı bir

analitikleştirme olarak görmemektedir. Zira her ne kadar kurucusu İbn Arabi

                                                
317  Bu açıdan vahdet-i vücudun vahdet-i şühud ile farklılaşma yönü için bkz.: A.e., C. I, mektup no:
234, s. 214.
318 A.e., C. II., mektup no: 1, s. 6.
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tarafından kastedilmese de vahdet-i vücud kuramı panteist telakkilere yol açabilecek

ve dolayısıyla özellikle İslami öğretinin analitik kısmını tahrib edecek mukaddimeler

barındırmaktadır. Aslında İbn Arabi de son derece muhkem bir analitik bakış açısına

sahiptir. “O kadar ki,” –Mihriban Özelsel’in tanıklığından da hatırlanabileceği

gibi320– İbn Arabi’nin eserlerini “okurken onu vecid ve hal sahibi bir mutasavvıf

değil, aklî nazarî ve mantıkî istidlâl sahibi bir filozof saymak mümkündür.”321 Ancak

İbn Arabi’nin başarısızlığı analitik bakış açısı itibarıyla kusur göstermede değil de

batıni tecrübenin analitik karşılığını tesbit etmede ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle

İbn Arabi batıni tecrübenin analitik karşılığını başarıyla bulan değil de daha çok bu

tecrübeyi birebir anlama çeken bir mutasavvıf görüntüsü vermektedir. Nitekim bu

bağlamda İbn Arabi bizzat Serhendi tarafından eleştirilmektedir. Serhendi,

muhtemelen manevi-batıni bir tecrübe halinin tesiriyle bütün insanların, nihayetinde

Allah’ın rahmetine ve cennetine kavuşacağını iddia eden İbn Arabi’yi şöyle eleştirir:

Cennet ve cehennem mevcutturlar. Kıyamet günü muhasebesinden
sonra bir taife cennete, bir taife de cehenneme girecektir. Cennet ehlinin
sevabı ve [hiç iman etmemiş olan] cehennem ehlinin cezası ebedidir ve hiç
kesilmez. Nitekim kesin ve teyitli naslar bu anlama delalet etmektedir.
Füsûs müellifi [İbn Arabi] şunları söyler: “herkes sonunda Allah’ın
rahmetine kavuşacaktır. Çünkü Allah ‘Rahmetim her şeyi kuşattı’322

demiştir. Kafirler için azap üç aşamadır. Sonrasında cehennem, Hz. Halil
İbrahim (a.s.) için olduğu gibi kafirler için de serin ve esenlik olacaktır.
Allah Sübhânehu’nun va’dine muhalif hareket etmesi makuldür (caizdir).
Gönül erbabından hiç kimse kafirlerin cehennem azabına ebediyen maruz
kalacağını ileri sürmemiştir.”

Gelgelelim, Füsûs müellifi bu meselede de doğru yaklaşıma isabet
edememiştir. Allah’ın rahmetinin hem müminleri hem de kafirleri kapsayan
genişliği ve genelliğinin dünyaya özgü olduğunu bilememiştir.323

Anlaşılan o ki İbn Arabi, bu yaklaşımı belli bir manevi tecrübe haliyle

benimsemiştir. Ancak Serhendi’nin de işaret ettiği gibi bu yaklaşım İslami öğretinin

analitik kısmına muhaliftir. Dolayısıyla İbn Arabi bu yaklaşımını

analitikleştirememiş ya da bu yaklaşımıyla –vahdet-i vücud örneğinde olduğu gibi–

başarılı bir analitikleştirme örneği sergileyememiştir. Serhendi’nin İbn Arabi’ye

                                                                                                                                         
319 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 297.
320 Bkz.: Özelsel, Halvette 40 Gün, s. 66.
321 Doğrul, İslamiyetin Geliştirdiği Tasavvuf, s. 105.
322 Kur’an 7/156.
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yönelik olarak analitikleştirme başarısızlığı diye nitelendirebileceğimiz eleştiri yönü

son derece özgül tasavvufi yaklaşımlarla ilgili olarak da geçerlidir. Örneğin

Serhendi’ye göre “Allah’ın zâtı hakkında bilgi cehildir, yani bu bilgi mümkün

varlıklara ilişkin bilgi türünden değildir.”324 Ancak Serhendi’ye göre, Allah hakkında

bilgi (marifetullah) edinmeden yana aciz olma durumunun –İbn Arabi’nin yaptığı

gibi– cehaletle nitelendirilmesi yanlıştır. Diğer bir deyişle marifetullahtan yana

acziyet durumuyla bilgisizlik durumu birbirinden farklıdır, zira “marifet yokluğu ile

marifetten acziyet durumu aynı şey olsaydı cahillerin tamamı arif, cehaletleri de

olgunluğa (kemâl) ulaşmaları için bir araç olurdu.”325 Elbette ki marifetullahtan yana

acziyet batıni bir tecrübe durumudur ve anlaşılan o ki Serhendi bu durumu

yüceltmeye ve salt cehaletten ayrıştırmaya çalışmaktadır. Zira bir tecrübe durumu

olarak marifetullahtan acziyet durumunda çaba vardır; öte yandan, marifetullahtan

acziyet cehaletle eşitse bir girişim olarak manevi tecrübenin hiçbir çekiciliği

kalmayabilir. Şu halde bu tecrübenin cehaletle eşitlenmesi ve mesela ‘marifetullahtan

acziyet cehalettir’ şeklinde analitikleştirilmesi isabetsizdir. Bu konuda isabetli

analitikleştirme her zaman olduğu gibi Serhendi’nin önerdiği versiyondur: “Şayet

Muhyiddin İbn Arabi (k.s.) fakirin ulaştığı bu farkı dikkate alsaydı” der Serhendi,

“marifetten yana acziyeti asla cehalet diye zikretmez, ve onu kesinlikle ‘bizden bilen

de var, cahil olan da’ diyerek bilgisizlik saymazdı da şöyle derdi: ‘idraki idrak

etmekten acziyet, idraktir.’” 326

Dolayısıyla Serhendi, İbn Arabi ve ilk takipçileri tarafından temsil edildiği ve

İbn Arabi öncesi büyük mutasavvıfların söz ve ibarelerinden çıkarsandığı şekliyle

vahdet-i vücudu dışlamaz; ancak sonradan girdiği mecra itibarıyla vahdet-i vücudu

İslami öğretiye kesinlikle aykırı bularak dışlar. Aslında İbn Arabi tarafından

sistematize edildiği şekliyle vahdet-i vücud bu ad kapsamında toplanabilecek

manevi-batıni tecrübelere ilişkin bir analitikleştirme çabasıdır, ancak Serhendi bu

çabayı – İslami öğretiye zıt tavır ve telakkilere yol açabilecek mukaddimeler

barındırmasından ötürü– başarısız bulur ve kendi analitikleştirme girişimi olarak da

                                                                                                                                         
323 Serhendi, Mektubat, C. I., mektup no: 266, s. 271.
324 A.e., C. III, mektup no: 75, s. 95.
325 A.e., C. III, mektup no: 77, s. 98.
326 A.e.
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vahdet-i şühudu geliştirir. Gerçekten de ‘Her şey O’dur’ yerine ‘Her şey O’ndandır’

formülasyonu İslami öğretiye tamamen uygundur.

Vahdet-i vücud ile vahdet-i şühud ilişkisi, farkı, Serhendi’nin İbn Arabi ve

vahdet-i vücuda karşı geliştirdiği eleştirel yaklaşım ile –buna bağlı olarak– vahdet-i

şühudu geliştirme sürecine ilişkin nihai sözün söylenmesi son derece zordur.327 Zira

genel olarak meselenin giriftliği ve hassasiyeti bir yana, Serhendi’nin her biri bir

kitapçık değerindeki mektuplarının kronolojik bir sıralaması sözkonusu değildir.

Yine de bu çalışmamızın benimsediği zemin itibarıyla, nihai sözü söyleyebilme

amacına yönelik olarak küçük bir panoramik inceleme yapmak istiyoruz. Bu

inceleme, ahkâm-ı İslamiye ve tasavvufu –yani İslami ilimlerin araları açılan zahir ve

batın yakalarını– birleştirmesi dolayısıyla ‘sıla’ diye de nitelendirilen328 Serhendi’nin

kullandığı analitikleştirme ilkesinin –temel İslami metinlerin öngördüğü mecranın

korunması açısından– ne ölçüde hayati olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Serhendi’nin vahdet-i vücudu eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutması ve

buna bağlı olarak kendi kuramı vahdet-i şühudu geliştirmesi uzun bir sürece dayanır.

Öncelikle Serhendi sufilerin vahdet-i vücud kapsamında değerlendirilebilecek söz ve

ibarelerini batıni ilim ya da manevi tecrübe alanına ait görür. Dolayısıyla bu söz ve

ibareleri doğrudan doğruya analitik anlamlarıyla algılamama noktasında belli bir

ihtiyati tavır benimser. Bilahare Serhendi, bu söz ve ibarelerin ve genel olarak

vahdet-i vücud akımının İslami öğretiye muhalif bir takım fikir ve telakkilere yol

açacak düzeyde istismar edildiğini görünce, İbn Arabi tarafından sistematize edildiği

şekliyle vahdet-i vücudu eleştirel olarak ele alır ve onda temel hatalar tesbit eder.

Diğer bir ifadeyle, tasavvufi sapmalar bir açıdan vahdet-i vücud kuramının

                                                
327 Yohanan Friedmann’a göre de “Serhendi ile İbn Arabi arasındaki farklara ilişkin makul bir
değerlendirmeye varmak kolay değildir.” (Friedmann, Shaykh Ahmad Sirhindi, s. 66) Ayrıca
belirtmek gerekirse, Serhendi’nin İbn Arabi’ye ilişkin değerlendirmesinin ‘trajik’ diye
nitelendirilebileceğini düşünüyoruz. Bu hususu en iyi yansıtan mektuplardan mesela Serhendi’nin İbn
Arabi’yle bazen “muharebe, bazen de müsalaha ederiz” dediği ilginç bir mektup olarak bkz.:
Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 79, s.100-105.
328 Muhammed Haşim Kışmî öncülüğünde bir grup alim Süyûti’nin Cem’u’l-Cevami isimli hadis
kitabında “Ümmetimden sıla denen biri gelecek ve onun şefaatiyle niceleri cennete girecektir”
mealindeki hadisi bulup takdim (اذك و اذك هتعافشب ةنجلا لخدي ةلص هل لاقي يتما يف الجر نوکی)
ettiklerinde, Serhendi gülümseyerek bu hadisin kendisine işaret olduğunu tasdik etmiştir. Keza
Serhendi, muhtemelen bu hadise atıfla bir mektubunda “Beni iki derya arasında sıla, iki topluluk
arasında da ıslah edici kılan Allah’a hamd olsun”          (و نيرحبلا نيب ةلص ىنلعج ىذلا هلل دمحلا
demiştir. Bkz.: Burhan Ahmad Faruqi, The Mujjaddid’s Conception of (نيتئفلا نيب احلصم
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istismarına dayanır. Ancak bir başka açıdan bakıldığında bizzat vahdet-i vücud

kuramının sözkonusu tasavvufi sapmalara ‘mantıklı’ zemin teşkil edebilecek bir

yönü vardır. Bu tesbitten kalkarak Serhendi vahdet-i vücudu başarısız ya da eksik bir

analitikleştirme çabası olarak görür ve kendi analitikleştirme girişimi olarak da

vahdet-i şühudu geliştirir. Artık bu aşamada Serhendi vahdet-i vücud kuramını

panteizm ya da hulûl ve ittihat kavramlarıyla eşanlamlı olarak kullandığı gibi, hem

mistik tecrübe hem de analitik düşünce bazında maruz kaldığı ya da yaptığı hataları

itiraf ederek bir anlamda tashih eder. Hulûl ya da ittihat fikrine yol açabilecek

yaklaşımları dolayısıyla hem zahir alimlerini hem de Muhyiddin İbn Arabi

takipçilerini eleştiren Serhendi bu iki grup arasında bir ‘orta yol’ olarak vahdet-i

şühud kuramını geliştirir.

