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PKK’nin  özünün  en  yetkin  bir  gerçekle mesi  olan  14  Temmuz’un  ruhuyla
halk n devlet d  sistemini olu turmada önemli ad mlar  att z bir süreçte,
50. say zla sizlerle tekrardan bulu man n mutlulu unu ya amaktay z.

Yolda lar,
Mücadele tarihimizde hem ulusal hem de demokratik ulus blo u çerçevesinde

çok önemli ad mlar  att z ve ba ar  oldu umuz bir seçim sürecini geride b rak-
k. Hegemonik güçlerin ve onlar n ‘vekil örgütü AKP’nin tüm çabalar  elde edilen

sonuçlarla bo a ç kar lm r. Kar nda örgütlü ve gücünü birle tirmi  bir toplum-
halk görmek istemeyen egemen güçler de bu ba ar ya kar k sald lar  daha da

rmand rarak, halk n iradesine tan mayarak cevap vermi tir. Hem seçimden hemen
sonra çok yönlü ve tüm alanlarda geli tirilen sald lar hem de milletvekillerinin
meclise girmelerinin engellenmesi göstermektedir ki eylemsizlik artlar z dikkate
al nmamakta ve al nmayacakt r. Bu durum ayn  zamanda art k kaç lamaz hale
gelen ve adeta mahkum oldu umuz devrimci halk sava  güçlü bir ekilde ba lat p
yürütmemiz için bize tarihi bir f rsat  da sunmaktad r. Denilebilir ki hem içte hem
de d ta mücadeleyi daha da yükseltmenin, kendi kaderimizi her yönüyle belirlemenin
me ru zeminini hiç olmad  kadar elde etmi  durumday z. Kürdistan’ n dört par-
ças nda halk n ya ad  uyan  kal  bir sisteme dönü türerek, kendi devlet d -

 sistemimizi kurarak demokratik komünal de erlerin onurlu direni  tarihindeki
yerimizi zafere ula  olarak alabiliriz. Böylelikle de bizim gibi demokratik komünal
de erlerin mücadelesini verdikleri halde, bu de erlerin içinde ya ayabildi i bir sis-
temi kuramam  olanlara hem borcumuzu ödemi  hem de tüm insanl a sorunlar n
çözüm yol ve yöntemlerini pratikte ispatlayarak da göstermi  oluruz. Bunun için
tüm ko ullar n olu tu unu bilmeli  ve en büyük güç kayna  olan insana yani ken-
dimize güvenmeliyiz.

te biz de önceki say zda oldu u gibi bu say zda da demokratik uygarl k
sisteminin tarihine dahil edilebilecek ki ilikleri, ö retileri ele ald k. nsan gücünün

rs zl na ula  olan ö retilerle güncelde söylediklerimizin ve savunduklar n
ne kadar da örtü tü ünü hep beraber görece iz, bu say zda.

Bu say zda da toplumsal do an n ancak toplumsal do aya uygun bir zihniyet
yap lanmas yla yeniden in a edilebilece i, tarihi egemenlerin ve özellikle de Avru-
pa-merkezcili inin insaf ndan kurtarmak gerekti i bilinciyle hareket edilmi tir.
Amaç demokratik uygarl k sistemi ad na yani ahlak ve politika ad na hareket eden-
lerin, toplumun do as na ba  kalanlar n, bunlar n pe ini b rakmamalar  sa lamak
ve ara rmaya, gerçekleri aç a ç karmaya te vik etmektir. Bu amaçla haz rlanan
dergimizin tüm yolda larda bunun aray  olu turaca  inanc yla bir dahaki say -

zda bulu mak üzere diyor, sayg lar  sunuyoruz.

Devrimci Selam ve Sayg lar

KOMÜNARDAN



Mitoloji ve dini dogmaya dayal  toplumsal
zihniyet, tam kölele meye veya ancak kendini
mutlaka birilerine dayayarak ve adayarak
ya anabilece ine duyulan inançt r. Bu zihniyet
yap nda dogmadan, inanç ve ibadet tar-

ndan uzakla mak veya d lanmak ölümle,
bitimle özde tir. Bu, en büyük cezad r. Dog-
matik ideolojinin gücü de, güçsüzlü ü de bu

özelli inde yatmaktad r. Bireyi toplumun
sorgusuz sualsiz mutlak bir tabisi olarak
ba yor. Böylesine bir ideolojik yap lanmada
toplum, inand  simgeler ve de erlere at-
fetti i güçler vas tas yla kendini güçlü his-
sedebilir.

Ama bir bunal m sürecinde alternatif üre-
tecek ba ms z bir zihni yap  olmad ndan,
bu toplum ya çökecek, ya çok daha geri top-
lum biçimlerine savrulacak, ya da hakim ve
ilerde bir güç taraf ndan asimilasyona al na

cakt r. Ortado u toplumlar ndaki güçlü dog-
matik zihniyet yap  tüm bu sonuçlar  gözler
önüne sermi tir. Örne in Sümer toplumu o
ola anüstü yap na ra men, bunal m süre-
cinde basit çöl ve da  kabilelerine yenilmek-
ten kurtulamam r. M r ayn  ak bete u -
ram r. Grek ve Roma da, belli bir felsefi
temele sahip olmalar na ra men, esasta köle-

ci toplum zihniyetinin genelde yol açt  tut-
sakl k sonucu çözülmü , y lm  ve da l-

lard r. üphesiz üretim tarz  üzerindeki
köleci mülkiyet ili kileri esasta bunda belir-
leyici  rol  oynamaktad r.  Ama  tüm  toplum
yap na egemen olan ideolojik yap , direnerek

ama kaydetme temelinde ç  yapmas
engellemi tir. deolojik yap da ç zl k, çö-
zümsüzlük ve da lma demektir. te dü ün-
ceye hakim olan dogmatik yap  bu nedenle
toplumlar için en çözümsüz ideolojik engeller
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olarak rol oynar. lk ça  köleli inin o kadar
uzun sürmesi de, toplumun ideolojik yap
üzerinde kurdu u dogmatik dü ünce haki-
miyetiyle yak ndan ba lant r. Yine bu ne-
denle özellikle peygambersel ç lar n büyük
de er kazanmas n ve bir tanesinin bir dev-
rimci hamleyle özde  k nmas n nedeni
de, kar  ç kt  dogmalar n yap nda açt
deliklerdir. Hz. brahim devriminin bir put

rmayla ba lant  olmas , Hz. Muhammed’in
ilk hedef olarak Kâbe putlar na yönelmesi,
hatta Musa’n n en büyük öfkesini ‘alt n buza
tap lar na’ göstermesi, bu nedenle ve kendi
dönemleri için belirleyici bir öneme sahiptir.
Dogmay  hedeflemek, parçalamak, bu devirler
için bir devrim demektir.

Köleci uygarl n do  merkezlerindeki
bunal m ve çözümsüzlük, görüldü ü gibi bir
yandan daha yumu at lm  ve etnik bilinci
güçlendirilmi  çevre devletçiklerine yol açar-
ken, di er yandan ideolojik planda tek tanr
dinlerle mistik aray larda ç  bulmaya ça-
balamaktad r. Felsefe özellikle mistik grup-
lar n artt  ortamda geli meye daha elveri li
olmaktad r. Resmi köleci ideolojiye gizli ba -
kald ran grup deneyimleri de diyebilece imiz
bu gruplarda serbest dü ünme imkân  daha
fazlad r. Belirgin dogmalara sahip olmaktan
ziyade, yeni ba lan lacak, zihin ve ruhlar
tatmin edecek ve korkular  a racak bir
de erler sisteminin aray  içindedirler. Bunlar
bir nevi ilkça  tarikatlar r. Bu nedenle de
felsefi dü ünce; mitoloji ve din dogmalar na
dayanmadan, do a ve toplum gerçeklerini
aç klama çabas  olarak tan mlanabilir.

nsan zihninin bu seviyeye gelebilmesi
toplumsal geli menin ürünüdür. Birey zih-
ninin felsefi dü ünceye cesaret etmesi çok
büyük bir özgürlük ad r. nsan ilk defa
kendi varl  hakk nda kendine dayanarak
aç klama yapmaktad r. Bu yakla n kendisi
yerle ik dogmalar  parçalama giri imidir.
Tek ilahl  din nas l totemik putlar  ve tanr lar
kurulunu a arak zihniyet yap nda köklü
de imlere yol açt ysa, felsefi dü ünce de
tanr z veya tanr  i e kar rmadan da

bunun ya anabilece ini kan tlayarak, dü ünce
tarihinin en büyük devrimini yapmaktad r.

Felsefi dü ünceye yol açan di er önemli
bir etmen, üretim araçlar ndaki geli melerdir.
lk köleci uygarl klar esasta tunç ça n

üzerinde yükselmi lerdir. Tunç üzerinde ku-
rulan mülkiyet, bu madenden yap lan tar m,
zanaat ve askeri araçlar, köleci s n eline
muazzam bir güçlenme imkân  vermi tir.
Merkezin d nda çok s rl  bulunan bu
araçlar n k tl  etnik yap lar  güçsüz b rak -
yordu; elde ettikleri oranda da direnmelerinde
ba ar  oluyorlard . Fakat MÖ 1000’lerden
itibaren yayg nla an demir tekni i büyük
bir demokratik etkiye, nüfuzun yoksullara
dek geni  bir kesimin eline geçecek kadar
yayg nla mas na yol açt . Demir tekni iyle
üretim ve savunma en ileri boyutlara vard .
Bu hem bolluk, hem güvenlik anlam na geli-
yordu. Güvenlik ve bolluk hem refaha, hem
de bo  vaktin artmas na yol aç yordu. Felsefe
de zaten böyle bir toplum zeminini ön art

lar. Felsefi dü üncenin büyük klasiklerinin
MÖ 5. ve 6. yüzy llarda ortaya ç kmalar  ken-
dili inden olmay p, ilkça  köleci toplumunun
ideolojik yap ndaki parçalanmalar ve temel
üretim araçlar  (demir, tunç araçlar) üze-
rindeki tekellerin k lmas yla ba lant r.
lkça n son dönemi de ( MÖ 5. yüzy l ve MS

5. yüzy l aras ) diyebilece imiz köleci sistemin
‘klasik ça ’, ayn  zamanda büyük filozoflar n
ortaya ç kt klar , ö retilerini geli tirip ku-
rumla rd klar  ‘felsefe ça ’ anlam na da
gelmektedir.

GEL M EVRELER
Tarihin derinliklerine anlam vermeye ça-

zda ilk kar za ç kan mitolojik
yakla md r. Mitolojinin arkas nda bir evren
anlay  vard r. Do an n canl  ve ruhlarla
dolu olarak de erlendirilmesi günümüz için
her ne kadar çocuksu da görülse, bilimin
vard  seviye göz önüne al nd nda, asl nda
hiç de abart ld  kadar yanl  bir yöntem
de ildir. Ölü, cans z  yöntem anlay lar  mi-
tolojiden daha çok anlam yoksunudur.
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Mitolojik yakla n ya amla ba lant
kesinlikle çevreci, kaderden uzak, determinist
olmay p özgürlü e aç kt r. Do all kla uyumlu
bu ya am anlay , insan topluluklar  büyük
dinler  ça na  kadar  çok  renkli  ve  co kulu

lm r. Efsane, destan ve kutsall klarla
yüklü mitolojiler özellikle neolitik dönemin
temel ya am zihniyetidir. Söylencenin nesnelle
çeli mesi, içeri inde anlaml  yorumlar n ge-
li tirilemeyece i anlam na gelmez. Söylenceler
(mitolojiler) üzerine anlam de eri hayli yük-
sek yorumlar yap labilir. Tarih bu yönlü yo-
rumlar d nda çok az kavranabilir. En uzun
ya am dönemini söylence biçiminde geçiren
insan topluluklar  kavramada temel bir
yöntem olarak mitoloji vazgeçilmez önem-
dedir.

Mitolojinin dogmala mas  dini olu turur.
Mitolojiye tam din denilemez. Din de mez
inanç ve tap nma biçimlerini gerektirir. Ta-
mamen kurgusald r. Kurgulara inanmak dinin
temelidir. Tek olumlu yan , soyut dü ünceye
geçi te toplumda derin bir yar lmaya yol
açarak bilimsel ve felsefi dü ünceye zorlamas ,
istemese de ona ortam haz rlamas r. Felsefe
ve bilim dü üncesi dinsel dü ünceyle diya-
lektik ba  içinde geli irler. Dinin derin izlerini
ta rlar.

deolojik özünü mitolojiye dayand ran
Antik ça  kölecilik sisteminde üçüncü önemli

lma noktas , do an n ilk aç klanma çabalar
olarak tanr  iradesine dayanmayan felsefi
geli melerdir. Uygarl k, do  ve geli mesini
hep mitolojilere dayand rd . Binlerce y l in-
san n dü ünce ve ruh yap  tümüyle ku-
atan mitolojik görü ün propagandas na ver-

di. Her eyi tanr lar önceden kararla rd k-
lar na göre, ne dü ünmeye ne de hareket et-
meye gerek vard . Kaderde ne varsa o ya a-
nacakt . Sistem en büyük gücünü bu kör
kader inanc ndan al yordu. Bir de buna tan-

-krallar n gücü eklenince, kölele menin s -
rs z uygulanma yolu ard na kadar aç lm

oluyordu.
Hz. brahim’in tek tanr  dini insan n tan-

la amayaca  temel inanç konusu yap nca,

sistem önemli bir ideolojik darbe alm  olu-
yordu. Zerdü t gelene inde tanr lara ba
olmadan iradeli davran n ve özgür ahlâk n
mümkün oldu unun i lenmesi ve bunun si-
yasalla mas yla, Sümer ve M r tarz  antik
ça  kölecili inin ayakta duramayaca  gö-
rüldü. Dikkat edilirse, biri inanç devrimine
yol açarken, di eri ahlâk ve irade devrimine
yol açmaktad r.