Vahdet-i vücud, yani panteizm ya da hulûl ve ittihat çağrışımı yapan sözleri

hoş görmeyen Serhendi, vahdet-i şühud kuramını geliştirdiği süreç  içinde İbn

Arabi’yi dışlamaz da, aksine, bir analitikleştirme çabası olarak geliştirdiği vahdet-i

vücud kuramı sebebiyle

takdir eder. Serhendi’ye göre İbn Arabi’den önce tevhid-i vücudi ya da vahdet-i

vücud konusuna ilişkin kitaplar tedvin edilmemiş ve bir açıklama çabasına

girilmemişti. Sonradan İbn Arabi “bu ince meseleyi olgun bilgisiyle şerh etmiş,

bablara ve fasıllara ayırmış, ve sarf-nahiv ilmi gibi düzenleyip yazıya dökmüştür.”329

Birçok mutasavvıf İbn Arabi’yi anlamayıp sert bir şekilde eleştirse de “şeyh bu

meselenin çoğu tahkik boyutu itibarıyla haklıdır.” Dolayısıyla, “Şeyhin kastının

yüceliği ve bu meselenin incelenmesi noktasında bilgisinin genişliğinin takdir

edilmesi gerekir. Yoksa reddedilmesi ve ağır sözlerle eleştirilmesi doğru değildir.”330

Serhendi önceleri genel olarak vahdet-i vücud olgusunu tamamen batıni alana

ilişkin bir olgu olarak görmüştür. Buna göre bir kuram olarak vahdet-i vücud

                                                                                                                                         
Tawhid, Lahore, Ashraf, 1979, s. 1-2 (1 nolu dipnot); Yılmaz, İmâm-ı Rabbani Ahmed Fârûkî
Serhendi’de Nübüvvet Anlayışı, s. 33.
329 Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 89, s. 117. Bir meseleye ilişkin ilk tedvin ya da tasnif işi
son derece önemli ama bir o kadar da zor bir ödevdir ve bu zorluk dolayısıyla da ödevi üstlenence
yapılabilecek hataların nerdeyse peşinen makul görülebilmesi sözkonusudur.  Serhendi aynı mektupta
bu noktaya da işaret amacıyla Ebu Hanife ile Ebu Yusuf’un altı ay boyunca ‘halku’l-Kur’an’
konusunu tartışıp birbirlerini red ve nakzettikleri sonra da görüşlerinin ‘Kur’an mahluktur’ diyenin
kafir olacağı noktasında karar kıldığını anlatır.  Serhendi bunları ilk tedvin ya da tahkik ödevinin uzun
süre almasının doğal olduğu  anlamında zikreder. Ancak zımnen, yukarıda zikrettiğimiz anlamın da
kastedilmesi sözkonusudur. (Bkz.: A.e.)
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herhangi bir analitikleştirme çabası anlamına gelmiyordu. Böyle olunca da vahdet-i

vücud yaklaşımıyla realitede birden fazla varlığın mevcudiyetini benimseyen

yaklaşım arasındaki fark yalnızca lafız düzeyinde kalıyordu.331 Bu takdirde ulema ile

sufilerin arasını telif etmek de son derece kolaydı. Hatta Serhendi konu üzerinde bir

soruyla karşılaşan babasının her iki grubun görüşünün de ‘vakaya uygun’ olduğunu

söylediğini aktarır. Kısaca, Serhendi’ye göre “vahdet-i vücud görüşünde olan sufiler

de haklıdır; keza, kesrete (realitede birden fazla varlığın mevcudiyetine) hükmeden

alimler de haklıdır. Sufilerin hallerine uygun düşen vahdet, ulemanın hallerine uygun

düşen de kesrettir.”332

Öte yandan Serhendi vahdet-i vücud kapsamında değerlendirilen ama hulûl

ya da ittihat çağrıştıran ‘Her şey O’dur’ gibi tasavvufi söz ve ibarelerin doğrudan

doğruya birebir anlamlarıyla değil de analitikleştirilme yoluyla anlaşılmaları

gerektiğini düşünmektedir:

Tuhaf olan şu ki, eski sufi büyüklerinin çoğu tevhide delalet eden
yönlerle harmanlanmış bu gibi ibarelerden hulûl ve ittihat anlamını çıkarmış
ve bu sözleri söyleyenleri tekfir edip sapık ilan etmiştir. Bazıları da bu gibi
ifadeleri, herhangi bir anlam yönü ve bağıntısı itibarıyla söyleyenlerin zevk
durumuyla tamamen ilgisiz bir tarzda yorumlamıştır. Oysa Avarif  müellifi
şöyle der: “Hallac’ın ‘Ene’l-Hak’, Ebu Yezid Bistami’nin ‘Sübhani’ demesi
Hak Sübhânehu ve Teâla’dan hikaye etme yoluyla gerçekleşmiştir. Şayet bu
sözler hikaye etme yoluyla söylenmeyip içlerinde hulûl ve ittihat şaibesi
taşısaydı, (Hz. İsa ile ilgili olarak) hulûl ve ittihat iddialarından dolayı
Hıristiyanları reddettiğimiz gibi bu sözleri söyleyenleri de reddederdik.”333

Bu noktada Serhendi’nin Avarif müellifiyle aynı kanaatte olduğunu söylemek

bile fazladır. Serhendi, istismar eseri olarak hulûl ya da ittihat anlamına çekilebilecek

tasavvufi söz ve ibarelerin nasıl analitikleştirileceğini ‘Her şey O’dur’ sözü

üzerinden de göstermeye çalışır. Serhendi’ye göre “bu ibarenin hulûl ya da ittihattan

uzak başka bir anlamı vardır ki o da şudur: Her şey madumdur (yok), mevcud olan

yalnızca Allah Teâla’dır. Yoksa bu ibare ‘her şey mevcuttur ve Allah Teâla ile

                                                                                                                                         
330 A.e.
331 Bkz.:A.e., C. II, mektup no: 44, s. 72.
332 A.e., s. 75. Serhendi bu iki grubun görüşleri arasında çelişki olmadığını bir mesel yardımıyla da
anlatmaya çalışır. Bkz.: A.e., s. 73 vd.
333 A.e., C. III, mektup no: 89, s. 116 vd.
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birleşmiştir’ demek değildir. Çünkü bu anlamdaki bir sözü aptallar bile söylemez;

tasavvuf büyüklerinin söylemesi nasıl düşünülebilir ki?..”334

Daha önce de zikrettiğimiz gibi Serhendi vahdet-i vücutçu sufilerin bu kuramı

baskıyla yaymaya çalıştıklarına, peygamberlerin bu kurama ilişkin temel bilgileri

gizlediğini düşündüklerine, ve evren ile Allah bir olunca insan neye taparsa Allah’a

ibadet etmiş olacağını savunduklarına tanıklık edince bir kuram olarak vahdet-i

vücuda şüpheyle yaklaşmış ve onda manevi (mistik) tecrübe eseri sözlerin birebir

anlama çekilmesine yardımcı olabilecek bir zemin bulmuştur. Dolayısıyla Serhendi

bir kuram olarak vahdet-i vücudu başarısız bir analitikleştirme olarak değerlendirip

kendi vahdet-i şühud kuramını geliştirmiştir.

Serhendi ‘Her şey O’dur’ gibi ifadelerin her ne kadar hulûl ya da ittihat

şaibesi taşımadığını düşünse de bu tür ifadeleri hoş karşılamadığını özellikle belirtir.

Çünkü bu tür ifadeler her ne kadar hulûl ya da ittihat gibi bir anlam kastından uzak

olsa da “Allah Teâla’yı takdis ve tenzih makamına uygun değildir.”335 Şu halde ‘Her

şey O’dur’ demek “kötü edep ve aşırı cüret” demek olur. Zira Allah “ötelerin de

ötesinin, ötelerin de ötesindedir.”336 Serhendi’ye göre sufilerin, –tam olarak, manevi

sarhoşluk haliyle söylenen sözler türünden olmayan ama bu sözlere

hamledilebilecek– ‘Her şey O’dur’ ifadesiyle kastettikleri ittihad-ı vücudi (varlık

birliği) değildir. “Allah korusun, maksatları böyle bir anlam değildir. Çünkü bu küfür

ve ilhad(dinden çıkma)dır.”337 Serhendi’nin “Allah’ın takdis ve tenzihine uygun

olarak bu mesele hakkında seçtiği formülasyon ‘Her şey O’ndandır’ ibaresidir” 338 ve

dolayısıyla ‘Her şey O’dur’ ifadesinin anlamı da ‘Her şey O’ndandır’ şeklinde

anlaşılmalıdır.339 Öte yandan Serhendi, sekr halinde söylenen Ene’l Hak gibi ‘şatah’

ya da ‘şathiyat’ türü sözlerin söylenmesini de hoş karşılamadığı gibi, bu gibi sözlerin

hele sözkonusu hal yaşanmaksızın söylenmesini zındıklık ve ilhad (dinden çıkma)

olarak değerlendirir.340

                                                
334 A.e., s. 117.
335 A.e., s. 117.
336 A.e., s. 118. ( ءارولا ءارو مث ءارولا ءارو ىلاعت وهو)
337 A.e., s.119.
338 A.e.,
339 Bkz.: A.e., s. 119.
340 Bkz.:: A.e., C. II, mektup no: 95, s. 145.
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Önceleri alimlerle vahdet-i vücutçu sufilerin görüşleri arasındaki farkı ‘lafzi’

bulan Serhendi341 zaman içinde vahdet-i vücudun girdiği mecrayı İslami öğretiye

aykırı bulur ve alimlerin görüşleriyle vahdet-i vücutçu sufilerin görüşleri arasında

orta yol olarak vahdet-i şühud kuramını geliştirir.342 Artık bu konuda ulema ile

sufiyenin görüşlerini iki karşıt taraf diye nitelendiren Serhendi343 vahdet-i şühudun

hem zahir ulemasının konu üzerindeki temel yaklaşımından344 hem de vahdet-i

vücuddan kesin olarak farklılık arz ettiğini düşünmektedir.345

Serhendi vahdet-i şühud ile zahir ulemasının yaklaşımı arasındaki farkın

aleme isnat edilen varlığın türü bağlamında teşekkül ettiğini düşünür. Vahdet-i şühud

aleme varlık isnad eder ancak bu varlık Allah’ın varlığı ile aynı türden değildir.

Diğer bir deyişle bu varlık gölgesel bir varlıktır. Oysa,

zahir uleması mümkün varlıklara ‘var oluş’ isnat etmiş ve Vacip Teâla’nın
varlığı ile mümkün varlıkların varlığını varlığın mutlak fertlerinden
saymışlardır. Kısaca bu alimler Allah’ın varlığının ezelîliğine ve önceliğine
teşrik yoluyla hükmetmişlerdir. Oysa bu yaklaşım mümkün varlıkları,
varlıktan kaynaklanan kemâlat ve faziletler konusunda varlığı zorunlu Allah
Teâla’ya ortak kılmaktır. Ki Allah böylesi bir ortaklıktan son derece aşkın
ve yücedir. Bir hadis-i kudsîde “Büyüklük benim ridam, görkem de benim
izârımdır” denilmiştir. Zahir uleması bu inceliğin farkına varsaydı, mümkün
varlıklara asla gerçek bir varlık isnat etmez ve varlığın kendine özgü olması
itibarıyla Allah Sübhânehu’ya özgü olan hayrı ve kemâli mümkün varlıklara
da atfetmezdi.346

Mümkün varlıklara gölgesel varlık isnad eden vahdeti şühudun zahir

ulemasının yaklaşımından farklı olduğunu görüyoruz. Peki, vahdet-i şühudun,

mümkün varlıklara keza gölgesel varlık isnad eden vahdet-i vücuddan farkı nedir?

Serhendi bu farkı şöyle anlatır:

Şayet, ‘Şeyh Muhyiddin ve keza takipçileri alemin Hak Teâla’nın
gölgesi olduğuna hükmediyor; bu durumda [vahdet-i vücud ile vahdet-i
şühud arasındaki] fark nedir?’ denirse, şöyle cevap veririz: Onlar bu
gölgenin varlığını ancak vehim eseri olarak görüyor ve ona harici varlıktan

                                                
341 Bkz.:  A.e., C. II, m.no: 44, s. 72.
342 Bkz.:  A.e., C. II. mektup no: 1, s. 7.
343 Bkz.: A.e.
344 Bkz.: A.e., C. III, mektup no: 89, s. 118.
345 Bkz.: A.e., C. I, mektup no: 272, s. 288.
346 A.e., C. II., mektup no: 1, s. 4.



231

yana hiçbir şey izafe etmiyorlar. Kısacası onlar bu mevhum kesrete mevcut
vahdetin gölgesi tabir ediyor ve hariçte tek bir varlık olduğunu
düşünüyorlar. Gölgeyi asla hamletmek ya da etmemenin kaynağı gölgenin
harici bir varlığı olduğunu kabul etmek ya da etmemektir. Onlar gölgenin
harici bir varlığı olduğu kabul etmeyince zorunlu olarak onu asla
hamletmişlerdir. Bu fakirse gölgeyi hariçte mevcut kabul ettiğinden, bu
hamletme tavrına düşmemektedir. Evet, fakir, gölgede asli varlığın olmadığı
ve gölgesel varlığın da kabul edilmesi noktasında onlarla müttefiktir. Fakat
bu fakir gölgesel varlığın hariçte var olduğunu düşünmektedir. Onlarsa
gölgesel varlığın vehim ve hayal düzeyinde olduğunu zannetmekte ve
hariçte mücerret teklikten (ehadiyet) başka bir varlığın olmadığına
hükmetmektedirler.347

Ontolojik anlamda hem ulemanın hem de vahdet-i vücutçu sufilerin

yaklaşımından farklı olarak vahdet-i  şühud kuramını öne süren Serhendi’nin vahdet-

i vücut kapsamında değerlendirilen sufi sözlerini önceleri zahiri anlama çekmeyip

salt batıni  tecrübe alanına ait görmesi isabetlidir. Zira Nurettin Topçu’nun dediği

gibi, “Vahdet-i vücutçuların, ancak mantıki delâleti bakımından küfre götürücü

görünen ifadelerinin arkasında yine Allah’ın onlara lütfu olan aşk içinde beraberlik

tecrübesi, bu hissi tecrübe, şüphe yok ki hakikattır. Bunlar yalan söylemiyorlar.

Ancak, sözlerinde ufak dikkatsizliğin neticesi barınmaktadır. Birden ve çok büyük

lutfa, sevince ulaşmışlardır da ondan sarhoşturlar.”348 Topçu’nun ‘ufak dikkatsizlik’

tabir ettiği vahdet-i vücutçu sufilerin zafiyeti bu kuramın bilahare İslami öğretiye

doğrudan doğruya aykırı bir mecraya girmesine yol açmıştır. Dolayısıyla Serhendi,

batıni ilim ya da manevi tecrübe alanına ilişkin görülen sufi sözlerinin

analitikleştirilmesi ve İbn Arabi tarafından geliştirildiği şekliyle vahdet-i vücud

kuramının tadil edilmesi çabasıyla vahdet-i şühudu geliştirmiştir. Şu halde, tekrardan

söylersek, vahdet-i şühud bir yönüyle hulûl  ya da ittihat andıran sufi sözleri’nin

analitikleştirilmesi bir yönüyle de bir kuram olarak vahdet-i vücudun tadilidir.

Gerçekten de ‘Her şey O’dur’ formülasyonu, istismar eseri olarak birebir anlama

çekilmeye son derece müsaitir. Bunun aksine ‘Her şey O’ndandır’ formülasyonu

birebir anlam itibarıyla da sahihtir ve dolayısıyla da İslami öğretiye aykırı bir

mecraya götürebilecek telakkiler doğurmaya hiç de elverişli değildir.

                                                
347 A.e., s. 7.
348 Nurettin Topçu, Ahlâk Nizamı, 4.bs., İstanbul, Dergâh, 1999, s. 85.
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Kısaca Serhendi bir analitikleştirme çabası olarak vahdet-i şühud kuramıyla

hulûl ya da ittihat fikri andıran sufi sözlerinin nasıl anlaşılması gerektiğinin

yöntemini vermekte ama aynı zamanda batıni tecrübeye ilişkin söz ve telakkiler

itibarıyla da hata yapılmaması gerektiği uyarısında bulunmaktadır. Diğer bir deyişle

Serhendi bir yandan teşbihte hata olmaz derken bir yandan da teşbihte hata

yapmayınız demeye getirmektedir. Nitekim, genel olarak vahdet-i vücud bilgi

(marifet) ve telakkilerinin Allah’ın zatı itibarıyla alemi kuşattığı veya ona sirayet

ettiği hissini uyandırabileceğine işaret eden Serhendi349 bu tür bilgi (marifet) ve

telakkilerin batıni ya da manevi tecrübe sürecinde dahi aşılması gerektiğini ima eder:

Sahv (ayıklık) haline kavuşturulup beka ile müşerref olduktan sonra
garip ilimler ve alışık olunmayan marifetler ortaya çıkmaya ve, ardarda ve
mütemadiyen boca edilmeye başlandı. Bu ilim ve marifetlerin çoğu,
sufilerin açıklama tarzına uymaz ve kendi aralarında tedavül eden terimlerle
de açıklanamaz. Vahdet-i vücud meselesi hakkında söyledikleri ve beyan
ettikleri her şeyle halimin ilk aşamalarında müşerref oldum ve çokluk
(kesret) içinde tekliği (vahdet) müşahade etme imkanına kavuştum. Sonra da
mülk ve ilim sahibi Allah’ın yardımıyla bu makamın kat be kat üstüne
yükseldim.350

Vahdet-i şühud kuramının İbn Arabi’nin vahdet-i vücud kuramını tadil

ettiğini söylediğimiz Serhendi, aslında bir anlamda kendi kendini tadil ettiğini ifşa

etmekten de çekinmez. Bizim için ilginç olan, bu tadil işleminin mistik düşünce

alanına ilişkin olmasıdır. “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ümmetinin en hakiri olan bu

kul,” der Serhendi, “halinin başlangıcında kendisine arız olan bu gibi marifetlerden

yana pişmanlıkla tövbe-istiğfar etmekte ve Hıristiyanların hulûl inancına benzeyen

bu müşahedeyi Cenab-ı Hakk’ın müşahedesiyle ilgisiz görmektedir.”351

Bu bölümü sonlandırmaya çalışırken belirtmeliyiz ki, bazı araştırmacılar

tarafından varlık görüşü itibarıyla ‘dualist’ bulunan Serhendi352 bizce, epistemolojik

açıdan olduğu gibi ontolojik açıdan da monist bir noktaya varmıştır. Bu çalışmamızın

amaçlarından biri Serhendi’nin ‘epistemolojik’ açıdan monist bir yaklaşıma

ulaştığını göstermektir. Bununla beraber belirtmeliyiz ki Serhendi ontolojik açıdan

                                                
349 Bkz.: Serhendi, Mektubat, C. I., mektup no: 260, s. 252.
350 A.e., C. I, mektup no: 8, s. 13.
351 A.e., C. I, mektup no: 272, s. 288.
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da en azından bu çalışmanın birinci bölümünde belirtilen zemin itibarıyla monist bir

noktaya varmıştır. Serhendi’nin özellikle ontolojik açıdan monist bir yaklaşıma

vardığı gerçeğinin görülmeyişi onun bu noktaya dualist bir bakış açısından kalkarak

varmasındandır. Serhendi varlık görüşü itibarıyla da monisttir, zira “Biliyorum ki,”

der Serhendi;

Hak Sübhânehu alemin aynı değildir, ona bitişik ya da ondan ayrı da
değildir. Onunla beraber ya da ondan kopuk, onu kuşatıcı ya da ona sirayet
edici değildir. Yine biliyorum ki alemdeki bütün zat ve sıfatlar Hak
Teâla’nın yaratığıdır; yoksa yaratıkların sıfat ve fiilleri Hak Sübhânehu’nun
sıfat ve fiilleri değildir. Dahası, yine biliyorum ki fiillerde müessir olan Hak
Teâla’nın kudretidir. Kelam alimlerinin görüşlerinde olduğu gibi
yaratılmışların kudretinin bu fiillerde hiçbir tesiri yoktur.353

Ez cümle, asıl ilgi alanımız Serhendi’nin özellikle epistemolojik açıdan

incelenmesi olmasına rağmen, ontolojik açıdan da monist bir noktaya vardığını

belirtmeliyiz. Diğer bir açıdan bakarsak, vahdet-i şühud salt ontolojik bir kuram gibi

gözükmektedir, ancak aynı zamanda epistemolojik bir boyutu vardır. Nitekim bu

kuramın özellikle, hulûl ya da ittihat fikrini andıran sufi sözlerinin İslami öğretinin

ışığı altında analitikleştirilmesi olduğunu belirtmek suretiyle sözkonusu boyutuna

işaret etmeye çalıştık.