Klasik Grek ve Roma kölecili inin ba nda
geli en felsefe devrimi ise, sonuncu ideolojik
darbeyi vuracakt r. Köleci kurum ve ya am
tarz  objektif olarak ak l gücüyle, onun tanr
ve dinin dogmalar ndan ayr , ba ms z dü-
ünmeye ba lamas yla yeni bir senteze gi-

decektir. Felsefi dü ünce özellikle Eflatun
(Platon) ve Aristo’yla, Atina site devletini
kurtarmaya ve mükemmelle tirmeye çal -
yordu. Filozoflar n babas  olarak kabul edilen
Sokrates’in tüm çabas  bilgili yurtta n müm-
kün oldu unu göstermek, böylelikle Atina
devletinin böylesi bilinçli bir yurtta  anlay -

yla kurtar labilece ini kan tlamakt . Bu
amaçla her i i, öncelikle o i  konusunda tam
bilgiye dayand rmak istiyordu. Felsefesinin
özü buydu.

Mitoloji ile din aras ndaki fark, birinin
yani dinin zorunlu inanç ve ibadeti içermesine
kar k, mitolojide böyle bir zorunlulu un
olmamas r. Felsefede ise ne zorunlu inanç
esast r, ne de söylence tarz  söz konusudur.
Felsefe insan n zihniyet yap na ve mant na
duygusall n ötesinde inand , hatta ka-
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tlanabilir baz  özellikler ta yan ve gönüllü
olarak, bizzat dü ünerek kabul gören bir
dü ünce tarz r. nsan n zihniyet yap na
güvenmeyi, dolay yla insan  önemsemeyi
öne ç karmaktad r. Hümanizmin ve birey-
selli in ilk tohum halindeki ye ermesi de
böylelikle felsefi dü ünce tarz yla ba lant
olmaktad r.

Felsefeyle dini ve mitolojik dü ünce ara-
ndaki çat ma geli tikçe ve bu çat ma

felsefe lehine sonuçland kça, bilimsel dü ünce
tarz na do ru bir s çramaya yol aç lmaktad r.
Bilimsel dü ünce tarz  felsefenin izi üzerinde
geli ecektir. Felsefenin bilimin yolunu açmas
küçümsenemez, fakat tek yol de ildir. Daha
da etkili olan yol, pratik bilgilerin üretim
tekniklerine ba  olarak sürekli artmas r.
Üretim ve ya am prati inin kendisi olgular
ve aralar ndaki ili kileri tan tmakta, neden-
sonuç ba  kurmaya götürmektedir. Kul-
lan lan teknikler do al özelliklerin ke fini
de sürekli art rmaktad r. Böylelikle ba lang çta
hakim olan mitolojik ve dini dü ünce felsefe
yoluyla zay flarken, felsefeyle iç içe daha

zl  geli en bilim önemini art rmaktad r.
Adeta kurulan tez-antitez-sentez üçlüsünün
bu alana uygulanmas  bilim lehine sonuç-
lanmaktad r. Birinci tez, mitoloji ve dini dü-
üncedir; antitez, felsefedir. Aralar ndaki mü-

cadele bilimsel zihniyeti do urmaktad r.
Bilimsel geli menin felsefeyle h z kazand

inkâr edilemez. Bilimin felsefeyi a , fel-
sefenin gereksinim olmaktan ç kt  iddia
etmek de mümkün olamaz. Fakat kapitalizmin
olgunla  dönemde felsefenin eski önemini

sürdürmedi i bir gerçektir. Felsefeyi kapi-
talizme özgü bir dü ünce biçimi olarak gör-
mek kadar, kapitalizmi de felsefeyi d layan
bir sistem olarak de erlendirmemek gere-
kir.

Kapitalist dönem, do  itibariyle daha
çok felsefe ça  olarak de erlendirilmeye
yak n  durmaktad r.  Büyük  dü ünce  sava
ilahiyat  çözmü tür. Toplum üzerindeki bu
örtüyü çekip do ru anla lmas nda dev bir
ad m atm r. Filozoflar bu yönleriyle yeni
ça n peygamberleri rolündedir. Tek farklar ,
tanr  fazla i e kar rmadan, do al ve top-
lumsal süreçleri kendi iç yasalar yla izah
etme gücünü kazanm  olmalar r. Bu tarz
dü ünce asl nda pratikte yetkinle en insan-

n kazand  genel bilinç düzeyinin en üst
düzeyde ifade edilmesidir. Do a ve toplum
hakk ndaki deneyim, mitolojik ve ilahiyatç
yakla mlarla izah edilmeyi gülünç duruma
getirmi ti. Dogmatizmin elinde özgürle me-
sini yitiren birey kendini aramaya çal yor,
ilahlardan b km  olarak kendi kaderini eline
almak istiyordu. Bireyselli e yürüyü  cesaret
gerektirir. nsan yeni yeni gölge olmaktan

p özne durumuna gelmeye çabalamak-
tad r. Bunun için kendine güvenmekten ba ka
çaresi yoktur. Kendine güvenmek, dini i e
kar rmayan dü ünmeye cesaret ettirir. Fel-
sefe, kendine güvenmenin ve cesaretin yol
açt  bir sürecin ortaya ç kard  özgür dü-
ünce a amas r. Art k i in içinde tanr lar

yoktur. Çocuklar gibi bir büyü e dayanarak
ya amayacaks z. Özgücünüzle, uyanan ar-
zular z ve dü üncelerinizle dünyay  yo-
rumlamaya ve ya amaya çal acaks z.

Felsefe kurgusal yan  a r basan zekâ
kaynakl  olsa da, somutu gözlemeyle sürekli
ba lant land r. Duygusal zekâyla ba
hepten kopartmaz. Soyutlama gücü en yüksek
dü ünce biçimidir. Bilime katk  dinden
daha önceliklidir.

Bilimin asl nda felsefeden fazla fark  yok-
tur. Bilim deney temeli daha geli kin felsefe
olarak da yorumlanabilir. Her iki do ay  göz-
lem ve deneyle anlamland rmaya çal rlar.
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Do rusu da budur. Fakat dinin sordu u niçin
sorusuna yan tlar n olmamas  en önemli
eksikli idir.

Uygarl k tarihinde felsefenin yeri dine
göre s rl  olmakla birlikte önemlidir. An-
lambilimin geli mesi, dinsel aç klaman n ye-
tersizli i felsefeye ihtiyac  ortaya ç karm r.
Din kadar eski bir tarihi olan bilgelik, felse-
fenin de ba lang  say labilir. Dü ünen insan
temsil eden bilge, teolojiden farkl  bir anlam
kayna r. Görü lerine tanr  sözcüleri kadar
ba vurulur. Bilgeler devletle, uygarl kla pek
bar k say lmazlar. Resmi toplumun d ndaki
topluma daha çok ba rlar. Ahlak ve bilimin
geli mesinde rolleri belirgindir. Yaz  kay-
naklara yans masa da, neolitik toplumda
ana-tanr ça kad nlar ve hiyerar inin yozla -
mam  kesimi bilgeli e yak nd r. Sümer top-
lumunda bunun güçlü izlerine rastlamaktay z.
Peygambersel ç lar bilgeliklerle doludur.
Ortado u’nun bilgelik-felsefe gelene i ara -

rmay  gerektirir. Yunan kültürü öncesinde
felsefenin varl  tart lamaz. Felsefi dü ünce
tarz  belgeli olarak ba latan ki iler olarak
adland lan Miletli Thales ile yine adalardan
Pythagoras’ n temel e itimlerini gençlikleri
boyunca M r ve Babil’de uzun süre kalarak
gerçekle tirdikleri bilinmektedir. Felsefi dü-
ünce tarz  ortaya ç kmadan önce, hemen

hemen tüm maneviyat öncüleri e itimlerini
r ve Babil rahip okullar nda gerçekle -

tirirlerdi. Yunan filozoflar n ans , co rafi
mekânlar yla uygarl n üst a ama ans
birlikte ya amalar r. Nas l ki Sümer rahipleri
din ve tanr  in as yla yeni devlet ve toplum
in as  birlikte yürütmü lerse, Yunan filo-
zoflar  da daha üst a amada yeni uygar top-
lumu yar  din, yar  felsefeyle iç içe in a
etmede ve sürdürmede rol oynam lard r.
Yap lan i  ayn r: Kavram sanat  kullanmak.
lki din in as yla rol oynarken, di eri felsefi

kavramlarla ayn  rolü oynuyor.
Birinci büyük özelli i, ideolojik olarak

felsefenin dü ünce ve inanç biçimi olarak
putperest dinlerden daha çok benimsenme-
sidir. Felsefe anlam patlamas na yol aç yor.

Tüm felsefi e ilimlerin tohumu bu dönemde
serpilmi tir: dealizm, materyalizm, metafizik,
diyalektik muhteval  tüm dü ünce biçimleri
do  ve tart ma ans  bulmu lard r. Sokrates
öncesi ‘do a felsefesi’ öncelikli iken, Sokrates
ve sonras  ‘toplum felsefesi’ a rl kl  olmu tur.
‘Toplumsal sorunun’ büyümesi (bask  ve sö-
mürü) bu geli mede rol oynamaya ba lam r.

u  hususu bir  kez  daha belirtelim ki,  ‘top-
lumsal sorun’ demek, kent-ticaret-devlet-
yönetici zincirinin kurulmas  demektir. Ayr ca
maddi uygarl k olarak kent, felsefi dü ünceyi
zorunlu hale getirmede etkilidir. Kentin ken-
disi organik toplumdan kopu  anlam na gelir.
Dolay yla do adan kopmu  bir zihniyet
kent ortam nda kolayl kla biçimlenir. Her
tür soyut, kaba metafizik ve materyalist dü-
üncenin ana rahmi, çevreye ihanet temelinde

kurulan kent uygarl r.
Demek ki felsefe bir yandan dü üncede

bir hamle iken, di er yandan çevreye ya-
banc la man n bir di er dü ünce biçimidir.
Rahiplerin din icatlar  ve tap nak insanlar
olu turmalar  gibi, filozoflar da kendi okul-
lar  olu tururlar. Bir nevi kendi kiliselerini
(meclislerini) kuruyorlar. Çok tanr  dinler
gibi çok say da felsefi okul olu uyor. Her
okul sanki bir din veya mezhepmi  gibi yo-
rumlanabilir. Dinler de nihayetinde bir dü-
ünce biçimi olmalar  nedeniyle geleneksel,

kurumla  ve inanç biçimini alm  felsefe
say labilir. Aradaki fark  birbirine tamamen

t olarak kavramamak gerekir. Din daha
çok yönetilen halk n ideolojik g das  iken,
felsefe geli kin s ftan gençler ve ayd nlar n

das r. Eflatun ve Aristo bir nevi rahiplerin
kenti kurma, koruma ve kurtarma görevlerini
felsefi gözlükle ba armak isterler. Filozoflar n
da esas u ra , site devlet ve toplumunun
daha iyi nas l yönetilip korunaca , öncelikle
en iyi hangi temellerde kurulaca r.

Bu dönemin ç r açan filozoflar ndan
adlar na okul b rakm  olanlar  yak ndan
tan zda, insanl k için yeni zihniyet ve
ruh a amas n ne anlama geldi ini de daha
iyi anlayaca z.
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Zerdü t ve Zerdü tlük: Zerdü t her ne
kadar peygamber olarak de erlendirilmek-
teyse de, duru u filozofa daha yak nd r. Neo-
litik kültürün do urdu u etkilerle varl  ve
ki ili i aras nda bir ba  kurulabilir. Eme i,
üretimi, helal kazanc  esas almaktad r. Ye ile
kutsall k atfetmekte, hayvanlar  korumay
esas almaktad r. Hayvanlar  kurban etmeyi
men etmi ; güçlerini çiftçilikte de erlendir-
meyi, süt ve ya lar ndan yararlanmay  yeterli
bulmu tur.

Filozof yan n temelinde ise, büyük ah-
lâkç yla karanl k ile ayd nl n, iyi ile kö-
tünün sürekli mücadelesi biçiminde z tlar n
birli i ve kar tl  biçimindeki diyalektik
ilke yatmaktad r. lk defa insan iradesinin
özgürlü ünü tan r. nsan iradesine öz-
gürlük tan mak, o döneme kadar hep tanr ya
özgü dü ünülen yarat a insan n da sahip
olmas  demektir. Bat  dü üncesinin özü olan
bireysel yarat k, Zerdü t’ün en önemli
felsefi yan r. Özgür iradeyi esas almak, fel-
sefenin ba lang  ve kul anlay n reddidir.

retisi tam da bu noktada dinle felsefe ara-
nda bir geçi  durumundad r. Dinle felsefe

aras nda yol ayr  temsil etmektedir ki,
bu çok büyük bir geli me anlam na gelmek-
tedir.

Budizm: Felsefesinde tanr ya yer olmad
gibi do ay  da esas almaz. Yarat  ve yarat -
lanla pek ilgilenmez. Çözüm arad  esas
sorun ac  dünya gerçe idir, toplumun ac
ya am özellikleridir. Daha sonra Budizm ad
alt nda günümüze kadar Güneydo u Asya’da
önemli bir toplulu un ya am felsefesi olarak
varl  sürdüren bu ö reti, temel toplumsal
özellikleri aç ndan bir ahlâk felsefesidir,
bir ahlâk reformudur.

Budha Zerdü t gelene inden etkilendi i
gibi, her iki taraf , Do uyu ve Bat  etkile-
mi tir. Mistisizmle (tasavvuf) yak n ba lar
vard r. Çilecilik, arzulardan kesilme, yaln z
ya am gibi yöntemler, egemen sömürücü s -

n s r tan maz bencilli ini kavrama ve
onu s rland rma gere ini ortaya koymak-
tad r. Böylesine ya am deneyimleri nefsi ter-

biye etti i gibi, beraberinde içgörü, ariflerin
bak  aç , fazlal klar n kör etti i vicdana
geli , do al dengeyi gerçekçi gözleme gibi
bir esinlenme yöntemiyle ö renmeye yol aç-
makta, vicdan rahatl  do urmaktad r.

Konfüçyüs: Reformasyondan ziyade res-
torasyona (yeniden eskiyi kurma) benze-
mektedir. Konfüçyüs’te din hiç yoktur. Sadece
toplum ve siyasal düzen sorunu vard r. Bo-
zulan siyasal ve toplumsal düzen nas l yeniden
kurulacakt r? Burada da en çok üzerinde
durulan husus, kurumlar aras  ili kilerin ye-
niden kurulmas ndan çok, sadece bireylerle

ra makt r. Yani Konfüçyüsçülükte de temel
sorun ahlâkidir. Ahlâki düzen tam kurularak
düzen oturtulmaya çal lmaktad r. Bireyler
aras  ya am kurallar n nas l olmas  gerekti i

 biçimde en ince hususlara kadar belir-
lenmeye çal lmakta, adeta k l k rk yar l-
maktad r. Bu zihniyetin halen Çin toplumu
üzerinde büyük bir etkisi olup, Çin karakte-
rinin ve çal kanl n da özünde yatmak-
tad r. Mistik karakterde bir ö reti olup, uy-
garl n genel geli im seyrindeki rolü inkâr
edilemez.

Kimi Do a Felsefecileri: Thales’in fel-
sefeye katk ; tanr  i e kar rmadan, do-

ay  kendi öz ili kileriyle izaha kalk mas
çabas nda görülmektedir. “Evren sudan ya-
rat lm r” derken, belki günümüz ölçülerinde
fazla bir ey söylemedi i dile getirilecektir.
Fakat insan dü üncesinin tanr  gölgesi dü -
meden bunu ba ms zca söylemesi, insanl n
dü ünce tarihinde devrimci bir de ere sa-
hiptir.

Herakletios tanr dan hiç bahsetmeden,
do an n temelinin kendi kendine hareket
etmekten ibaret oldu unu söylemektedir.
Do an n ‘logos’, anlam yasas  olarak da de-

erlendirebilece imiz kendi iç yasalar n
düzeniyle hareket etti ini, d tan hiçbir tan-

sal etkiye ihtiyaç duymadan sürekli de -
ti ini söylemekte; dü üncesini “Bir nehirden
geçen sudan ikinci kez y kanamayaca ” bi-
çiminde formülle tirmektedir. lk defa aç k
bir biçimde maddeyi (özdek) esas alan bir
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dü ünce tarz  temellendirilmektedir. Felsefe
tarihindeki maddecilik, daha sonra geli tirilen
‘tarihsel maddecilik’ görü ü, ana kayna
bu dü ünce tarz ndan almaktad r.

Phytagoras, idealist felsefenin temellerini
atmaktayd . MÖ 6. ve 5. yüzy llarda ya ayan
bu filozofun as l önemi, do a ili kilerine ma-
temati i uygulamas r. Say lara kutsall k at-
fetmekte, say lar n özellikleriyle her eyin
aç klanabilece ine inanmaktad r. Evrendeki
uyum dilinin müzikle duyurulabilece ini öne
sürerek, armonia düzenlili ini savunmaktad r.
Her eyin temelinde ruhsal varl klar  öngör-
mekte, maddi ve bedensel gerçe i kafes ro-
lünde görmektedir. Ö retisini mistik (gizemli)
tarzda yürütmekte, çok s  bir e itimi esas
almaktad r. Grek ve talya’da do an s fl
toplumun Eflatun öncesi filozofça yönetimini
haz rlamaktad r.

Parmenides’in büyük önemi her eyin te-
melinde mant , anlama, us yetene ini ön-
görmesidir. Duygular yoluyla ö renmeye gü-
venilemeyece ini, duygulardan gelen bilgi-
lenmenin aldat  oldu unu öne sürerken,
usla bilgilenmenin esas oldu una, bu tarz
bilgilenmeyle gerçekli e ula labilece ine
inanmaktad r.

Asl nda Parmenides’in önemi, uyanan in-
san akl na, us’una büyük de er vermesinde
yatmaktad r. Belki a ya kaçm , somut bil-
gilenme kaynaklar ndan uzakla arak, bin y l
sürecek  büyük  bir  yöntem  yanl na  bir
kap  aralam r. Ama mant kl  dü üncenin
temelini atmak ve önemini ortaya koymakla
evrensel bir rol de oynam r.

Sokrates: Sokrates’in esasen cevaplan-
rmak istedi i soru; her eyin, özellikle her
in bir erdemi (mükemmeliyet ölçüleri, ya-

sas , gelene i) oldu udur. Biraz daha aç ld -
nda, bir konu, bir i  hakk nda konu mak

için ilk yap lmas  gereken ey,  o i in,  o ko-
nunun esaslar  bilmektir. Bu konudaki pa-
rola me hur ‘Kendini bil’ ilkesidir. Konu ve

 hakk nda yeterli, hatta mükemmeliyet de-
recesinde bilgisi olmayanlar konu mamal ,
o i e soyunmamal r. Bilgisizlik, cehalet

tüm karga an n, yanl klar n,  dolay yla
kötülüklerin anas r. yili in yolunu açmak
isteyen, onun bilgisini de kazanmal r.

Bu bilginin de genel ölçüleri vard r. Her-
kesin kendine göre ölçüleri olamaz. Her mes-
le in, kurumun kendi ölçüleri ve yasalar
vard r ve bunlar tüm meslek ve kurumlar n

 düzeydeki kollar  için de geçerlidir.
Bir anlamda “Sa lam pratik, sa lam teoriye

dayan r” ilkesinin temelini seslendirmektedir.
Dikkat edilirse, bu tav r Budha, Konfüçyüs
ve  Zerdü t’ün  de  pe inde  ko tu u  bir  tu-
tumdu.

Sonuç
Kendini bilme sa lanmad kça, giri ilecek

her bilimsel çaba en tehlikeli dogmatik din
ve felsefelerle sonuçlanmaktan kurtulamaz.
Bizim felsefemiz bir at n gözlerindeki anlam
sezmekten tutal m, bir ku un sesindeki
anlam  çözmeye kadar ya am  bir bütün ola-
rak alg lar. Ya  bilgeye büyük sayg dan ba -
lay p, bir ceylan kadar ürkek bir genç k n
gözlerindeki aray a yan t olmaya kadar an-
lam yüklüdür. Hele hele soyk m beteri bir
cinsellik anlay n sonucu olan çocuk ya-

ndaki büyük cehaletin insandaki ve he-
gemonik sistemlerdeki nedenlerini çözmek-
ten tutal m, ya am n tüm evrim halkalar
kendinde çözmeye çal an bir bilimi esas
al r.

Sosyal bilim olarak felsefe t pk  do
sürecindeki gibi bir rolü günümüzde de oy-
namak durumundad r. ktidarla  bilime
kar  felsefeye dönü  özgür toplumun ç
ilkesidir. Felsefeye dayanmayan bir demok-
rasinin kolayca yozla aca  ve demagoglar n
elinde halklar  yönetmenin en soysuz bir
arac  olaca  tarihte ve günümüzde say z
örnekleriyle kendini göstermi tir. Bunu ön-
lemenin yolu bir yan  etik, bir yan  bilim
olan ve ayr lmaz bir bütün olan gelenekle
politik mücadeleyi yürütmektir. Sistemin
krizinden bu sorumlulukla daha özgür ve

itli e dayal  bir ya am yürüyü ünü, onun
dünyas  yaratabiliriz.
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“Mithraizm her eyi üst üste koyar, her
eyin kendinde bar  kabul eder. Fa-

natizm ve toleranss zl k ona yabanc r,
din yayma gayretleri yoktur.”

Viktor Novella

Bugün pek tart lmayan ya da tart l-
mas na gerek duyulmayan Mithrac k, asl nda
birçok noktada halen günümüzü yorumla-
mada önemli bir veri olmaktad r. Örne in,

Mitrac n Mazdeist yorumundan, Mithra-
ndra-Varuna  senteziyle Ahura Mazda’n n

do mas   ve bo a kurban n ele tirisi ya da
yasa  üzerinden inek ya da öküzün kutsan-
mas , hatta sonucu Gandi’ye kadar uzanan
bar l siyaset  öne ç karken; Mitrac n
Platoncu yorumundan (Roma dini olarak
Mithrac k döneminde) önce insanlar n ve
spanya örne inde de halen görüldü ü gibi

bo alar n spor olsun diye katledilmesi ve
dinin sadece asker olan erkekler içinde ör-
gütlenerek kad nlara kapat lmas na ba
olarak ucu Mussolini-Franko-Hitler’e kadar
uzanan sava -zulmü-gücü simgeleyen bir
durum ortaya ç kar. ki ayr  uç aras nda bir
biçimde kendisini di er dinlerde ve felsefe-
lerde ya atan Mithrac k, günümüzde halen
bir biçimde ayd nl k-karanl k, iyi-kötü çat -
mas  ikilemi içinde ya am n birçok alan nda
etkisini sürdürmeye devam etmektedir.

Bu nedenle de tarihi hiçbir zaman ve her
konuda düz-çizgisel ve zorunluluk ekseninde
bir eylerin yok edilmesi üzerinden okuman n
ya da yorumlaman n ne kadar hakikate ters
dü tü ünü Mithra konusunu incelerken de
görüyoruz. “Önce u oldu, sonra da o gitti,
bu geldi” demenin ne kadar da yan lt
oldu u ve hakikati yans tmad , bu konunun
incelenmesi an nda bir kez daha ortaya
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km  bulunuyor. Bu bak  aç n, neredeyse
at  gözlüklerinden  daha  dar  bir  aç  ya  da
aç z, do al olarak da bak z bir sonuca
yol açt , yani bir anlamda bir körle meyi
ifade etti i daha net anla yor.

Mithra  ya  da  Mithraizm  konusunu  ele
al rken neden böylesi bir giri e gerek du-
yuldu? Hindistan’dan spanya’ya, skoçya
platolar ndan Kuzey Afrika vahalar na kadar
yay m  gösteren  bu  tanr  ya  da  dinin  yeri
geldi inde Mazdeizmle, yeri geldi inde Ve-
dizmle ya da yeri geldi inde H ristiyanl k
veya Yahudilikle hatta Müslümanl kla birlikte
ele al nmas  gerçe i, tarihe determinist ba-

n yan lsamaya dayal  bir körlük oldu unu
bir kez daha gösteriyor.

Sadece çe itli inanç ya da dinlerle s rl
de ildir bu iç içelik. Mithra ve sanat,  Mith-
raizm-sava  ve ekonomik ya am, Mithra ve
spor, Mitraizm-felsefe-siyaset ili kisi de bir
o kadar ele al nmas  ve incelenmesi gereken
konular içinde kendisini hissettiriyor.

O zaman konuyu daha fazla uzatmadan
nedir bu Mithra ya da Mithraizm sorusunu
sorarak konuya girelim.

Mithra ve Mithraizm
“H ristiyanl k meydana ç kmasayd , bütün

dünya Mitra dinini benimseyecekti.”