Kısacası, analitik bakış açısını önceleyen Serhendi, vahdet-i şühud kuramını

geliştirmek suretiyle tasavvufi literatür kaynaklı olmak üzere hulûl ya da ittihat

fikrini andıran ya da istismar eseri –ama kolaylıkla– bu tür fikir ve telakkilere işaret

olduğu anlamına çekilebilecek söz ve ibareleri toplam İslami öğretinin ışığı altında

analitikleştirmiştir. Bu analitikleştirme işlemi, malum söz ve ibarelerin doğrudan

doğruya birebir anlama çekilmesi yoluyla değil de, İslami öğretinin analitik

kısmındaki karşılıklarının bulunması yoluyla gerçekleşmiştir. Elbette ki bu

analitikleştirme işlemi sonucu elde edilen ‘Her şey O’ndandır’ formülasyonu ve bu

formülasyonun temsil ettiği bütün bir vahdet-i şühud kuramı, toplam İslami öğretiye

uygun bütüncül bir yaklaşımdır.

                                                                                                                                         
352 Bkz.: Faruqi, The Mujjaddid’s Conception of Tawhid, s. 126; Necdet Tosun, İmâm-ı Rabbâni
Ahmed Sirhindî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Görüşleri, İstanbul, İnsan, 2005, s. 107.
353 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 8, s. 14.
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Vahdet-i şühud kuramı aynı zamanda vahdet-i vücud kuramına yönelik bir

tadil girişimidir. Vahdet-i vücud toplam İslami öğreti açısından başarısız bir

analitikleştirme iken vahdet-i şühud başarılı, sahih ve temel İslami metinlerle inceden

inceye uyumlu bir analitikleştirme olarak tezahür etmektedir. Bu farkı görmek için

de her iki kuramın temel formülasyon ifadeleri olarak ‘Her şey O’dur’ sözüyle ‘Her

şey O’ndandır’ sözünü karşılaştırmak kâfidir.

3. İzdüşüm

Şimdiye dek Serhendi’nin düşünce yöntemi adına gündeme getirdiğimiz

Cibril Hadisi ve Analitikleştirme maddelerinde görüldüğü gibi aslında en bariz ve

yönteminin de en belirleyici özelliği, temel İslami metinlerden izdüşüm çıkarması

yani temel İslami metinleri anlamada büyük bir usta olmasıdır.

Bu noktada temel İslami metinler dediğimizde Hz. Peygamber’in getirdiği

vahiy, yani Kur’an ve sahih sünneti kastettiğimizin altını çizmemiz gerekir. Zira

İslami ilim geleneği içinde Kur’an’a vahiy dendiği gibi sahih Sünnet’e de ‘vahiy’

tabir edilir. Aralarındaki bariz temel fark, Kur’an’ın aksine yazılı metin olarak

sünnetin yani hadislerin ‘kendisiyle ibadet edilmeyen türden vahiy’ (vahy-i gayr-i

metlüvv) olmasıdır.354  Bizim bu bilgi notundan kalkarak söyleyeceğimiz şey şudur:

Vahiy ya da vahiy mahsulü olarak temel İslami metinler aslında bütün zaman ve

zeminlere hitap etme ve ışık tutma özelliğine sahiptir. Ancak bu özellik genel

anlamda tüm müslümanlar, özgül anlamdaysa müslüman aydınlar ve özellikle de

İslam alimlerinin çabasıyla gerçekleşir. Diğer bir anlatımla, temel İslami metinlerin

herhangi bir zaman ve zemine ışık tutma özelliğinin yürüyen hayat bazında

somutlaştırılması, özellikle İslam alimlerinin çalışmalarıyla gerçekleşir. Müslüman

sosyal bilimci, felsefeci, bilim adamı, edebiyatçı... gibi en genel manada müslüman

aydın da yaptığı üretimle bu sürece katkıda bulunur.

Serhendi İslami ilim mirasına ve bu mirasla uyumlu olmaya özen gösterir.

Ana-mecra İslamın kendi döneminden önce yaşamış alim ve sufilerine sürekli atıf

yapan Serhendi İslami ilim mirasıyla uyumlu olmayı temel İslami metinlerle uyumlu



235

olmanın ‘sağlaması’ olarak görür. Diğer bir deyişle, İslami ilim mirasıyla uyum,

temel İslami metinlerle uyuma götüren bir araçtır. Nitekim Serhendi, vahdet-i şühudu

izah bağlamında kullandığı bazı kavramlarla ilgili olarak dua makamında şunları

söyler: “Allah’ım, ibare darlığından dolayı zılliyet (gölgesellik) ve benzerleri gibi

şer’i şerifte varid olmayan bazı lafızlar kullanıyor ve mümkün varlıkların varlığı

Vacib (Allah) Teâla’nın varlığının gölgesi, bu varlıkların sıfatları da Vacib Teâla’nın

sıfatlarının gölgeleridir diyorum. Oysa bu kullanımlara dair endişe ve korku

içindeyim. ‘Her şey O’dur’ gibi ibareleri de ilk olarak senin veli kulların

kullandığından, affını ve hoşgörünü ümid ederiz. “Rabbimiz, unutur ya da hata

edersek bizi tutup sorguya çekme”(355)356

Bu noktada hemen belirtmeliyiz ki Serhendi’nin temel İslami metinlerle

uyum olgusuna yani kendi düşünce mahsullerinin temel İslami metinlerle uyum

ilişkisi içinde ortaya çıkmasına ziyadesiyle önem verdiğini gösteren en ilginç kanıt

Mektubat’ının birinci cildinin 313. mektubudur. Bu mektubun ilginç olma yönü bazı

tasavvufi kavramların temel İslami metinlerle uyum ya da izdüşüm ilişkisinin

doğrudan doğruya tartışılmasından kaynaklanır. Yakın şakirdi Muhammed Haşim’in

sorduğu yedi soruya Serhendi’nin verdiği cevaplardan müteşekkil bu mektubun baş

tarafında sahabe-i kiramın seyr-i sülûkü ile ilgili bir soru yer almaktadır. Acaba

Sahabe-i Kiram tasavvufi seyr-i sülûkü (manevi yolculuğu) nasıl gerçekleştirmiştir?

“Sülûk ve cezbeye dair hal ve makam olarak sahabenin bir bilgisi var mıydı? Var

idiyse bu bilgiden hangi kelimelerle söz ediyorlardı? Şayet onlarda sülûk ve cezbe

yolu yok idiyse fena, beka, sülûk, cezbe gibi bazı tasavvufi kavramlara bidat-i hasene

tabir etmemiz mümkün müdür?”357

‘Bidat-ı hasene’ gibi bir kavramı dahi kabul etmeyen358  Serhendi’nin

yukarıdaki soruya cevabı kısaca şöyledir: “Sahabe-i Kiramın seyri, hükümran

(sultanî) peygamberliğe yakınlık yoluyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla cezbeye,

sülûka, fenaya ve bekaya ihtiyaç duymamışlardır.”359 Dahası Serhendi, fena, beka,

                                                                                                                                         
354 Bu bağlamda kitaplarına atıflar yaptığımız Rasim Özdönören ve Doğan Cüceloğlu ilginç örnekler
olarak hatırlatılabilir.
355 Kur’an, 2 (Bakara): 286.
356 Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 89, s. 118 vd.
357 A.e., C. I, mektup no: 313, s. 378.
358 Bkz.: A.e., C. I, mektup no: 186, s. 159-160.
359 A.e., C. I, mektup no: 318, s. 378.
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cezbe ve sülûk kavramlarının sonradan ortaya konmuş (muhdes) olduğunu kabul

eder: “Fena, beka, cezbe ve sülûk ifadeleri meşayıhın icatlarından (muhtere’ât) olup

sonradan ortaya konmuştur. Mevlâna Abdurrahman Cami Nefehat’ında360 fena ve

bekadan ilk söz eden kimsenin Ebû Saîd Harrâzi olduğunu zikretmiştir.”361 Bu

noktada belirtmek gerekir ki Serhendi’nin bu kabulü, Yohanan Friedmann’ın ima

ettiği gibi362 bir başına bidat-i hasene kavramının ya da yukarıda zikredilen tasavvufi

kavramların bidat-i hasene olduğu sonucunun zorunlu olarak kabul edildiği anlamına

gelmez. Bu noktada Serhendi’nin bütün kavram ve uygulamalarıyla ‘Tasavvuf

ilmi’nin gelişimini, Fıkıh ya da Kelam ilminin gelişimi gibi değerlendirdiğini

düşünmek daha doğru olacaktır. Nitekim Serhendi’nin yukarıda iktibas ettiğimiz

ibaresine, Mektubat’ı muazzam bir dirayetle Farsçadan Arapçaya çeviren Kazanlı

Muhammed Murad el-Menzilevi şu haşiyeyi düşmüştür: “Tıpkı farz, vacib sünnet,

müstehab ve diğer lafızlar ve bu lafızların hususi ve muayyen hükümlere yüklem

olarak kullanılmasının fakihlerin icatlarından olması gibi.”363 Buna göre Kelam ya da

Fıkıh ilmindeki yeni kavramlar nasıl değerlendirilecekse Tasavvuf ilmindeki

kavramlar da öyle değerlendirilecektir. Serhendi’nin bu yönde bir değerlendirme

yapılması gerektiğine işaret ettiğini de söyleyebiliriz. Örneğin vahdet-i vücud

konusunun çokça gündeme gelmesi ve işlenmesi bağlamında şu ilginç notu

düşecektir: “Görmez misin ki, günümüzde Nahiv ilmi sonradan gelen (müteahhir)

nahivcilerin fikirlerinin birikip bir bütün oluşturmasıyla günümüzde açık ve ayrıntılı

bir hale gelmiştir. Oysa Sibeveyh ile Ahfeş’in zamanındaki Nahiv ilminde böylesi bir

açıklık ve ayrıntılı olma hali sözkonusu değildi.”364

Temel İslami metinlerle uyum ile ve temel İslami ilimlerin gelişimi birbiriyle

geçimsiz olgular değildir. Elbetteki her temel İslami ilimde yeni kavramların

üretilmesi sözkonusu olacaktır. Bu noktada, sözkonusu kavramların uyum adına

doğrudan doğruya temel İslami metinlerde yer alması değil de içkin olarak var

olması yeterli olacaktır. Sahabe fena ve beka olgularını hal ve makam olarak

bilmeyebilir. Veya Sahabiler yaşadıkları manevi tecrübeyi fena ve beka diye

                                                
360 Bkz.: Abdurrahman Câmî, Nefehâtü’l-Üns, Çev. ve şerh: Lâmii Çelebi, Haz. İsmail Kara,
Süleyman Uludağ, İstanbul, Marifet, 2001, s. 202.
361 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 318, s. 379.
362 Bkz.: Friedmann, Shaykh Ahmad Sirhindi, s. 44.
363 Şurada: Serhendi, Mektubat, C. I, s. 379 (sayfa kenarında).
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adlandırmamış olabilir. Ancak sonuçta, Sahabenin yaşadığı döneme göre yeni olan

ve dolayısıyla doğrudan doğruya temel İslami metinlerde rastlanamayacak türden

kavramları da dahil olmak üzere bütün bir Kelam, Fıkıh ya da Tasavvuf ilminin

amacı ve işlevi, müslüman bireyin Sahabe gibi Müslüman olmasını sağlamaksa bu

noktada temel İslami metinlerle uyumsuzluk sözkonusu değil demektir.