(Ernest Renan)

Ço u kez ‘ k’ olarak de erlendirilen ama
Sanskritçede ‘dost’ anlam na da gelen Mithra,
‘ak l ve hikmetin efendisi’, ‘ k krall na
hükmeden’ ve Magi’ler aras nda ‘ruhun yar-

çlar ndan biri’ iken Rig-Vedalar’da y n ay-
lar  yöneten on iki tanr dan biri olarak
an r. Di er yandan kelime olarak ‘antla ma’
anlam na gelen Mithra’n n kar  kötü güçlere
ise Mithradrug ad  verilir. Drug, bozucu, kö-
tülük demektir. Di er s fatlar  ise, evi ayakta
tutan, ülkeyi, sürüleri ve insanlar  yaratan,
ya muru ya ran ve rüzgarlar  estirendir.
Hindistan, ran, Mezopotamya, Anadolu’ya
ve giderek Roma merkezli olarak da Avru-

pa-Afrika co rafyas na yay lan çok tanr
inançlar n en büyük tanr lar ndan biri olan
Mithra, Perslerde ise  “göksel n yarat ”
olan güne -tanr r.

Bu tanr n do al olarak da inanc n ad na
rastlanan en eski belgenin .Ö. XIV. yüzy la
ait oldu u belirtilmektedir. Bu belge Anado-
lu’da Bo azköy kaz lar nda bulunmu tur. Mi-
tannilerle Hititler aras ndaki bir bar  an-
tla mas  anlatan bu belgede Mithra,  ndra
ve Varuna’yla birlikte Mitanni’lerin koruyu-
cular  olarak an r. Mitanni devleti, .Ö. 2.000

llar nda Hurriler taraf ndan Mezopotam-
ya’da kurulmu tur. Tarihler Hurrilerin var-

ndan .Ö. 3 bin y llar ndan beri bahset-
mektedir. Hatta Mitannilerden önce de imdiki

Kürdistan’da o dönemde kendi adlar na güç
olmu  bugünkü Kürtlerin de atas  olan bir
halkt r.

Bunun d nda tarihte bilinen ilk kutsal
kitap da denilen Vedizm dinine ait olan Rig-
Ved’de Mittanilerin ya da Hurrilerin tanr lar
olan ndra-Varuna ve Mithra’n n isimlerine
büyük tanr lar olarak rastlanmaktad r. Ve-
dizmin ark lar  olan Vedalar n en büyük
tanr  olan ndra Hindistan’da bir do a tan-

r. Ayn  zamanda sava r. Varuna ise
ak l tanr r. Evrensel düzeni sa lamakta
olan y ld zl  gö ün tanr  ve erdemi temsil
etmektedir. te bunlar n yan nda da güne li
gündüz gö ünün tanr  ve Varuna’n n karde i
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olarak Mithra yer almaktad r. Mithra tanr
olarak en büyük öneme ya da de ere ran’da
ula  halde, ran kaynaklar nda Mithra
ad na ancak .Ö. IV. Yüzy lda I. Darius döne-
minde rastlanm r. I.Darius’un mezar nda
Ahura Mazda ve Mithra birlikte resmedil-
mi tir.

Bütün bu bilgiler temelinde Mithra’ya
tanr  ya da tanr n elçisi veya Mithraizme
din olarak önce nerede rastlan ld na dair
çe itli de erlendirmeler vard r. Bu bilgilere
göre Mithra bir Mezopotamya tanr r de-
nebilir. Ama di er yandan bir Hint tanr
da olma olas  vard r. Her ne kadar rani
dinler ve tanr lar içinde yer ald  iddia
edilse de bu olas k imdilik zay f görün-
mektedir. Ama nerede, ne zaman kimin tanr
ya da dini olarak ortaya ç km  olursa olsun
Mithra ve Mithraizm, bir Aryen kültürü olarak
kar zda durmaktad r.

Di er yandan “Mithra sözcü ü en eski
olarak, Hinduizm dininde Vedalarda kulla-

lm r” denilse de temel felsefesi, iyi ile
kötünün çat mas  olan Mitraizm, antik dün-
yan n arkeolojik alanda en çok bulguya sahip
olan olgular ndan birisi olarak da bilinmek-

tedir. Mithra tap naklar ndan günümüze ula -
may  ba aran en önemli örnek, Gaziantep’e
yakla k 10 kilometre kadar uzakta bulunan
Dülük Antik Kenti’nde olan r. M.Ö. 5600’lü

llara dek uzanan çok eski bir tarihe sahip
olan Dülük Antik Kenti’ndeki Keber Tepesi’nin
güney yamac nda bulunan Mitraeum’un yer-
alt  tap na , dünyada bilinen Mithra tap -
naklar n en büyü üdür.

Bu durum da gösteriyor ki yaz  belgelerin
nda arkeolojik bulgular da ele al nd nda

Mithra inanc n bilinen en eski merkezi
olarak Mezopotamya gösterilebilece i gibi
Mithrac n tarihi de yeni bulgular temelinde
belki de bilinenin daha öncesine dayanmak-
tad r.

Bugünkü Türkiye s rlar  içinde yer alan
Pontus, Bergama, Bospors gibi birçok ilk ça
Anadolu krall klar ndaki krallar, “Mithra’n n
esinlendirdi i” “ Tanr n ilham verdi i” an-
lam nda ya da kendilerinin de bir tanr  ol-
du unu göstermek için Mithridates ad
kullanm lard r.  Örne in .Ö. IV. yüzy lda ya-
ayan Pontos Kral  Mithridades’in bu tanr sal

güce ba  olarak zehirlere kar  ba kl
oldu una inan lm r. Bu duruma atfen de
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günümüzde panzehirler için Mitridatizm de
denilmektedir.  Tam bir kahraman tanr  özel-
li ini ta  için Neron döneminden itibaren
esas olarak da MS. 1. ve 4. yüzy llar aras nda
Romal  askerler içinde de yayg n olarak ta-

lan Mithra, daha çok Güne  ve Aslan fi-
gürleriyle gösterilmektedir. ran bayra ndaki
Aslan ve Güne , bu etkinin halen ya ad
gösterirken; Alevilerin Hz. Ali’yi bir sava -
kahraman olarak hem Aslan ve hem de Gü-
ne le tarif etmesi de Mithrac n günümüze
ula an etkilerinden biri olsa gerek. Ayn  za-
manda Parth hükümdarlar n koruyucusu
olan Mithra’y ,  Kommagenes hükümdar  I.
Antiokhos(MÖ 69-34)’un an t-mezar ndaki
kabartmada kral n elini s karken görmekte-
yiz.

M.S. 1. yüzy ldan itibaren Tarsuslu de-
nizciler kanal yla Mithra ile tan an Roma’da
birçok imparator (Neron, Septimus Severe,
mparator Commode, Costantin, Julien,vb.)

Mithra kültüne ba  idiler. Ama Konstantinos’
un 312’de Milvius Köprüsü’nde kazand
zafer, Mithrac n sonunun gelmesi anla-

nda bir dönüm noktas  olur. Kendisi ayn
zamanda Mithrac  bir filozof da olan ulia-
nos’un çok k sa süren imparatorlu u döne-
minde Mithra eski sayg nl na tekrar kavu ur.
Onun  363’te  ölmesinden  sonra  da  devam
eden ho görü dönemi, Gratianus’un 382 ta-
rihli kararnamesi ile sona erer. Ve devlet
bundan sonra Mithrac  yasaklayarak ona
tap nmay  suç sayar. Bu a amadan sonra,
Mithra tap  bask  ve kovu turmaya u -
ray nca H stiyanl n a r sald  alt nda
da kalan Mithrac ktan bir daha hiç bahse-
dilmez. Bu birden bire ortadan yok olmada

ristiyanl n önemli rolü olmu tur. Elbette
bu durum Mithrac n bitti i anlam na gel-
mez. Di er din ve inançlar n içinde u ya da
bu ekilde ya amaya devam eder. Bu nedenle
de H ristiyanl n ciddi oranda Mithrac ktan
etkilendi inden hatta birçok özelli ini ondan
ald ndan bahsedilir.

Salt yaz  belgelere dayal  olarak ele alsak
bile Mithra kültünün, MÖ.1400 ve MS. 391

llar  aras nda çok geni  bir alana yay ld
görülmektedir. Bu kültün dayand  temel
dü ünce,  insanlar aras  e itlik, karde lik ve
sevgidir. yi dü ünce, iyi söz, iyi çal ma, il-
keleri vazgeçilemez ana kurallard r. Bu kadar
uzun bir zaman diliminde varl  sürdür-
mesi ve inanan bulmas  ve Zerdü tlük gibi

itlikçi-özgürlükçü-ahlaki bir inanca anal k
yapmas  ya da tek tanr  dinleri ciddi oranda
etkilemesi bu temelle ilgili olsa gerek.

saca da olsa tarihsel geli imi ve temel
zihniyeti bu olan Mitrac a ö reti düzeyinde
anlam veren mitolojik geli me ya da olgulara
bakal m.

Bu  konudaki  en  önemli  mitlerden  biri
“Mithra’n n, t pk  insans  Ullikummi, Frigyal
Agdistis ve Oset mitolojisinin me hur bir kah-
raman  gibi, bir kayadan do unu anlat -
yordu” ( G. Dumazil, Legendes sur les Nartes,
s. 192 vd. ). Bu nedenle de Mithra inanc nda
ma aralar çok önemli bir role sahiptir. Al-
Biruni, Parth krallar n tahta ç kmadan bir
gün önce bir ma araya çekildi ini ve tebas na
yeni do mu  bir bebek gibi davrand ,
halk n da ona sanki do aüstü bir çocukmu
gibi yakla p tap nd  anlatmaktad r. Er-
meni rivayetleri, Meher’in (yani Mihr, Mithra)
içine kapan p, y lda bir kez d ar  ç kt  bir
ma aradan söz eder. Böylece yeni kral yeniden
do up bedenlenmi  Mithra olmaktad r (G.
Widengren, Iran,sch-semitische Kulturbe-
gegneng) M. Eliade’ ye göre kla dolu Bey-
tüllahim ma aras ndaki sa’n n do umuna
ili kin H ristiyan efsanelerinde de Mithra’n n
do um sahnesinin neredeyse bir tekrar  ya-
anmaktad r.

Mithra konusunda mitolojik anlat mlar-
daki en önemli bölüm ise, Mithra’n n bo ay
çalmas  ve baz  anlat lara göre, Güne ’in
(Sol) emriyle, onu kurban etmesinden olu ur.
Onun için de Mithra kabartmalar  ya da re-
simlerinin neredeyse tamam nda, bo an n
öldürülme sahnesi yer almaktad r.  Bu sah-
nede Mithra görevini istemeye istemeye ye-
rine getirmektedir. Öyle ki bir eliyle burun
deliklerinden yakalad , di eriyle de kalbine
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ça  saplayarak öldürdü ü bo aya ba
çevirip bakmaz bile.  te bu sahne yani öl-
dürme sahnesiyle birlikte “Can çeki en kur-
ban n gövdesinden tüm ifal  otlar ve bitkiler
do du... li inden ekme i veren bu day filiz-
lendi ve kan ndan mysteria’lar n kutsal içkisini
veren ba lar ye erdi.”(F. Cumont, Les Mysteres
de Mithra). Bo ay  güne -tanr n buyru u
ile öldüren Mithra’ n bu eylemiyle vermek
istedi i mesaj nettir. Buna göre gözlerin bak-
maya dayanamayaca  parlakl kta bir ate

na bürünüp karanl klar  yakacak, in-
sanl  ayd nl a ve ölümsüzlü e kavu tura-
cakt r. Konunun uzmanlar  Mithra’n n bo ay
kurban etmesini, Zerdü t inanc yla uyumlu
görmemektedir. Çünkü Zerdü tçülüke göre
Bo a’y  Ahriman öldürmü tür. Yani bo a öl-
dürülerek kötü bir ey yap lm r. Benzeri

bir kurban sahnesi Babil mitolojilerinde de
yer almaktad r. Buna göre de “kozmik bereketi
sa lamak amac yla” bir bo a kurban edilir.
brahimi dinlerdeki brahim’in koç kurban

etme sahnesi ve Antik yunan mitolojisinde “
Eurystheus’dan emir alan Herakles’in erkek
bir domuzu omuzlar na almas  “ sahnesi de
Mithra inanc n etkisinin ne kadar uzun
erimli ve yayg n oldu unu göstermektedir.

Kayalar n Çocu u Olarak Mithra
nsanlar aras nda yine insan suretiyle ya-

am  ve insanl n iyili i için bilinmeyen
bir nedenle ac  çekerek öldü ü belirtilen
Tanr  Mithra’n n do um ekli birçok babas z
peygamber ya da kral için esin kayna  olmu
gibidir. Mitolojik anlat mlara göre Mithra,

25 Aral k’ta (Zerde t ve sa’n n da do um
günü ayn r) bir kayadan do mu tur. Bu
nedenle Mithra’ya inan lan her yerde 25
Aral k ‘ n çocu u’nun dünyaya ini inin

l dönümü olarak kutlanm r.  Attis, (Frigya
tanr ças  Cybele’nin o lu veya sevgilisi olarak
mitolojide yerini alm  bitki tanr r) 25
Aral k günü bakire NANA’dan do mu tur.
Bugün sa’n n do um günüyle ba layan y lba
kutlamalar  gibi o zaman da bahsedilen tan-

lar ya da tanr çalar ad na kutlamalar yap -
yordu. ran’da Mithrakana veya Mirigan

olarak adland lan bu bayram Mihr ayini,
Mihr günü olarak hala kutlanmaktad r.

Kayalar n çocu u olarak do an Mithra
için elbette kayalar ve kayalar içinde yer
alan ma aralar önemli bir role sahiptir. Bu
nedenle de Mithraizmde dini vecibelerin ye-
rine getirilmesinin temel mekanlar  ma aralar
olmu tur. Bu ma aralarda Mithra’n n kaya-
lardan mucizeler yaratt na dair kabartma
resimlere çok s k rastlanmaktad r.

Bu külte ait ma ara tap naklar ve kaya
içi oyma mezarlar (nekropol)  tüm Akdeniz

lar , skenderun, Silifke, Anamur, Ni de
ve Nev ehir yöresindeki Kapadokya, Bursa,
Çanakkale, Bergama yörelerinde, ç Anadolu
Frigya yerle im yerlerinde, Bo azköy’de bu-
lunmaktad r. Mezopotamya’da ve özellikle
Kommagene bölgesinde, Suriye Asi rma
kenarlar nda, Kilikyal  korsanlar n gidebildi i
yerlerde ve skoçya’da, rlanda’da, Almanya
ve Balkanlar n birçok yerinde bu tap naklara
rastlanmaktad r.

Burada mabet olarak yap lan ma ara,
ayn  zamanda gö ü sembolize etmektedir.
O nedenle de ma aran n tavanlar  y ld zlarla
süslüdür. Pencereler görünmez bir ekilde
yap larak mabetlere lo  bir gizemlilik sa lan r.
Ma ara duvarlar nda bo an n kurban edilmesi
ve Mithra’y  görüntüleyen çe itli figürler yer
al r. Ma aralar n büyüklü ü ço u kez içinde
yüz ki inin ibadet edece i kadard r.

Ma aralar n gökyüzü düzeninde ele al n-
mas  do al olarak da akl za kubbeli yap lar
getirmektedir. Sadece kiliselerin de il cami-
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lerin de kubbeli olarak mimari ya ama gir-
mesi ve bunun halen sürüyor olmas , Mitra-
izmin mimari alandaki etkisinin ne kadar
güçlü oldu unu göstermektedir. Di er yandan
Mithra’n n kayalar n çocu u olarak dünyaya
gelmesi heykeltra k sanat n da ilk önemli
zemini gibi olmaktad r. Kayadan insan sure-
tinde do an tanr ya atfen insanlar da kaya-
lardan tanr  figürleri yaratarak bir yan t ol-
maya çal r. Özellikle Grek heykeltra -

 ve Kommagenes alan ndaki hem ma ara
tap naklar düzeni ya da yo unlu unun yan

ra  Nemrut  heykelleri  de  Mithrac k  aç -
ndan incelenmesi gereken bir konu olarak

kar zda durmaktad r. Nemrut’un tepesi
adeta bir kubbe gibi durarak gökyüzü görü-
nümü kazan rken, bu tanr lar panteonunda
dev kayalara yap lm  heybetli tanr  heykelleri
de göklerden nas l bir güç ald  göster-
mektedir.  Benzeri bir tarihsel örnek Oliym-
pos’taki tanr lar panteonu olurken günü-
müzde de ABD’de Güney Dakota’da Rushmore
da  ulusal an t panteonu devlet ba kanlar
(Washington, Jefferson, Lincoln ve Roosevelt)
heykellerinden olu an panteon da bu gele-
ne in sürdürülmesi gibi görünmektedir. ABD
kendisini dünyan n efendisi olarak gördü ü
için ba kanlar na da tanr sal bir görüntü ka-
zand rm  olmaktad r. E er Antep Dülük’teki
Mithra tap na n tarihi do ru ise, bu gele-
ne in tarihini daha eskilere de götürmek
mümkün olabilir. Do al olarak da çok tanr -

kta bir zirveyi de ifade eden Mithra gele-
ne inin etkilerini daha güneyde ziggurat
merkezli olarak geli en tüm olaylarda görmek
mümkün olabilir.

O zaman da Mithra gelene ini, rahiplerden
peygamberlere ya da gücü çok artm  tanr lara
geçi  dönemi olarak ele alabiliriz. Yani etni-
sitelerin en etkin din öncüsünün ya da tap nak
ba rahibinin gücünün peygamber veya tan-

sal ekle dönü me a amas  diyebiliriz. Mith-
ra’n n Hindistan’dan spanya’ya olan ve içeri i
ne kadar de se de binlerce y l süren etkisini
ba ka türlü izah etmek fazla mümkün gö-
rünmemektedir.  K sacas  Mithra, daha sonra

Allah’a kadar uzanan Aryen kültürünün kim-
li i anlam nda ekillenmi  bir inanç sisteminin
geçirmi  oldu u tüm evrimsel basamaklar
anlatmaktad r.

Bu örneklerden de anla ld  kadar yla
Mithra kayalar n çocu u olarak do mas yla
bugüne sanat (mimari- heykel, resim vb.)
alan nda önemli kazan mlar da b rakm  ol-
maktad r. Di er yandan kayalardan do an
tanr , ayn  zamanda kaya ya da ta  i lemeci-
li inde bir dönüm noktas  anlatmaktad r.
Ta n sadece yontularak kesici ya da delici
alet olarak kullan lmas  de il, bir bar nak
mekan  olarak da ma aralar ve giderek ta

lemecili i ile yap lan binalar da kutsanm r.
Bunlara ba  olarak da Mithra’y ,  yeni ta
(neolitik) döneminin de ba lang  ifade
etmesi olarak ele almak kaç lmaz gibi gö-
rünmektedir. Çünkü ma aralara çizilmi  bo a
öldürme sahnesi, sanki Neoliti in geli ini
müjdelemektedir. Bu yönüyle bu sahne, bir
kurban töreni olmaktan çok, sanki tar msal
üretime geçi i simgelemektedir. Bu geçi  an
sanki bir yarat  an  gibidir. Bo a’n n avla-
narak yakalanmas  onun halen evcille tiril-
medi ini göstermektedir. Avlanarak yaka-
lanm r ama tar mc n da önemli bir un-
suru olarak i lev görmeye aday gibidir.

Ele al nmas  gereken yönleriyle bo a öl-
dürme sahnesini anlatarak ele alal m. Sah-
nenin iki üst kö esinde Güne  ve Ay tanr lar
var. ‘Ay’  simgeleyen o resimde kad nd r. Yani
tanr çad r.  Resimde 12 burç veya 7 gezegen
ve rüzgarlarla dört mevsimin simgeleri, kur-
ban töreninin kozmik yap na i aret eder.
Bu durum da astronomideki geli meyi i aret
etmektedir. Güne  tanr n hemen önünde
bir karga resmi bulunmaktad r. O, güne in
habercisidir. Bo an n kurban edilmesi tali-
mat  Mithra’ya iletiyor. Bu karga, belki de
binlerce y l sonra brahimi dinlerdeki koçu
kesme emrini Hz. brahim’e getiren Cebrail
olmu tur. Mithra’n n elinde b çak vard r. Yani
Mithra ayn  zamanda madenlerin de i lendi i
bir dönemi anlatmaktad r. Bo a ölürken Ay’a
bakmaktad r.  O sahnede bir köpe in de ol-
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mas , ayn  zamanda hayvanlar n da evcille -
tirilmeye ba land  göstermektedir. Yine
o sahnede y lan ve akrebin de bulunmas
kötülük-u ursuzluk ruhlar n da kurban
etme sahnesinden kendilerine göre sonuç

karmaya çal klar  göstermektedir. Y lan
binlerce y l sonra brahimi dinlere eytan n
sembolü olarak girmi tir. “Can çeki en kur-
ban n gövdesinden tüm ifal  otlar ve bitkiler
do du… li inden ekme i veren bu day filiz-
lendi ve kan ndan mysteria’lar n kutsal içkisini
veren ba lar n ye ermesi”nin gösterilmesi
de art k toplumsal ya amda yeni bir döneme
geçildi inin net olarak ifade edilmesidir. Özel
olarak kurban edilen hayvan n Bo a olarak
resmedilmesi ve bo an n tar msal alanda
oynad  rol de dü ünüldü ünde bu çok ön
emli olmaktad r.

Di er yandan bu resimde Mithra erkek
bir sava  olarak çizilmi tir. Bo a ölürken
ona bakmamaktad r. Bo a ise ölürken ay
sembolize eden tanr çaya bakmaktad r. Belki
de bu dönemi anlatan farkl  freskler nedeniyle
de olsa gerek baz  yorumcular bu sahneyi
öyle yorumlamaktad r:

Bo ay  öldüren Mithra’d r ama bo an n
kendisi de Mithra’y  simgelemektedir. Ve bu
sahnede bo an n eti ve kanlar yla yeni bir
ya am n do mas na neden oldu unu gör-
mekteyiz. E er yorumcular n dedi i do ru
ise Mithra kendisini bu yeni ya am için feda
etmektedir. Bu ya am n somut göstergeleri
ise otlar, ifal  bitkiler, m r-bu day gibi
tar m ürünlerinin yan  s ra üzüm ba lar r.

sacas  neoliti i var eden ko ullar yeni ya-
am n belirtileri olarak ortaya ç kmaktad r.

Di er yandan bu fresklerden yorum yapan
yine baz  konu uzmanlar  bo an n ölmedi ini
ve freskde üst kö ede duran ay tanr ças na
dönü tü ünü belirtmektedir. Yukar da an-
lat larla birle tirildi inde bu son yorum da
uyumlu görülmektedir. Nelotik yani tar m-
köy ya am nda ana-tanr ça kültünün hakim
oldu u bilinmektedir.

Bütün bu özellikleriyle kayalar n çocu u
olarak do an Mithra’n n geli im seyri de

önemli olmaktad r. Bo a öldürme sahnesi,
toplumsal ya amda erke in kad nla görev
de tirmesini simgelemektedir. Yorumcular n
belirtti i do ru ise bo ay  öldürme sahnesi
erkek olan tanr n tanr çayla yer de tirme
an  yani Önderli in de s k s k belirtti i er-
ke in öldürülmesi an  anlatmaktad r. Bu
an kurban töreni gibi görünse de bir intihar
olay na da benzemektedir. Yeni bereketli ya-
am da bunun üzerinden yükselmektedir.

Bu yorumla da birle tirildi inde Mithra
ve Mithraizm inanc  tüm boyutlar  ile yeniden
incelenmeyi beklemektedir. Mihtra, kabart-
malarda ayn  zamanda bir avc  olarak da
resmedilmi tir. Bu nedenle de avc  kültünün
kurnaz-adam kültü ile birle meden önce
tarih içinde oynad  rolü Mithra’n n geli im
seyrinde de rahatl kla görebiliriz. Örne in
Güne  tanr  karga yoluyla bo an n öldü-
rülmesi emrini vermektedir. Ve Mithra bu
emri yerine getirirken Güne  tanr  Sol’un
önünde diz  çökmü  vaziyettedir.  Bir  ba ka
yerde de yan yana ve elleri birbirinin om-
zundad r. Yani bir arkada  gibidirler. Bir
ba ka yerde tanr  Sol, Mithra’n n önünde
diz çökmektedir. Bu sahneler inanç tarihindeki
evrimi göstermenin yan  s ra Mithra ve Mith-
rac n hiyerar iye fazla önem vermedi ine
vurgu yapmaktad r. En az ndan ilk zamanlar
böyledir ve bu durum da Sol’la olan ili kile-
rinde resmedilmi tir. Bo a öldürme sahne-
sinde bo aya bakmayan Mithra’n n isteyerek
de il de emir nedeniyle bir hayvan  öldürdü ü
görülmektedir. Yeni ya am  tar m -do al ola-
rak da topra a yerle iklik- olarak gösteren,
hayvan öldürmeye s cak bakmayan kendisi
ayn  zamanda kad na da dönü en Mithra,
daha sonralar  gerçek anlamda Zerdü tlükte
ya amaya çal r.