“Zekat ibadetini eda etme niyetiyle bir fakire verilen bir miktar para, bu niyet

olmaksızın verilen binlerce miktar paradan daha değerlidir, çünkü biri farz diğeriyse

nafile bir ibadettir. Farzı eda etmeye oranla nafile ibadetin asla hiçbir değer ve itibarı

yoktur”365 diyen Serhendi’de muazzam bir temel İslami metin bilinci vardır. Aslında

Serhendi’nin bütün düşünce yöntemini ‘izdüşüm’ maddesiyle karşılayabiliriz; çünkü

düşünce yönteminin temel unsurları olarak belirlediğimiz Cibril hadisini sürekli göz

önünde tutma ve analitikleştirme ilkesini de benimsemede Serhendi temel İslami

metinlerle uyumlu olmayı esas ölçüt olarak benimser. Bir din olarak İslamın

aksiyomatik ifadesi olan Cibril hadisindeki İman, İslam ve İhsan kavramlarından

hareketle Serhendi bütüncül anlamda İslami öğretinin ilim, amel ve ihlastan

oluştuğunu söyler.366 Öte yandan, analitikleştirme ilkesini istihdam etmesi itibarıyla

da Serhendi’nin asıl gözettiği, temel İslami metinlerle uyumdur. Bu konuya ilişkin

çarpıcı bir örnek vermeye çalışırsak; kimi vahdet-i vücutçu sufilerin İslami öğretiye

zıt yaklaşımlarıyla ilgili olarak Serhendi, bu öğretiye ve dolayısıyla temel İslami

metinlere uyum hassasiyetini şöyle yansıtır: Bu vahdet-i vücutçu sufi

topluluk Peygamberlerin (a.s.) tarzını bilmiyor mu? Peygamberlerin davet
yöntemi yaratılmışlarla Yaradan arasında başkalaşma (muğayeret) ve ikilik
(isneyniyet) olduğu beyanına dayanır. Peygamberlerin ifadelerini
yaratılmışlar ile Yaradan’ın birleştirilmesi ve birlenmesi (ittihat) anlamına
indirgemek zoraki yorumlamalar kabilindendir. Şayet varlık (mevcud)
gerçekte tek olsa, bu varlığın dışındakiler onun görünümleri (zuhur) ve bu
görünümlere ibadet de –bu sufi topluluğun zannettiği gibi– o varlığa ibadet
ise, peygamberler (a.s.) ne diye böylesi bir ibadeti şiddet ve ısrarla men
etmiş, Allah Teâla dışındakilere ibadet edenleri ebedi azap ile korkutmuş ve
bu tür insanlara Allah’ın düşmanı tabir etmişlerdir? Neden peygamberler
Allah’tan başkasına ibadet edenlere hatalarının sebebi göstermemiş,
cehaletlerinden kaynaklanan bu başkalık görme halini onlardan bertaraf

                                                                                                                                         
364 A.e., C. III, mektup no: 89, s. 117.
365 A.e., C. III, mektup no: 17, s. 25.
366 Bkz.: A.e., C. I, mektup no: 36, s. 50.
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etmemiş ve Allah’tan başkasına ibadetin Allah (celle ve alâ)’ya ibadetle
aynı şey olduğunu anlatmamışlardır?367

Görüldüğü gibi Serhendi’nin soruları son derece tekniktir ve özellikle sufi

çevrelerde ortaya çıkan yeni yaklaşımların İslami öğretiye ve dolayısıyla temel

İslami metinlere birebir uyum göstermesi şartını aramaya matuftur. Her ne türden

yeni bir dini yaklaşım, fikir vb. olursa olsun, temel İslami metinlerle izdüşüm ya da

uyum ilişkisi içinde değilse, Serhendi tarafından reddedilir. Aslında bu tavır da klasik

İslam alimi tavrıdır. Ayrıca, Serhendi’nin de en genel anlamda düşünce yöntemi,

İslami ilim mirasından da istifade ederek temel İslami metinlerden izdüşüm çıkarma

tavrıyla açıklanabiliyorsa; bizim bu bölümde asıl göstermeye çalıştığımız şey,

Serhendi’nin temel İslami metinlerden izdüşüm çıkarma ve düşünce üretim sürecinde

bu metinleri daima göz önünde bulundurma hassasiyetidir. Dolayısıyla bu bağlamda

birkaç örnek daha zikretmek istiyoruz.

Kur’an’da Allah’a iman ile ahirete iman terimleri genellikle yan yana

zikredilir.368 Kur’an bu iki terimin birbirine bağlı olduğunu, biri olmadan diğerinin

olmasının özellikle de – önce zikredilmesi dolayısıyla– Allah’a iman olgusunun

ahirete iman olgusu olmaksızın bir anlam ve değer ifade etmeyeceğini ima etmekte

ya da vurgulamaktadır. Şüphesiz ki Allah’a iman ile ahirete iman İslam amentüsünün

şartlarındandır ve dolayısıyla bu ikisinden herhangi birinin yokluğunda mümin de

olunmaz. Ancak burada söylemek istediğimiz, Allah’a iman ile ahirete iman olguları

arasında yukarıda zikrettiğimiz ima  ya da vurguyu Serhendi’nin kendi ibarelerine

mükemmelen yansıtmasıdır. Nitekim Serhendi, ana-mecra İslamın itikadi ve fıkhi

esaslarını özetleyen bir risale olarak nitelendirebileceğimiz uzunca bir mektubunda

şöyle yazacaktır: “Sadık haberci Peygamberimizin kabir halleri, kıyamet dehşeti,

haşr, neşr, cennet ve cehennemle ilgili olarak getirdiği haberlerin tamamı doğru ve

gerçektir. Ahirete iman Allah’a iman gibi dinin zorunlu ilkelerindendir

(şartlarındandır). Ahireti inkar eden Allah’ı inkar eden gibi kesinkes kafirdir.”369

                                                
367 A.e., C. I, mektup no: 272, s. 285 vd.
368 Örnek olarak bkz.: Kur’an, 2 (Bakara):62, 4 (Nisa): 38, 24 (Nur): 2.
369 Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 17, s. 21.
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Temel İslami metinlerin tövbe ya da tövbeye teşvik vurgusunu yansıtıcı

mahiyette olmak üzere “Tövbe her halükârda faydalıdır”370 diyen Serhendi şeytan ile

nefsin insanın ayrı ayrı düşmanları olması konusunda –temel İslami metinlere

yönelik başka atıflarla birlikte– Allah’ın Kur’an’da şeytanın tuzağını zayıf olarak

nitelendirdiğini371 hatırlatarak şunları söyler: “Evet Allah’ın yardım etmesi halinde

bu tasallutu ile ilgili olarak şeytan, tilki hükmünde kalır.”372 Yine aynı bağlamda,

“Gerçekte bizim belamız, ruhlarımızın düşmanı olan nefs-i emmaredir. Bu aşağılık

düşmandan başka hiç kimse kendine düşmanlık yapmaz. Harici düşman (şeytan)

yapacağını ancak bu nefs-i emmarenin yardımıyla yapar”373 diyen Serhendi “Kulların

üzerinde hiçbir sultan yoktur”374 mealindeki ayeti de iktibas eder. Serhendi Hicr

suresinde geçen “İblis dedi ki: Madem ki beni azdırdın, ben de onlara yeryüzünde

(günahlarını) süsleyeceğim ve tamamını azdıracağım. Yalnızca onlardan ihlas sahibi

(muhlas) kulların müstesna”375 mealindeki ayetlerin etkisinde kalmış ve buna bağlı

olarak muhlis (ihlas sahibi insan) ve muhlas (ihlasın kendisinde hal olduğu sürekli

ihlas sahibi insan) ayrımını dikkate almıştır. Serhendi’ye göre “Sürekli ihlas sahibi –

lâm harfinin fethi (yani ‘l’ harfinin yanında ‘a’) ile– muhlas kullardandır. İhlasında

sürekli olmayan ve daimi ihlası kazanma sürecinde olanlarsa –lâm harfinin kesri

(yani ‘l’ harfinin yanında ‘i’) ile– muhlis kullardır. Aralarında ne kadar da fark

vardır!”376 Keza, bu ayrıma ziyadesiyle önem veren Serhendi; uzunca bir başka

mektubunda şunları söyleyecektir: “Şeriatın hükümlerini tam olarak yerine getirmek

ilim, amel ve ihlasa bağlıdır. Bütün söz ve amellerde ve bütün hareket ve duruşlarda

ihlaslı olmak, –lâm’ın fethasıyla– muhlasların nasibidir; –lâm’ın kesresiyle– muhlis

olanlar bu muammadan ne anlayabilirler ki? Umarım bu muhlasların da büyük bir

tehlike (hatar-ı azim) üzerinde oldukları haberini duymuşsundur.”377

                                                
370 A.e., C. III, mektup no:107, s. 150.
371 Kur’an 4 (Nisa): 76.
372 Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 33, s. 49.
373 A.e
374 Kur’an 15 (Hicr): 42.
375 Kur’an 15 (Hicr): 39-40.
376 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 59, s. 72.
377 A.e., C. II, mektup no: 42, s. 67. Serhendi’nin muhlas kelimesini gündeme getirdiği bir başka
mektup için bkz: A.e., C. III, mektup no: 2, s. 6.
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“Allah’ı tesbih etmek tövbenin anahtarı, hatta tövbenin özüdür”378 diyen

Serhendi, Allah’ı tesbih etmenin çok yönlü faydaları olacağına işaretle “İyiliğin

karşılığı ancak iyilik değil midir?”379 ayetini bu bağlamda iktibas eder.380 Bu ayetin

bu bağlamda iktibası yersiz değil ama son derece ilginçtir.