Gerçek fonksiyonu kurtar  ve yarat
olan Mithra, bo ay  ya da kendini öldürerek
yeni hayat n(neoliti in) do mas na öncülük
eder. Bir anlamda insanl n kurtulu u için
kendini feda etme kültürünü de ba latm
olur. Hazreti sa’n n ölümünde de bu kendini
feda etme olay  görülmektedir. Bu özellikle-

deolojik-Teorik DergiKOMÜNARKOMÜNAR

1616



riyle Mithra, do al olarak da iyili in-ayd nl n
simgesidir. Fresklerde görülen y lan ve akrep,
kötülük ve u ursuzlu u anlatmaktad r. Bu
da insanl n ya am nda belirleyici olan ay-

nl k-karanl k, iyilik-kötülük mücadelesinin
esas oldu unu yani dualizmi anlatmaktad r.
Köpek ise u urludur, yararl r ve Mithra’n n
av arkada r. Art k hayvanlar evcille mi tir.
Karga, haberciyi sembolize eder. Yani Cebrail’e
kadar ula an bir habercilik süreci ba lam r.
Yani tanr lar, art k insan ya am nda haberciler
yoluyla etkin olmaya ba lam r. Bir anlamda
art k herkese görünmeyen ve herkes tara-

ndan ekli bilinmeyen tanr lar sürecinin
yolu aç lmaktad r. Tap naklardaki baz  fresk-
lerde aslan alay  ellerinde tanr ya sunulacak
eyler için kaplar ve sa  ellerinde yanm

kal n mumlar ta yanlar n arkas nda horoz
ta yan ki iler yer al r. Bunlar n yan  s ra bir
aslan elinde iki kulplu bir vazo ta r. Bu

fresklerde yer alan horoz, afa n söktü ünü
bildiren ve bahts zl a u rayan tanr lara
ark  söyleyen Pers ku u olarak kutsal say r.

Beyaz horoz ise Ahura Mazda ve Mithra’ya
adanm r.

Bir Aryen kültürü olarak Mithrac k sa-
dece tarih içinde de il güncelde de etkisini
bir biçimde sürdürmektedir. Gizemli yönle-
riyle Hermes dü üncesini de etkilemi  gibi
görünmektedir. Güne -ay ve çe itli y ld zlar n
hareketlerinin de bilinir hale gelmesiyle gök-
leri tanr salla rma ve göklerin yeryüzüne
etkisini bilme süreci ba lam r. ndra-Varuna
ve Mithra üçlüsü ile baba-o ul-kutsal ruh
döneminde de ya ayan Mithrac k Alevilikte
de Allah-Muhammed-Ali üçleminde dile gel-
mektedir. Bu üçlemlerde her üç özellikten
biri anlatmaktad r.   Yani her bir özellik di-
erinden ba ms z de ildir. Hiçbiri birbirinden

ayr lamaz. Biri olmazsa di erleri olamaz. Bu
ristiyanl kta oldu u gibi günümüzde Al-

evilikte de ya amaktad r.

Mithra Kültüründe Yedi Derece
Roma döneminde yaln zca askerlerin giz-

lice ibadet etti i Mithraizme ait bu dine gi-
renlerin yemin ederek ba lad  s navlar  ve
al nan dereceleri anlatan ve sadece Floran-
sa’da bulunmu  olan tek bir papirüste “Yeri
gökten,  karanl ktan, günü geceden, dün-
yay  kaostan, hayat  ölümden, do may  bozulup
çürümekten ay ran Tanr  ad na, iyi niyet ve
do ruluk inanc mla söz veririm ki. Çok sayg
de er Peder (baba) serapion ve çok sayg
de er ve çok aziz Hereaut Ka taraf ndan
olu an ilhamla ve aç klanan Misterlerin s rr ,
beraber inisiye olduklar mla ve sevgili kar-
de lerimle birlikte saklamaya söz veririm. Ye-
minime sadakatim bana yararl  olsun, fakat
bo bo azl k edersem felaket getirsin.” ek-
lindeki yemin yer almaktad r. Bu yeminle
ba layan s nav a daki derecelendirmeler
ile sonuçlanmaktad r.

“Birinci derece: KARGA . Mithra’ya ilahi
buyruklar  ileten rolünü oynamaktad r. Karga
Merkür gezegeninde yer tutmu tur ve tanr -
lar n mesaj  ta r. Karga bir ba ka yönden
de havay  sembolize eder ve inisiyasyon s ra-

nda inisiye olanlar  hava ile ar nd r. Bu
kutlamadan sonra adaya karga mask  tak r.

kinci derece: E  . Kültte kesin olarak cin-
siyet belirlenmemi tir. E  Mithra ile birle me,
Baba ile birle medir. Bu mistik evlenme öz-
de li i sembolize eder.

Üçüncü derece: ASKER . Mithra yenilmez
Tanr r. Avesta’da bilindi i gibi sava  alan nda
inananlar na zaferi sa lar.

Dördüncü derece: ASLAN . Ate  küre i
sembolüdür. Aslan n inisiyasyonunda su yerine
bal ile eller temizlenir ki, böylece elleri tüm
kötülüklerden, kirlerden, cinayetlerden koru-
mak gere i anlat r. nisiyeye de bu yak r.
El balla y kan r, çünkü her eyi temizleyen
ate , suyun dü man oldu u bir elamand r.
Ayn ekilde bal ile tüm günahl  diller y kan r.
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Mithra, bo ay  ya da
kendini öldürerek yeni

hayat n do mas na öncülük eder



Be inci derece:  PARS  . Bu derecede bal
yine elleri temizlemede kullan r. Pars elini
balla ar nca, meyvelerin koruyucu niteli ini
kazand  kabul edilir. Pars, tanr n sad k
ba kan r.

Alt nc  derece: GÜNE N ULA I - Müjdecisi
Bu derece Güne in yeryüzündeki temsilcili ini
yapan büyük görevlinin ad  ta r.

Yedinci derece : PEDER-BABA . Ulu Mithra
kültünün en yüksek görevlisi. Yeryüzünde
Tanr  ile e tir, bu nedenle Mithra gibi giyinir.
Baba, aralar nda karde  diye ça lan külte
ba  olanlar n, sad klar n babas  olup toplu-
lu un yararlar  gözetir. O ayn  zamanda
kutsal efendi- ö retmendir. O Kahin - Mage (
Magu)  dir,  en  büyük  din  adam r.  O  yeni
üyeler almaya ve çe itli derecelere inisiye et-
meye yetki sahibidir.”

Di er derecelerin d nda yedinci yani en
üst derecenin Roma’da Vatikan’da papal k
olarak Aleviler içinde de Munzur ya Düzgün
Babalar olarak ya ad  görmekteyiz.

Bu ekilde üyelerini ya da müritlerini de
nava tabi tutarak derecelendiren Mithra-

n din adamlar  olan MAGU’lar n tören-
lerde okuduklar  ve Mithra ad na yaz lan
lahiler yani “yasnalar” için Grek yazarlar,

“anla lmaz barbar bir dille okunduklar ”
yazmaktad r.  Mihtra inanc nda önde gelen
tanr larda  biri  de  HOMA’d r.  Homa,  süt  ve
bir bitki özünün kar lmas yla elde edilen
bir içkidir. Bu içki içildi inde insana büyük
enerji vererek hareketlendirmekte ve ki inin
kendine güvenini artt rmaktad r ve yasnalar

li inde mabetlerdeki törenlerde içilmek-
tedir. Bu gün t pta ‘Ephedran’ denilen ilaca
benzemektedir. Bu içkiye Sanskritçe’de SOMA
denilmektedir. Ve ayn  zamanda da Hintlilerde
de bir tanr  ad r. Rig Veda’daki dinsel tö-
renlerin odak noktas  soma içkisi olu tur-
du u için onun tanr  Soma da çok önemlidir.
Havanda dövülmü , s lm  anlam ndad r.
Homa’y  alan sava  güçlenir, aire ilham
verir,  rahip  ise  daha  kolay  vecde  gelir.  Bu
bitkide bir tanr  gizlidir, ye il gözlü bir tanr .
Homa’ya kurban kesmekle, bu tanr n sa-

va lar  güçlendirece i, ya  ya raca ,
açl  önleyece i dü ünülmektedir. Ve genel
olarak Aryenler bu içkinin insan  ölümsüz-
le tirece ine, ki ili i güçlendirip dü man na
ve kötülüklere kar  ba ar  yapaca na inan-
maktad r.

Bütün bu özellikleriyle Homa ya da Soma
sava  bir tanr r da.  Bu nedenle de yani
sava  oldu u ya da insanlar  kendisinden
geçirerek cesaret verdi i için Zerdü t tara-

ndan yasaklanm r. Ama Zerdü t’ün ölü-
münden sonra Homa tekrar tap m tören-
lerinde yerini alm r.

Di er yandan yine Mithraizm içinde yer
alan ve yaban domuzu eklinde tasvir edilen
Zafer Tanr  Verethragha, sonsuz cesareti
vard r ve çok inatç -kararl  olarak bilinir. Sa-
va  karakteri nedeniyle de Zerdü t tara-

ndan yasaklanm  ve onu kutsamak günah
say lm r. Bugün halen Ortado u’da – genel
olarak da Yahudi ve Müslümanlarda domuz’un
pis olarak görünüp etinin haram say lmas
Zerdü t’ün bu karar yla ilgili olsa gerek.

Bunlar n d nda Zerdü t, Bo a kurban
edilen ve Homa içilen törenler ba ta olmak
üzere, çok tanr  bir külte kar  ç km r.
Bo a kurban n yasaklanmas  da Hindis-
tan’da ineklerin kutsanmas na kadarki inanc n
önünü açm a benzemektedir. Tek tanr k
fikri ile Zerdü t, tüm inançlar n iyi yanlar
ve onlar n iyilik-ayd nl k yanl  temsillerini
Ahura Mazda’da birle tirmi tir.

Bu birle tirmeden sonra genellikle kurban
olacak bo a ile birlikte, mabetlerde ta a i -
lenerek yer alan Mithra, ran teogonisinin
temeli olan dualizm görü ü içinde, bir grup
tanr  ile birlikte, Ahura Mazda etraf nda bir-
le ir. Bundan sonra da Mithra, Ak l Ve Hik-
metin Efendisi, k krall na hükmederek,
karanl klar tanr  Ahriman ( Agra Manyu )
etraf nda toplanan kötülük güçlerinin kar-

ndad r. te bundan sonra iyilik güçleri
kötülü ü yener. Ve bu sava ta Mithra iyi ve
do ruluk güçlerinin ba ndad r ve bundan
sonra da daima sava a haz rd r, sava lar n
yan ndad r ve onlara güç verir, onlar  korur.
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nsanlar Ölümlü Tanr lar, Tanr larsa
Ölümsüz nsanlard r. Nûr Sizsiniz…”

Felsefe denince akla hemen, hatta sadece
Yunan felsefesinin gelmesi en sorunlu, haks z
ve egemenlerden yana Avrupa merkezci bir
yakla md r. lkece üzerine dü ünülmesi ola-
nakl  bütün her eyi dü ünen, var olan her
eyi bütün yönleriyle sorgulayan, alabildi ine

çok yönlü bir ara rmalar bütünü olarak
hem bilginin hem de ‘ya am bilgeli i’nin pe-
inde ko ma etkinli i...” (Felsefe Sözlü ü)

olarak tan mlanan felsefeyi MÖ. 5. yüzy lda
Grek dünyas nda ba latmak, insanl n önceki
ya am na kar  geli tirilen bir sayg zl k
olur. Felsefeyi Yunan ile ba latmak acaba
felsefenin önemli bir tespiti olan ‘Kendini
Bil!’ ilkesine ayk  dü mez mi? Felsefeyi Yu-
nan ile ba latmak acaba Yunan öncesinin
herhangi bir bilgi ve bilgelik aray n ol-
mad  dü ünmek gibi bir kendini bilmez-
li e götürmez mi? Yunan öncesinde acaba
‘bilgi’ ve ‘ya am bilgeli i’ aray  hiç olmam

r? Antik Yunandan öncekiler dü ünce
gücünden, bilgiden kopuk mu ya ad lar…?
Aç k ki pek çok konuda oldu u gibi felsefe
okumalar zda da bir yenilenmeye ihtiyaç
vard r. Halklar kendilerini hakikatlerin yarat
gücü haline getirmi  olan egemenlerin ya-
lanlar na inanmak zorunda de ildir. Art k
halklar n kurnaz adam n kurgulad  yalan-
lardan kurtularak, ya anm  do rulara ula p
hakikate yak nla malar  gerekir.

Burada kast edilen, Yunan dünyas n
felsefeye herhangi ve özgün bir katk n
olmad  de ildir. Felsefenin Yunan dünya-

nda sistematik hale gelerek geli ti i ortak
kan r ve do ru olan da budur. Yunan dün-
yas nda felsefenin geli iminin ni aneleri olan

filozof ve ekoller di er co rafyalar ve za-
manlardan çok fazlad r. Adeta filozof ve ekol-
ler bu co rafyada ve antik dönemde yerden
mantar biter gibi ço alarak geli me göster-
mi tir. Felsefe, zigguratlar n mitolojisi gibi
Yunan dünyas nda üst s flar n en belirgin

idir. Görevi de Mitolojinin üslendi i toplu-
mun yeniden in a edilmesi ve devletçi siste-
min kurulmas r. Yani daha önceden mito-
lojiyle, dinle yap lan i ler yeni dönemde fel-
sefeyle yap lmaya çal lmaktad r. Bu yönüyle
de felsefi geli imdeki farkl  ekolleri ve ç lar ,
geçmi in tarikat ve dinlerine benzetmek,
dü ünsel haf zan n da bir gere idir.
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Platon Çevirilerini Durduran Külliyat:
Corpus Hermeticum

1460 y nda Makedonya’dan Floransa’ya
gelen bir ke  beraberinde Yunanca bir
kitap getirir. Kitab  gören Cosmo de Medici,
o an Platon’un diyaloglar  çeviren ve Yeni
Platoncu bir filozof olan Ficino’dan elindeki
çeviri i ini b rak p, bu yeni kitab  hemen çe-
virmesini ister. Bu eldeki i i durduran ve
kendini acilen çevirten kitap, Terzi Hermes’in
kitap külliyat  anlam na gelen ‘Corpus Her-
meticum’ içerisinde yer alan ‘Poimander’ ki-
tab r. Marsilius Ficinus (1433-1499)’un
yapt  çeviri,1463’te bas r ve yüzy l içinde
on alt  bask  yapar.

1591 y nda Kardinal Francesco Patrizzi
Grekçe asl ndan Latinceye yeni bir çeviri ya-
par. Patrizzi’ye göre, “Greklerin bütün felsefi
sistemleri, Pisagorcular n mistik matematikleri,
Platon’un eti i ve teolojisi, Aristoteles ve Stoa-

lar n fizikleri Hermes’in kitaplar ndan al n-
mad r.” Ona göre “Hermetik felsefe Grek fel-
sefesinden ç kma de ilse, o zaman uras  ke-
sindir ki Grek felsefesi Hermetik felsefeden

kmad r.” Kardinal Patrizzi yapt  bu yeni
çeviri çal mas  Papa 14. Gregory’e ithaf
eder. Çal malar  Yeni Evrensel Felsefe adl
kitapta toplayan Patrizzi, Papa’dan ve sonra
gelecek olan bütün Papalardan bu Hermetik
külliyat n bütün okul ve manast rlarda oku-
tulmas  talep eder. Kendisi Aristo’nun me-
tinlerine bu yo unlukta yer verilmesine kar
durur ve onu tanr  tan maz olarak tan mlar.
Ona göre Aristo’nun risalelerinden çok daha
fazla derin felsefe içeren nitelikte olan Her-
metik metinler okutulmal r.

1471-1641 y llar  aras nda Ficino’nun
Hermetica çevirileri yirmi be , Patritius’un
çevirileri alt  bas m yapar. Hermes külliyat n
bir parças  olan ‘Asklepius’ k rk kez yay nlan r.
Stapulensis’in Asklepius üzerine yorumlar
on bir bas m yapar. Genel olarak da 1400-
1700 y llar  aras nda Bat  gezginler tara-

ndan M r’  anlatan iki yüz elli kitap ya-
nlan r. Dönem dü ünürleri taraf ndan M -
r’a gitmi  olmak ve M r dü ününe kendini

dayand rmak oldukça büyük önem ta mak-
tad r.  Paracelsus buna uyarak M r’  gör-
dü ünü ve kendi yap tlar n da Hermesci
oldu unu belirtir. Ona göre Yunan ve Roma-

lar taraf ndan M r bilgeli i korunamam r
ve tekrardan deney yoluyla o bilgeli in can-
land lmas  gerekir.

Dinî Hermesçilik, talyan Ficino ve Pico
ile görü en Lefévre d’Etaples taraf ndan
Fransa’ya getirilir. Zira Ficino ve Pico Hermetik
felsefenin çok yo un etkisinde olan Neo-Pla-
tonizmi Hristiyanl a bir temel olarak gör-
mektedirler. Bu geli melerin tesirleriyle XVI.
yüzy lda gittikçe büyüyen bir Katolik Her-
mesçili ine ahit olunacakt r. K ta Avrupa-

ndan yay lmaya ba layan bu hermetik dü-
ünceler Britanya adalar na da ula r. Thomas

More’un Ütopia’s nda bu do rultuda bir yak-
la m sergiledi i, yine dönem ütopiklerinden
biri olan Campanella’n n da Hermesçili in
etkisinde kald  de erlendirilir.

Dönemin di er dü ünürleri Agrippa, Ro-
bert Fludd ve Adhannasius Kircher, Hermes-
çili i çok radikal ve militanca savunmu lard r.
Kirsher astroloji, Kabala ve Pythagoras fel-
sefesi ile ilgilenen bir Hermesçidir ve Her-
mes’in çok eskilerde ya ad ndan ku ku
duymaz. Pek çoklar  gibi o da M r’  “ilk bil-
gelik” ya da “felsefe” için anayurt olarak
kabul eder. Kirscher ya am  hiyeroglifleri
çözmeye adar. Zira bu yaz lar  yaln zca bir
bilgi hazinesi olarak de il, ideal bir simgesel
alfabe olarak görür.  Fakat söz konusu döne-
min en önemli Hermesçi dü ünürü Griordano
Bruno’dur (1548-1600).

Bruno da t pk slâm dünyas ndan ç kan
ve  1191  y nda  Bat ni  olma  suçlamas yla
öldürülen mistik filozof Sühreverdî gibi in-
sanl k tarihinde hikmetin yani bilgeli in ya-

 bir zincirin halkalar  gibi resmeder
ve zincirin ilk halkas  olarak Hermes’i görür.
Onun Hermesçilik anlay  Hristiyan kar
bir Hermesçilik’tir. Böyle olmas n bedelini
hayat yla da ödeyecektir. Yazd  ‘Spaccio’
isimli kitapta Hristiyanlar n Hermesçili i
yanl  anlad klar  ve kas tl  olarak da yanl
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yorumlad klar  ileri sürer. Ona göre “bu
bilgeli in asl  M r hikmetinde (bilgeli inde)
yatmaktad r. M r’a çok önem verir zîra ona
göre ilk ‘Hikmet Mâbedi’ (bilgelik mabedi)

r’da in a edilmi tir. kinci olarak bu
mâbedi Zerdü t kurmu tur. Üçüncü olarak
Hind yogileri taraf ndan, dördüncü olarak
Traklar aras nda kendilerini Dionysos’a da-
yand ran mistikler taraf ndan Orfe’de, be inci
olarak  Thales  ve  di er  bilgeler  taraf ndan
Grekler aras nda, alt nc  olarak Lucretius ve
di erlerince talyanlar aras nda, yedinci olarak
da Albertus Magnus, Cusanus, Copernicus ve
Palingenius taraf ndan Almanlar aras nda
in â edilmi tir.”

Bruno, M r bilgeli ine ula abilmek için,
yaln zca H ristiyanl n de il, Yahudili in bile
ötesine geçmek gerekti ini ve bunun hem
entelektüel hem de siyasal aç dan temsilini
yapman n zorunlu oldu unu belirtmi tir.
Bruno bu fikirlerni, dini dogmatizmin dorukta
oldu u, kilisenin resmi görü lerine topluluk
ya da birey olarak ayk  davrananlar n En-
gizisyon (1233 y nda kilise taraf ndan mu-
halifleri bast rmak, yok yola getirmek için
kurulmu tur)mahkemelerinde ak l almaz
cezalara çarpt ld klar  bir dönemde dile
getirmi tir. Bu dü üncelerindeki srar  ve
kararl  duru u nedeniyle 6 y k i kenceli
bir tutsakl ktan sonra 1600 y nda Engizisyon
taraf ndan cay r cay r yak r. Bruno, Her-
mesçili i kat ks z M rl a döndürmeye
çabalam r; onun için Hermesçi M r inanç-
lar  asl nda gerçek dinin ta kendisidir.

r tutkusu yaln zca Katolik ülkeler ile
rl  kalmaz. Protestanlar da M r ve Her-

mesçilik ile ilgilenirler. XVII. yüzy lda Almanya,
Fransa ve ngiltere’de ortaya ç kan “Gülhaç-

lar” bir tür “Gerçek Din” kavram  geli ti-
rirken Hermesçili i temel al rlar. Gülhaçç lar,
toplumun gerçek bilgeli e ula  seçkin
bir ayd nlar grubu taraf ndan yönetilmesi
gereklili ini savunurlar. Böylelikle M r ra-
hiplerinden, Pythagorasç  karde lik toplu-
luklar na, oradan da Platon’un filozoflar yö-
netimine kadar bir s rlar n s rl  ki ilerde

toplanmas  esas alan Bat ni gelene e ken-
dilerini dayand rm  olurlar.

ehabeddin es-Sühreverdî (1155-1191)
kç k ( rakilik) olarak bilinen felsefesini

olu tururken, özünde kendisinin yeni bir
ey söylemedi ini, daha çok da zaten var

olan bilgeli i (nur ilmi) dile getirdi ini belirtir.
Çünkü ona göre, özü tanr sal olan bilgelik
yani hikmet bir gelenektir ve bu bilgelik
ilmi, tanr  taraf ndan insanlara Hermes ara-

yla ula lm r. te bu özellikleriyle
de Hermes, hakikate ula  ki i olarak in-
sanl a hakikatin kendisi olan n bilimini
getirmi tir. Ona göre bu bilgelik (Hikmet)
daha sonra iki kola ayr lm r. Birincisi eski
Pers diyar na gelmi ken (Zerdü t)  ikincisi

r’da yay ld  ki buradan da daha sonra
eski Yunan’a geçecekti. te bu iki kanaldan
da (Yunan ve Pers) slam Medeniyetine gir-
mi tir. Sühreverdi kendisine kadar gelen hik-
met zincirini Hermes ile ba lat r.  Ona göre
bilgelik sürdürülebilir bir gelenek halinde
Hermes ile ba lar ve kendisine kadar gelir.
“... yi bil ki, geçmi  zamanlarda felsefenin
sözlü oldu u dönemlerde filozoflar n atas
say lan babalar n babas  Hermes, Agathede-
mon, ayr ca Fisogoras, Empedokles ve bilgeli in
ulu’su Eflatun gibi büyük filozoflar bizim bur-
hanî (deneysel) bilimlerde sivrilmi  olarak
tan z slam dü ünürlerinden çok daha
üstün ve de erli idiler.”

Molla Sadra îrâzî de (982-1050) Sühre-
verdî gibi, Adem’den brahim’e, Yunanl lara,
filozoflara ve slam Sufîlerine kadar kopmayan
bir silsile ile aktar lan hakikat bilgisinin bir-
li ine inan r. Dünya’n n her yerine Hikmet’in
yay n sorumlular n it ve Hermes ol-
du unu söyler.

Bugün de teknolojide “hermetique” deni-
lince “hava ve su geçirmeyecek ekilde bir
eyi iyice kapamak, a  lehimlemek” an-

la lmaktad r. Ki, bu da bilginin ehil olma-
yandan gizlenmesi esas n bir yans mas ndan
ba ka bir ey de ildir. Sosyoloji de onun tek-
nolojideki bu manas  alarak “d a kapal
grup ve cemaatler” için bu tabiri kullanmaya
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ba lam r. Buna göre ‘tarikat’, ‘gizli örgüt’,
‘gizli servis’, ‘ordu’ v.b. gibi baz  cemiyetler
böylesi hermetik özellikler arz eden kurumlar
olarak ele al nmaktad r. Çünkü bu bünyelere
giri  herkese aç k de ildir ve baz  özel artlar
ve yetenekleri gerektirir.

Özellikle talya’da yayg nla  olan ve
daha çok kapal  anlamlar ve sembolizme
yer veren bir iir ekolünün ad  da ‘hermetik
iir’ (poezia ermetica) ekolüdür. Ayn  kökten

türeyen bir di er kelime olan hermönetik(Her-
meneutics) sözcü ü ise ‘bir metnin iç anla-

n bulunmas , metnin as l amac n an-
la lmas ’ anlamlar nda kullan lmaktad r ki
yine do rudan bu doktrinle irtibatl r.

Daha da detayland labilecek böylesi bir
giri , tarihin as l yap lar n nas l görmezden
gelindi ine bir örnek olsun diye yap ld . Ger-
çekten de mevcut tarih alg  alabildi ine
egemenlikçi, dolay yla da onun her türden
versiyonu anlam na gelmek üzere iktidarc r.

te biz bu yaz zda yukar da etkileme dü-
zeyini en kaba hatlar yla verdi imiz Terzi
Hermes’i yeni ara rmalara vesile olur umu-
duyla tan tmaya çal aca z.