Bu arada temel İslami ilimler açısından zahiri ilim–batıni ilim tasnifinin

temeli olarak Kur’an’daki muhkem–müteşabih tasnifinin benimsendiğine daha önce

işaret etmiştik.381 Aynı şekilde bu tasnif Serhendi’nin düşünce üretim sürecinde

büyük bir özenle dikkate aldığı bir tasniftir. Kur’an’daki müteşabih ayetlerin zahirine

göre algılanmayıp tevil edilmeleri gerektiğini hatırlatan Serhendi, muhkem–

müteşabih tasnifini vaz’ eden Âl-i İmran suresi 7. ayetinin “Halbuki onun

(müteşabihin) tevilini Allah’dan başkası bilmez” mealindeki kısmını iktibas ederek

bu ayeti nasıl anladığını şöyle açıklar: “Yani, ‘müteşabih olanın manasını Allah’tan

başka kimse bilmez’ demektir. Buradan anlaşılmaktadır ki müteşabih ayetler Allah

katında da tevile hamledilir ve zahir anlama çekilmez. Allah Teâla rasih

(derinleşmiş) alimlere de, kendine özgü gayb bilgisini seçkin peygamberlerine açtığı

gibi, bu tevil bilgisinden bir nasib verir. Bu tevili Allah’ın eli (yedullah) ifadesinin

‘Allah’ın kudreti’, Allah’ın yüzü (vechullah) ifadesinin ‘Allah’ın zâtı’ ifadesiyle

tevili gibi düşünmeyesin. Kastım kesinlikle bu değildir. Aksine bu tevil Allah’ın en

seçkin kullarına ihsan ettiği sırlardandır.”382 Kur’an’daki muhkem–müteşabih

tasnifine son derece önem veren ve bu tasnifi düşünce üretim sürecinde daima göz

önünde tutan Serhendi ‘insanın camiiyyeti’ gibi bazı tasavvufi kavramların da

muhkem–müteşabih tasnifinin müteşabih yakasıyla ilintili olarak değerlendirilmesi,

yani zahire hamledilmeyip tevil edilmesi gerektiğini ileri sürer.383 Serhendi

muhkem–müteşabih tasnifi bağlamında düşünmeye öylesine önem verir ki bir

mektubunda “kurb (yakınlık), maiyyet (beraberlik), ihata (kuşatma), sereyan (sirayet

etme), vasl (ulaşma), ittisal (bitişme), tevhid (birleştirme), ittihat (birlenme) ve

benzeri” bazı tasavvufi kavram ve olguların müteşabih mantığı içinde

değerlendirilebileceğini ima ettiği halde belli bir açıklama çabasını sergiledikten

                                                
378 A.e., C. I, mektup no: 308, s. 372.
379 Kur’an 55 (Rahman): 60.
380 Serhendi, C. I, mektup no: 308, s. 372.
381 Bkz.: Sunar, Tasavvuf Tarihi, s.179-181.
382 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 310, s. 373.
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sonra bu kavram ve olguların müteşabih değil de ‘mücmel’ ve ‘müşkil’ diye

nitelendirilen ayetlerin mantığı kapsamına dahil olabileceklerini söyler: “Bu

lafızlarla ilgili olarak bir tür açıklama (beyan) sözkonusu olduğundan dolayı  onları

müteşabih kapsamından çıkarıp mücmel ve müşkil kapsamında değerlendirmek

uygun olur.” 384 Ezcümle, ‘sıla’ olarak da nitelendirilen alim ve mutasavvıf Serhendi,

Kur’an’ın muhkem–müteşabih tasnifine son derece önem verir ve temel İslami

metinlerin ışığı altında gerçekleştirdiği düşünce üretimini yer yer bu tasnifin

izdüşümü diyebileceğimiz bir tarzda gerçekleştirir. Bu yönünün dikkat çekici

özelliğinden dolayı olsa gerek ki, Mektubat’ının ikinci cildinde yer alan mektuplarını

derleyen şakirdi Abdulhay b. Çakar el-Hisari tarafından “Kur’ani müteşabihlerin

inceliklerine vakıf”385 diye nitelendirilir. Öte yandan, Mektubat’ını Farsça

orijinalinden Arapçaya çeviren Muhammed Murad el-Menzilevi de Serhendi’yi

“Kur’ani müteşabihlerin inceliklerini keşfedici”386 diye nitelendirecektir.

Hatalarını itiraf etmekten de çekinmeyen Serhendi; Allah’ın Kur’an’da

gündeme getirdiği misaller ve dolayısıyla temsil tarzıyla bazılarının sapıtıp

bazılarının da hidayete ereceği teması itibarıyla Bakara Suresi’nin 26. ayetine387

ilginç bulunabilecek bir bağlamda telmihte bulunur. Serhendi manevi tecrübe

esnasında bireyin kalbine doğan ve kendisini üstün görme hali olarak

nitelendirilebilecek bazı telakkilerin içyüzünü açıklayarak şu notu düşer:

Bu derviş bazı kitap ve risalelerinde, tevil ve tevcih imkanı olduğu
halde, karışıklığa mahal verebilecek bazı bilgilerden bahsetmişti(m). Olayın
içyüzünü anlama bahtiyarlığına erişince bu bilgilerdeki hataların sebebini
salt Allah’ın fazlu keremiyle tesbit edebildiğim kadarıyla yazmak ve
neşretmek istedim. Çünkü âşikar günahın tövbesi de aşikar olmalıdır ki
insanlar bu bilgilerden şeriata muhalif bir şeyler anlayıp tahkik eseri
sapkınlığa düşmesin, ayrıca asabiyet ve zorlamayla diğer insanları saptırma
ve cahil bırakma yoluna da girmesinler. Gaybın gaybına götüren bu yolda

                                                                                                                                         
383 Bkz.: A.e.
384 A.e., C. III, mektup no: 63, s. 79.
385 Şurada: A.e., C. II, s. 2 (Abdulhay b. Çakar el-Hisari’nin mukaddimesi.)
386 Şurada: A.e., C. I, s. 2 (Muhammed Murat el-Menzilevi’nin mukaddimesi, s.2-6.)
387 Ayetin tam meali şöyledir: “Allah bir mesel olarak sivrisineği ve onun da ötesinde bir varlığı
gündeme getirmekten çekinmez. İman edenler bu meselin Rablerinden gelme olduğunu bilirler. İnkar
edenlerse ‘Allah bir mesel olarak bununla neyi kastetmiş ki?’ derler. Allah bu meselle birçoğunu
saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Bu meselle fasıklardan başkasını da saptırmaz.”
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bu gibi çiçekler çokça neşvü nema bulup bazılarını hidayete bazılarını da
dalalete sevk eder.388

Görüldüğü gibi Serhendi bu iktibasın son cümlesinde Bakara: 26’ya telmihte

bulunmakta ve bu telmihle temel İslami metinlere ilişkin ilginç bir izdüşüm örneği

sergilemektedir. Bu noktada Bakara : 26’yı tefsir edici mahiyette olan İsra: 82’nin

mealini vermek isabetli olur: “Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o,

müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.”389 Bu ayeti

Serhendi vari bir iktibas tarzıyla iktibas eden Eşref Edip ilginç bir izdüşüm örneği

sergiler, ki Serhendi’nin temel İslami metin hassasiyeti bağlamında izdüşüm özelliği

dediğimizde kastettiğimiz budur. Şöyle der Eşref Edib: “Cenab-ı Hak bile kendi

Kur’an’ı hakkında istisnasız herkese iyi tesir yapacağına kefil olmuyor.‘...Kur’an,

ancak mü’minlere rahmet ve şifadır. Fakat zalimlere gelince onların ancak, hüsranını

artırır.’”390

Temel İslami metin ustası diye nitelendirebileceğimiz Serhendi’nin düşünce

yönteminin izdüşüm özelliğine çarpıcı bir başka örnek ru’yetullah konusu

bağlamında Taha suresinin 51. ve 52. ayetlerini iktibas etmesidir. Bu ayetlerin

Kur’an’daki bağlamı, Hz.Musa ile Firavun’un karşılaşmasına ilişkindir. Firavun Hz.

Musa’ya iki önemli ve –muhtemelen dönemin kamuoyu nazarında zayıf düşürmeye

yönelik– teknik soru sorar. Bu soru ve cevapların her biri Kur’an’ın Taha suresinde

birer ayetin muhtevasını teşkil etmektedir. Taha suresindeki sıralanış rakamlarıyla

birlikte bu ayetlerin mealleri şöyledir:

49- (Fir’avn) dedi: “O halde Musâ ‘sizin Rabbiniz kim”?
50- O da: “Bizim Rabbimiz her şey’e hilkatini veren, sonra da doğru

yolu gösterendir” dedi.
51- (Fir’avn) dedi: “Öyleyse evvelki (geçmiş) asırlar (halkın) ın

haali nedir”?
52- (Musâ): “Onların ilmi, dedi, Rabbimin nezdindeki bir

kitabdadır. Benim Rabbim hataa da etmez, unutmaz da” 391

                                                
388 Serhendi, Mektubat, C. I, mektup no: 220, s. 194 vd.
389 Bu çeviri Ali Özek başkanlığındaki Kur’an çeviri heyetinden Mustafa Çağrıcı’ya aittir.
390 Eşref Edib, İstiklal Mahkemelerinde: Sebilürreşad’ın Romanı, Haz. Fahrettin Gün, İstanbul,
Beyan, 2002, s. 156.
391 Çeviri Hasan Basri Çantay’a aittir.
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Firavun ‘Rabbiniz kim?’ sorusuna –muhtemelen umduğu gibi– sıradan bir

cevap alamayınca bu kez Hz. Musa’ya yetişemeyen eski dönem insanlarının hali

hakkında kurnazca bir soru sormaktadır. Hz. Musa ise bu tür konularda nihai

yaklaşım diyebileceğimiz ‘Allah’a havale’ temasıyla son derece veciz ve kapsamlı

bir cevap vermektedir: Ne yeni dinin tebliğ mantığı zedelenmiştir, ne de Hz.

Musa’dan önce yaşamış insanlara yönelik peşin bir yargıda bulunulmuştur.

Serhendi’nin Taha: 51 ve 52’yi iktibas ettiği bağlam da ru’yetullah

konusudur. Ana-mecra İslami telakkide olduğu gibi Allah’ın ahirette keyfiyetsiz ve

örneksiz görüleceği itikadını benimseyen Serhendi, Ehl-i sünnet dışında –mümin ya

da kafir olup– Allah’ın ahirette görülmeyeceği itikadını benimseyenlerin durumu ile

ilgili olarak sözkonusu ayetleri iktibas etmektedir. Burada, Ehl-i sünnet dışında olan

ru’yet muhalifi kafirler bir yana, sözkonusu ayetlerin iktibasını ilginç kılan husus bu

ayetlerin, Ehl-i sünnet dışında olup uhrevi ru’yetin muhalifi müminlerin hali ile ilgili

olarak iktibas edilmesidir. Dolayısıyla asıl mesele uhrevi ru’yete inanmayanların bu

bahtiyarlığa erişip erişemeyeceğidir. Erişirler diye düşünülürse bir itikadi konu

olarak uhrevi ru’yete inanmanın değeri kalmayabilir. Erişemezler diye düşünülürse

bu kez, bu insanlar hakkında ‘peşin’ bir hükme kapılmış olunabilir. İşte Serhendi tam

bu noktada mükemmel bir temel İslami metin izdüşümü örneği olarak Taha 51, 52’yi

iktibas eder. Biz de önemine binaen, Serhendi’nin bu iktibası yaptığı –ve dindar bir

kadına gönderildiği notu düşülen– uzunca mektubunun ilgili bölümünü iktibas etmek

istiyoruz. Şöyle anlatır Serhendi:

Müminler Allah Sübhânehu’yu cennette niteliksiz (lâ- keyfi) ve
örneksiz (lâ-misali) görecektir. Çünkü niteliksiz varlığı görmek de niteliksiz
olur. Dahası, görecek olanlar da niteliksizlikten bol bir nasib ile nasiplenir
ve böylece de niteliksiz olanı görmeyi başarabilir: Hükümdarın hediyelerini
ancak hükümdarın kervanları taşır. Allah Sübhânehu bu muammayı
günümüzde en seçkin dostlarına çözdürmüş ve onlara açmıştır. Dolayısıyla
bu ince mesele bu büyük insanların nezdinde tahkike, diğerleri nezdindeyse
taklide dayalıdır. Ayrıca, Ehl-i sünnet dışındaki mümin ya da kafir hiçbir
muhalif fırka Allah’ın ahirette görüleceğini kabul etmemiştir. Ehl-i sünnet
dışındaki bütün fırkalar uhrevi ru’yeti imkansız saymıştır. Bu muhalif
fırkaların dayanağı, ‘görülmeyeni görülene kıyas (kıyasü’l-gâib ale’ş-şahid)
denilen tutarsızlığı açık akıl yürütme yöntemidir. Elbette ki böylesi ince bir
meseleye, sünnet-i seniyyeye (bu sünnetin sahibine salat, selam ve iyi
temenniler olsun) tabi olmanın getirdiği aydınlık olmaksızın inanmak
nerdeyse mümkün değildir. (Şiir):
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Devlet, lâyık değildir her başa ulaşsın;
Mesih yükünü her merkeb nasıl taşısın?..392

Tuhaf olan şu ki, uhrevi ru’yete inanmayanlar nasıl olur da bu
saadete ermeyi bekleyebilir? Çünkü inkarcının nasibi mahrumiyettir. Öte
yandan, cennete giren, Allah’ı nasıl görmez? Çünkü şer’i şerifin zahirinden
çıkan, bütün cennet ehlinin ru’yet devletine nail olacağı gerçeğidir. Çünkü
şer’i şerifte cennet ehlinin bir kısmı Allah Teâla’yı görecek bir kısmı
görmeyecek şeklinde bir yaklaşım sözkonusu değildir. O halde bu tür
insanlar hakkındaki sorunun çözümü Hz. Musa’nın Firavun’un sorusuna
verdiği cevapta yatmaktadır. Allah Teala Hz. Musa ile Firavun’dan hikaye
ederek şöyle buyurmuştur: “Firavun: Öyle ise, önceki milletlerin hali ne
olacak? dedi. Musa: Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin yanında bir kitapta
bulunur. Rabbim, ne yanılır ne de unutur, dedi” 393

Görüldüğü gibi Serhendi, Ehl-i sünnet dışında olup uhrevi ru’yete inanmayan

muhaliflerle ilgili olarak Taha 51 ve 52’yi iktibas etmektedir. Bu iktibas çarpıcı bir

izdüşüm örneğidir ve aynı zamanda Serhendi’nin temel İslami metin bilgi ve

bilincini yansıtmaktadır. Uhrevi ru’yeti caiz görmeyenlerle ilgili olarak Taha 51 ve

52’yi iktibas etmekle Serhendi, hem bir itikadi esas olarak ru’yetullah konusunun

tutarlılık ve değer zemininin altını oymamış, hem de sözkonusu muhalifler hakkında

peşin bir hükme düşmemiş olmaktadır.

Serhendi’nin düşünce yöntemi ve dolayısıyla ortaya koyduğu miras çağdaş

beyin araştırmaları verileri ve bu verilerin ana-mecra yorumlarıyla uyumluluk arz

etmektedir. Dinbilim ya da İslambilim alanındaki çalışmaların ve düşünce mirasının

felsefe ve bilim gibi diğer araştırma alanlarına gereği gibi taşınabileceğini varsayarak

söylersek; Serhendi’nin yöntemi ve düşünce mirası, diğer araştırma alanlarına yol

gösterici niteliktedir. Bir İslam alimi olarak Serhendi aynı zamanda bir kültür

mühendisidir. Kısaca Serhendi analitik ve mistik bakış açıları arasında analitik olana

                                                
392 Orijinali Farsça olan bu beyitin çevirisi Abdulkadir Akçiçek’e aittir. Bkz.:İmam-ı Rabbani,
Mektubat-ı Rabbânî, C. II, Çev. Abdulkadir Akçiçek, İstanbul, Erhan Yayın-dağıtım, t.y., s. 1306.
393 Kur’an 20 (Taha): 51,52 (Ayetlerin çevirisi Ali Özek başkanlığındaki Kur’an çeviri heyetinden
Mustafa Çağrıcı’ya aittir.) Metindeki iktibas için bkz.: Serhendi, Mektubat, C. III, mektup no: 17, s.
19.
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öncelik verir ve nihai tahlil itibarıyla da her iki bakış açısının terkibini savunur.

Çünkü, Ebu’l-Hasen en-Nedvi’nin dediği gibi “akıl ve sezgi aynı geminin

yolcularıdır.”394

                                                
394 en-Nedvi, Ricâlü’l Fikr ve’d-Dave fi’l-İslâm, s. 205.
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SONUÇ

Beyin araştırmaları verilerine dayanan Robert Ornstein psikolojisi bilgi

edinme yollarına ilişkin olarak insanın yeryüzü tarihi kadar eski bir dualite

meselesinin çağdaş kavramlarla ele alınıp bir çözüme kavuşturulma çabasıdır. Akıl–

sezgi, analitik düşünce–mistik düşünce ya da zahiri ilim–batıni ilim gibi başka birçok

kavram çiftleriyle de ifade edilebilecek bu temel dualite meselesine ilişkin Ornstein

psikolojisi; hem bilim, felsefe ve din gibi temel araştırma alanlarında hem de çeşitli

beşeri kültürlerde sözkonusu meselenin ortak bir nitelik arz ettiğinin gösterilmesine

zemin sağlamaktadır.

Ornstein psikolojisinin temel meselesinin yalnızca belli bir kültür değil de

bütün bir beşeri tecrübe itibarıyla ortak bir nitelik arz edebileceğini göstermek ve

hem bilimsel hem de felsefi dayanaklara sahip bu psikolojinin temel meselesi, –bu

psikolojide mistisizm, rasyonel ve analitik düşünce modunun simetriği ve

tamamlayıcısı olarak görülmesine, dolayısıyla da dinbilimin belli ölçüde

kapsanmasına rağmen– genelde dinbilim ve özelde İslambilim alanında ayrıntılı ve

köklü bir geçmişi olduğunu kanıtlamak bu çalışmanın başlangıç hedeflerini teşkil

eder. Daha önemlisi olmak üzere, özellikle Hoca Nasreddin ve Mevlâna gibi simalar

aracılığıyla Türk-İslam kültürünü İngilizce konuşan dünyaya ve dolayısıyla evrensel

dikkate kısmen de olsa takdim eden Ornstein psikolojisine duyarsız kalamadığımız

gibi, bu psikolojinin Türk-İslam kültüründe nasıl bir karşılık bulabileceğinin

araştırılması başlangıç hedefi olarak ilgimizi tahrik eden bir husustur. Bütün bu

amaçları gerçekleştirmek için, hem bilgi edinme yollarına ilişkin dualite meselesiyle

en ziyade meşgul olması hem de İslami ilim geleneğinin ‘ikinci bin yılın müceddidi’

diye nitelendirilen son derece önemli bir alim-sufi siması olması dolayısıyla Ahmed

Farûki Serhendi’nin şaheseri Mektubat elverişli bir zemin sağlamıştır.

Zikredilen amaçları gerçekleştirme adına Ornstein psikolojisinin kavram ve

telakki çerçevesiyle Serhendi’nin düşünce mirasını anlamaya çalışmak, bu

psikolojiyi Mektubat’a tatbik etme çabamızın bir başka ifadesidir. Bu çabanın iki

yönlü bir faydasının olması sözkonusu olmuştur: 1- Serhendi’nin düşünce mirasını
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çağdaş ortak bilincin kavram ve telakkileriyle ifadelendirerek bu mirasın değerini

ortaya çıkarmak, 2- Çağdaş insanı meşgul etmeye devam eden ve özellikle post-

pozitivist felsefi dönem itibarıyla şiddetle ihtiyaç duyulduğu dile getirilen yeni bilgi

ve bilim tasnifi bağlamında epistemolojik dualite meselesiyle ilgili olarak

Serhendi’nin düşünce mirasının, –Serhendi’nin sonuçta bir İslam alimi olması–

dolayısıyla da temel İslami metinlerin öngörü ve ufuk kılavuzluğunun gücünü

göstermektir: Temel İslami metinler beşeri düşünce tecrübesinin vazgeçemeyeceği

değerde müstesna metinlerdir. Serhendi’nin düşünce mirasını günümüz kavram ve

telakkileri temelinde ifadelendirme ve bu bağlamda İslami ilimlerin ve dolayısıyla

temel İslami metinlerin beşeri düşünce tecrübesine kılavuzluk etme gücünü gösterme

çabası hem Robert Ornstein’in hem de Ahmed Farûki Serhendi’nin düşünce

yöntemlerini incelemeyi gerekli kılmıştır.

Beyin araştırmaları verilerine dayanarak inşa ettiği psikolojisinde Ornstein,

dual bir bakış tarzını esas alır: bedenin sağ yakasını denetleyen sol beyin rasyonel ve

analitik düşünce ihtisası sergilerken, bedenin sol yakasını denetleyen sağ beyin

sezgisel ve mistik düşünce ihtisası sergiler. Her iki ihtisastan da

vazgeçilemeyeceğine göre beyin yarımkürelerini birbiriyle çatışma halinde değil de

uyumlu birer unsur olarak telakki etmek gerekir: insanda iki beyin yoktur; farklı

ihtisaslara sahip tekil bir beynin varlığı sözkonusudur, çünkü beynin her iki

yarımküresi de yaptığımız her işe ve gerçekleştirdiğimiz her düşünce faaliyetine

katkıda bulunur.

İnsan beynindeki ihtisas farklılaşması düşünce tarihinin temel bir meselesi

olarak akıl–sezgi, analitik düşünce–mistik düşünce ya da zahiri ilim–batıni ilim

şeklindeki epistemolojik meseleye karşılık gelmektedir. Diğer bir deyişle, beyin

ihtisasları dualitesinin izdüşüm esası olarak epistemolojik dualite meselesi düşünce

tarihi kadar eskidir: farklı kavram çiftleri ve telakkilerle de olsa bu mesele daima

bizimleydi. Beyin araştırmalarının ortaya çıkardığı yarımküreler arası dual

ihtisaslaşma gerçeğinden kalkarak Ornstein, düşünce tarihinin temel epistemolojik

meselesi açısından da terkip tavrına varır. Beynin farklı ihtisaslarından

vazgeçilemeyeceği gibi esas itibarıyla dual bir yapı içinde algılayabileceğimiz farklı

bilgi edinme yollarından ve buna bağlı olarak farklı entelektüel oryantasyonlardan da

vazgeçilemez. Örneğin bilim–sanat dualite gerçekliğinin zımnen ifade ettiği gibi ne
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bilimden ne de sanattan vazgeçilebilir. Bilgi edinme yolu ya da farklı entelektüel

oryantasyonlar olarak bilim ile sanat ikiz kardeş gibidir ve birinin yükseldiği kültür

ya da coğrafyada diğerinin de yükselmesi kaçınılmazdır. Keza, ayna meseli itibarıyla

söylersek, aynanın karşısındaki nesne kadar bu nesnenin aynadaki aksi de önemlidir.

Farklı epistemoloji telakki ve oryantasyonlarını ikili bir yapıya indirgeyen

Ornstein sonuçta terkip tavrında karar kılar. Ancak, farklı epistemolojik

oryantasyonları kapsama ve bu oryantasyonları ikili bir yapıya indirgeyip sonuçta

terkip tavrına varma sürecinde Ornstein trajik bir düşünce tecrübesi de yaşar. Kimi

bilim ve felsefe çevrelerinin özellikle beyin araştırmaları verilerine dayanarak

sezgiselliği, mistik düşünceyi ya da genel olarak Doğulu batıni psikolojileri, analitik

düşünce oryantasyonunu nerdeyse dışlayıp önemsizleştirme pahasına benimsemesi

ve bu benimseyişin beşeri eğitim ve popüler kültürdeki yansımaları Ornstein’in trajik

tecrübesinin temel sebebidir. Oysa Ornstein’e göre her iki oryantasyondan

vazgeçilemeyeceği gibi birinin, diğerinin ihmali pahasına benimsenmesi ve

yüceltilmesi yanlıştır. Dolayısıyla Ornstein, dual bakış ve terkibe varma tavrıyla

birlikte analitik düşünceye öncelik vurgusu tavrında karar kılar: İzzetbegoviç’in konu

üzerindeki problematik literatürü yansıtan ilginç sorusuna cevap olarak söylersek,

Ornstein’e göre beşeri eğitimde Ay hakkında bilgi Ay hakkında şiire öncelenmelidir.

Ayna meseli açısından söylersek; hem nesne hem de bu nesnenin aynadaki aksi

önemlidir, ancak nesne olmadan da aynada herhangi bir aksin oluşmayacağı

unutulmamalıdır. Diğer bir deyişle, Ornstein’e göre mistik tecrübeyi kapsama çabası,

analitik düşünceye zarar vermemelidir. Bir kültürel çerçeve içinde batıni psikolojileri

kapsama çabası o kültürün analitik kodlarına zarar vermemelidir. Analitik düşünceyi

Batı ile mistik düşünceyi de Doğu ile eşleştiren Ornstein dual bakışı esas alır ve

genel olarak düşünce yönteminde analitik düşünceyle mistik düşüncenin terkibini

öngörür. Ancak bu terkip sözkonusu iki düşünce modunun birbirine karıştırılması

değil de uyumlu bir tarzda birleştirilmesidir. Buna göre herhangi bir mistik düşünce

mahsulü söz, ibare, telakki ya da meselin analitikleştirilmesi, bu tür mahsullerin

birebir anlamla algılanıp doğrudan doğruya analitik anlam alanına taşınması değil de,

benimsenen kültürün analitik kodlarına göre analitikleştirilmesi ya da benimsenen

kültürün analitik anlam alanındaki karşılıklarının tesbit edilmesidir.
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Kısaca, dual bakış, dualite tarafları arasında terkip ve analitik düşünceye

öncelik vurgusu Ornstein’in düşünce yönteminin özet ifadesidir. Filozof, bilim adamı

ve sanatçı-edebiyatçı birçok simada çeşitli kavramlarla ve şu ya da bu oranda tesbit

ettiğimiz yöntemi, trajik tecrübesi ve dolayısıyla psikolojisiyle Ornstein, dikkatle

incelendiğinde sayısal ya da sözel birçok disiplince istihdam edilebilecek bir dualite

formülasyonu üretimiyle bir kültür mühendisidir. Ornstein psikolojisi bir anlamda

İslami ilim geleneğindeki zahiri ilim–batıni ilim çatışmasının çağdaş versiyonudur.

Öte yandan Ornstein psikolojisindeki dinbilim alanının kapsanma zafiyetinin

giderilmesi ve epistemolojik dualite meselesinin ortak beşeri tecrübenin konusu

olduğunun gösterilmesi amacıyla bu psikolojiyi Serhendi’nin Mektubat’ına tatbik

edip bu İslam aliminin düşünce yöntemini araştırdığımızda tanıdık bir tabloyla

karşılaşmaktayız: Serhendi’nin düşünce yöntemi de ‘dual bakış, terkip ve analitik

düşünceye öncelik vurgusu’ ifadeleriyle özetlenebilmektedir.

Deyim yerindeyse, Serhendi ve Mektubat’ı çalışmamızın ikinci parçasıdır.

Zira Serhendi’nin temel İslami metinlerin ışığı altında asırlar öncesinden uğraştığı

temel problem Ornstein’in problemiyle kategorik anlamda aynı mahiyeti

taşımaktadır. Ornstein’in bazen analitik akıl–sezgisel akıl, bazen de basitçe akılcılık–

sezgisellik diye ifadelendirdiği dualite problemi Serhendi tarafından zahiri ilim–

batıni ilim ifadesiyle yansıtılmaktadır. Serhendi zahiri ilim derken Kelam ve Fıkıh’ı,

batıni ilim derken de Tasavvuf’u kastetmektedir. Bu yaklaşım son derece isabetlidir,

çünkü hem Kelam hem de Fıkıh analitik akla hitap ederken Tasavvuf sezgisel akla

hitap etmektedir.

Serhendi’nin düşünce yönteminin temel parametrelerine baktığımızda hem

zahiri hem de batıni ilim oryantasyonlarını içeren Cibril hadisini esas aldığını,

mensubu olduğu ilim geleneği içinde ortaya çıkarılan mistik düşünce mahsulü söz ve

ibareleri doğrudan doğruya analitikleştirmeyip bu mahsullerin temel İslami

metinlerin belirlediği analitik anlam alanındaki karşılıklarını tesbit ettiğini

görüyoruz. Kısaca Serhendi analitik düşünceyi daima öncelemekle beraber analitik

düşünce–mistik düşünce ya da zahiri ilim–batıni ilim dualitesi açısından terkip

fikrine taraftardır. Serhendi’nin, beşeri tecrübenin ortak bir mahiyet arz ettiği

gerçeğini gösteren yaklaşımı, muazzam bir kılavuzluk başarısıdır. Temel İslami

metinlerden izdüşüm çıkarma özelliğini, Cibril hadisi ve analitikleştirme diye
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ifadelendirdiğimiz düşünce yöntemi parametrelerinin de aslında bu izdüşüm

özelliğinin bir yansıması olduğunu düşündüğümüzde, Serhendi’nin asırlar

öncesinden gerçekleştirdiği bu kılavuzluk başarısının esas itibarıyla temel İslami

metinlere ait olduğunu görüyoruz. Çünkü, ahkâm-ı İslamiye ile Tasavvufu birleştiren

anlamında ‘sıla’ olması, birçok Tasavvuf –ve dolayısıyla en geniş anlamıyla

mistisizm– problemini çözmesi ve İslami ilim geleneği içinde abide bir sima olması

bir yana, Serhendi mistik düşünceyi başka kültürlerden devşirmeyip temel İslami

metinlere dayanan Tasavvuf bünyesinde benimsemiştir. Açıkçası Serhendi, temel

İslami metinlere dayanan İslami ilim geleneği içinde hem akılcılığı hem sezgiselliği,

hem analitik düşünceyi hem mistik düşünceyi, hem zahiri ilmi hem batıni ilmi

uzaklara gitmeden bulabilmiştir.

Serhendi ve şaheseri Mektubat için apayrı bir bölüm açıp uzunca bir

inceleme yaparak göstermeye çalıştığımız şey, düşünce tarihinin temel konularından

biri olarak akıl–sezgi dualitesi probleminin farklı disiplinlerde olduğu kadar farklı

kültürlerde de aynı türden bir mahiyet taşıdığı gerçeğidir. Psikolojisini ve dolayısıyla

sözkonusu dualite problemine yönelik nihai yaklaşımını beyin araştırmaları odaklı

deneylerden elde edilen verilerle temellendiren Ornstein, aynı problemin belli ölçüde

hem felsefe alanında hem de edebiyat alanında neye tekabül ettiğini inceliyordu.

Diğer bir deyimle Ornstein psikolojisi akıl–sezgi dualitesine, bu dualitenin hem

psikoloji, hem felsefe hem de edebiyat alanlarında kazandığı görünümlerle

bakmamızı sağlıyordu. Serhendi’nin Mektubatıysa aynı problemin genelde dinbilim

özeldeyse İslambilim açısından nasıl bir görünüm kazandığını görmemizi

sağlamıştır. Akıl–sezgi dualitesi problemi düşünce tarihinin köklerine kadar uzanan

öylesine esaslı bir konudur ki farklı çalışma alanları üzerinden sondaj vurulduğunda

ulaşılabilecek damar niteliği arz etmektedir. Gözlemlenen, aynı meselenin değişik

disiplinlerde değişik görünümlerle ortaya çıkmasıdır. Dahası bu durum farklı

kültürler için de geçerli olmaktadır. Nitekim Serhendi nihai tahlilde İslam kültürünün

temsilcisi bir İslam alimidir ve şaheseri Mektubat da öncelikle ve doğrudan doğruya

İslami ilimlere ilişkindir.

Serhendi’nin zahiri ilim–batıni ilim dualitesi karşısında yaşadığı trajedi,

Ornstein’in analitik akıl–sezgisel akıl dualitesi karşısında yaşadığı trajediye benzer.

Nitekim Serhendi mektuplarında hitap ettiği ve kahir çoğunluğu alim olan
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muhataplarında zahiri ilme yönelik yoğun eğilim tesbit ettiğinde onları batıni ilme

yönlendirmeye çalışır; keza, muhataplarında batıni ilme yönelik yoğun eğilim tesbit

ettiğindeyse bu kez zahiri ilmin önemini vurgular. Dualite tarafları arasında adeta

paradoksal bir nitelik arz eden bu tutum, sözkonusu taraflar arasında terkibe varma

sürecinde yaşanan doğal bir durumdur. Böylece dualite terkibe, devinime ve

diyalektiğe dönüşür. Ayrıca, benimsediği yöntemin doğası gereği Serhendi dualite

taraflarından herhangi birine ilişkin kusur ya da zaafların diğerini yegâne

kılmayacağının bilincindedir. Sonuç, akılla sezginin, analitik bilgiyle sezgisel

bilginin ya da zahiri bilgiyle batıni bilginin mükemmel izdivacıdır.

Serhendi düşünce tarihinin temel problemlerinden biri olarak epistemolojik

dualite problemine ilişkin muazzam bir kılavuzluk örneği sergilemektedir. Ancak,

şurası unutulmamalıdır ki onun kılavuzu da temel İslami metinlerdir.

Son olarak, muhtemelen bu temel epistemolojik dualite problematiği ‘beşeri

tecrübe’yle birlikte yolculuğuna devam edecektir. Ancak şunu biliyoruz ki, ne

Doğudan ne de Batıdan olan temel İslami metinler, düşünce tarihinin temel bir

problematiği olarak epistemolojik dualite konusunda zirve bir muhasebe

sağlamaktadır.
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