Terzi  Hermes Kimdir?
Abderal  Hekaistos’un ‘Büyük Bilge’; Pla-

ton’un ‘Yaz n, say lar n, astronominin ku-
rucusu’; Sühreverdi’nin ‘Felsefenin Babas
ve Ba lat ’; Sabiilerin ‘Filozoflar n Pey-
gamberi’; Simyac lar n da ‘ lk Simyac ’ olarak
tan mlad  Hermes, günümüzden yakla k
olarak be  bin y l öncesine (MÖ. 3000) ta-
rihlenmektedir. M rl  bir terzi olarak bilin-
mektedir. Orhan Hançerlio lu ‘Dü ünce Ta-
rihi’ adl  eserinde “…Be  bin y ldan beri, gök
ve yer ölçüleri içinde parlayan bütün klarda,
bu terzinin k lc  vard r.” demektedir. M r
yaz tlar nda ‘Thoth (Tahuti)’ olarak geçip,
bilgelik tanr r. M r dü ün ve pratik ya-
am nda Thoth ‘yaz n mucidi, matemati in

ba lat , t ls ml  sözlerin ustas , tanr sal
konu ma eylemenin (kastedilen tanr n ev-
reni  kalbinde yaratt  ancak bu yarat n
cismani özellik kazanmas  ve olu ’mas n

konu ma eyleminin sonucunda gerçekle mi
olmas r.)  ve hatta evrenin yarat ’ (De-
miorgus) olarak görülmektedir. Dönem insan
biçimli tanr lar dönemi oldu undan ‘tanr ’
kavram yla kastedilen, tek tanr  dinlerdeki
gibi soyut bir tanr k de ildir. Terzi Hermes
örne inde (Thoth) kastedilen tanr k, bil-
gelikle e tir.

Ona ‘Hermes’ ad  Yunanl  yazarlar ver-
mi tir. skenderiyeli Clément ve Asklepios’un
ondan ‘Hermes Trimegistes’ (Üç Kez Bilge)
diye söz ederler. Hermes Eski Yunan’da tan-

la r. Latinler de ondan ‘Merkür Tri-
megistes’ olarak söz etmi lerdir. Yahudiler
de kendisini ‘Hanok’ olarak tan maktad rlar.
Araplar, ‘Hermes-i Heramise’ diye ondan
al nt lar yapm lard r. Kur’an’a göre o, Adem
ve o lu it’ten sonra gelen, Üçüncü Peygamber
dris’tir. Peygamber söylemleri, onu öyle

anlat yor: “Hazreti it’ten sonra peygamberlik
dris  aleyhisselama  geldi.  Ve  ona  dahi  otuz

sahife nazil oldu. Kalemle yaz  yazan ve elbise
diken ilk insan odur. Ondan önce insanlar,
hayvan derisi giyerlerdi. dris aleyhisselama
göklerin esrar  aç lm . Sonunda Tanr , onu
diriyken gö e kald rd . Hazreti dris gö e çe-
kildikten sonra insanlar do ru yoldan ayr l-

lar, putlara tapar oldular. Tanr , onlara
Nuh aleyhisselam  gönderdi.” Zaten ‘ dris’
sözcü ünün anlam  da terzi demektir. Ancak
burada bahsedilen ‘terzilik’ sadece d sal
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anlamda ta nan anlam de ildir, daha çok
elbise örer gibi hakikatle insan örme duru-
mudur, yani içsel bir durumdur kastedilen.
Kendini ve çevresini yapan anlam ndad r.
Ayn  zamanda Anadolu Türkçesinde kulla-

lan ‘ermi ’ sözcü ünün de ‘tanr ya kavu an’
anlam nda ‘Hermes’ten geldi i de erlendi-
rilmektedir.

Her toplumun, ö retinin kendi dü ün ya-
am nda Hermes’e bu kadar yer vermesinin

tek nedeni olabilir, o da çok önemli ve etkili
biri olmas r. Günümüzü, özelde de Bat ’y
geli kinli in temel k stas  halinde ele alan
beyinler için belki çok anla lmaz gelebilir.
Ancak Hermes örne inde de gördü ümüz
gibi ço unlukla geçmi  günümüzden daha
gerçektir. Hermetik felsefenin derinli i et-
kileme gücünü geçmi ten, günümüze ta -

r. Bu felsefenin en özlü ve anahtar cüm-
lesi – yer yer Sühreverdi’ye mal edilse de -
udur: nsanlar ölümlü tanr lar, tanr lar

ölümsüz insanlard r.”

Evrensel Olu um ve Olu  Diyalekti i
Terzi Hermes’te onun ahs nda da M r

dü ününde, evrensel olu um u ekildedir:
Hem Sümer dünyas nda hem de Zerdü t-

lükteki  gibi, önce kozmik bir bo luktan bah-
sedilir. Kocaman bo lu un en alt nda ölüm-
lülük yeri olarak dünya bulunurken, en üs-
tünde de ölümsüzlük yeri olarak Zuhal Y ld
vard r.  Zuhal Y ld , evrensel akl n bütün
esrar  ta maktad r, yedinci ve son katt r,
ölümsüzlü e eri ilen yerdir. Zuhal, parlak
bir ‘ k’ içindedir. Özü k olan ruhlar, oradan
koparak dünyaya do ru dü er. (Bu bak ,
hem Platon’daki ‘idealar evreni’ ile ‘nesneler
evreni’ ayr na hem de tek tanr  dinlerdeki
ahiret ile s nav dünyas  ayr na oldu u gibi
yans r.)  Bu dü  bir s navd r. Dü ,
büyük ktan, inildikçe yava  yava  koyula an
karanl a do rudur. I k ruh, karanl k mad-
dedir.  Ruh,  k sa  bir  s nama için  yeryüzüne
inip maddeyle birle ecek, ama maddeye bo-
yun e meyecektir. Ruhun maddeye boyun

mesi, ona yenilmesi demektir, bu da sonsuz

olarak yok olmas  demektir. nsan ruhu,
tümel ruhun (Tanr ’n n) çocu udur. S nav
kazanamazsa,  o  ruhta  bulunan  tümel  k
(Tanr sal nur) sönecek, k yaln z ba na

kt  yere dönerek ruhu karanl kta b raka-
cakt r. Ruh da ks z kal nca, karanl n
içinde eriyip tükenecektir. te kozmik bo luk,
inen ç kan ve  arada eriyip  tükenen say z
ruhlar n kas rgas yla kavrulmaktad r. S nav
kazanan ruhlar, yedi kat gö e ba ar yla yük-
selip, geldikleri yere döner ve böylece de
ölümsüzlü e kavu urlar. Salt gerçe i (mutlak
hakikat) ö renirler, kök ve kaynak ile birle-
irler, ‘bir’ olurlar. Bu, pek çok aç dan Nirvana,

Fenafillah, En’el Hak ve bir bütün olarak ta-
savvufçular n ‘evrensel birlik’ yakla yla
örtü mektedir.

Maddeden Kurtulan Ruh’un Hakikat
Yolundaki Mücadelesi

Madde ile olan mücadelesinde ona boyun
meyen ve böylelikle özgürlü e do ru ilk

ad  atarak hakikat aray na ç kmay  ba-
aran ruh,  yeryüzündeki  k sa  s nav  ver-

dikten sonra, ilk basamak olarak Ay’a yükselir.
Ay, dü ünce dehas r, elinde gümü  bir orak
tutar, do umlar  ve ölümleri düzenler. Ruhlar
cesetlerden kurtararak büyük a do ru
çeker (cezb eder).

Gö ün ikinci kat  yöneten Utarit y ld -
r. Utarit, soyluluk dehas r, s nav  ba-

ar yla vermi  ve birinci katta cesetlerinden
ayr lm  ruhlara ç kacaklar  yolu gösterir.
Bu kata ç kan ruhlar, soyluluklar  (asalet-
lerini) kan tlam  ruhlard r.

Üçüncü kat  Zühre y ld  yönetmektedir.
Zühre, a k dehas r, elinde a k aynas
tutar, birbirlerini unutan ruhlar a k aynas nda
birbirlerini bulurlar.

Dördüncü kat gök, güne in egemenli i
alt ndad r. Güne , güzellik dehas r, ba ar

klar  saçmaktad r, p l p ld r. Ba ar
ruhlar, ölümsüzlü e yükselebilmek için böyle
bir ‘tüm güzellik’ten geçerler.
Güne , onlar  tatl klar yla ok ayarak ölüm-
süzlü e haz rlar.
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Be inci kat  Merih y ld  yönetir. Merih,
tüzenin (adaletin) dehas r, elinde tüzenin
keskin k  tutmaktad r.

Alt nc  kat  yöneten Mü teri y ld r.
Mü teri, bilimin dehas r, elinde büyük
gücün asas  tutmaktad r.

Yedinci ve son katsa, ölümsüzlü e kavu-
ulan büyük ayd nl k, tümel akl n tüm s rr

saklayan Zuhal y ld n kat r.

Hakikate Ne ile Var r?
Bu ö reti üç temel üzerine in a edilmek-

teydi.
Birincisi kavramsal olup akla hitap et-

mektedir, ikincisi simgesel olup sezgiye, üçün-
cüsü mistik olup iç görüye ve iç deneyime
hitap etmektedir.

Kavram, sezgi ve iç deneyim yoluyla ki i
de tirilip, yeniden do um ve yeniden ya-

lanma gerçekle tirilir. Hermes öyle der:
“As l insan Nûr’dur.  nsanlar bu nûru ta-

mazlar ve onu fark edemezler; ancak hakikat
budur. Nûr her yerde, her kayada ve her ta ta
vard r. Bir insan nûr olan Osiris ile birle ti inde,
tikel tümelle birle mi  olur ve o zaman nûru,
o perdeler arkas nda gizlense de yine her eyi
görür.

Ba ka her ey geçicidir, ancak nûr süreklidir.
Nûr insan n hayat r. Her insan için bu nûr
kendisine her eyden daha yak nd r.

Bir insan bilgi ile törenlerin ve ayinlerin
(ritüel) üstüne yükselir ve Osiris’e ererse,
Nûr’a, o her eyin ba lang  ve sonu olan ve
ba tan ba a nûr ile ça layan Amon-Ra’ya va-

r.” (Ra: Nûr, Güne , I k Osiris: Tümel Zekâ
Am-On-Ra: Kozmik Sevgi Güne i) “Osiris se-
madad r, fakat Osiris ayn  zamanda her insan n
kalbindedir. Kâlpteki Osiris, semadaki Osirisi
tan rsa o zaman insan tanr sal bir ermi  olur
ve parçalanan Osiris tekrar toplan r.” Hermes’in
tap naklara kaz nan u ifadeleri de hayli çar-

r: “ nsanlar ölümlü tanr lar, tanr larsa
ölümsüz insanlard r. Nûr sizsiniz ve bu nûr
daima parlas n.”

Hermes ö retisinde insan yedi mertebe-
den olu mu  bir varl kt r.

1. Shat : Maddi beden
2. Ank : Hayat kuvveti
3. Ka : Astral nûr, Kâlp
4. Hati : Hayvansal ruh
5. Sheybi : Kutsal ruh
6. Bai : Akli ruh
7. Kon : lahi ruh
Ruhlar  ölümsüzlü e götüren; dünyadaki

navda madde ile olan mücadelede gösterilen
irade ile ve ac  çekerek elde edilen ayd nl k
bilinçtir. Bu bilince ( uura) kavu abilmek
için, yükselmeyi istemek yeter. Yükselen ruh,
ayd nl k bilincine dayanarak, tüm güzellik,
tüm güç, tüm ak l olacakt r. Buysa ölümsüz-
lüktür.

Hermes’in ancak kayna a ula makla s r-
na eri ilebilecek olan hakikatle bir olmak,

birle mek öyle kolay de ildir ve bu ancak
çok büyük s navlar n ard ndan gerçekle ebilir.
Bu s r da kimseye verilmez, ki i çok zorlu ve
de ik s navlardan bizzat geçerek ancak
kendisi bu s rra ula abilir. S rl  hakikat yol-
culu u arac z ve do rudan gerçekle ir.

Hakikate Nas l Var r?
Hermetik yolcu için en son amaç nûra

yani hakikatin kendisi olan k’a kavu makt r.
Bunun için üç a amal  bir e itim uygulan r.

1. Beden e itimi
2. Hayvansal ruh e itimi
3. nsani ruh e itimi
nsan ancak insani ruh e itiminden son-

rad r ki evrenin görünmez kuvvetleriyle ili -
kiye geçebilir ve onlardan feyz alabilir. Bu
yolla nefsine egemen olur ve tanr sal özgür-
lü e kavu abilir ve ancak böyle bir kimsedir
ki di er insanlara do ru yolu gösterebilir.
Hermesçi mistikler, kendilerini bütün var-

klarla birlik halinde görürler. Onlar n elde
ettikleri ruhsal ar nma ve ayd nlanma, onlara
evren  ile  ortakl k  uurunu  getirir.  Bu  tür
ermi lerin biricik görevi de ay rmaks n
herkese ve her eye iyilikte bulunmakt r.

Ermek isteyen istekliyi önce sis tap na na
götürürler. Tap nak, yeralt  mezarlar na giden
deliklerle doludur. Tap na n kap nda sis
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heykeli vard r. sis, M r mitolojisinde her
eye hayat veren Güne  Tanr  Horus’un

annesi ve Bereket Tanr ças ’d r. sis, otur-
mu tur, dizlerinde kapal  bir kitap vard r,
yüzü örtülüdür. Heykelin alt nda u söz ya-

r: “Yüzümdeki örtüyü hiçbir ölümlü kal-
ramad .”

Madem ölümlüler o örtüyü kald ram yor,
dolay yla kapal  olan n alt ndaki hakikati

renemiyorsa, o halde bu yolda yürüyebil-
mek, bilgilenmek için ölümsüzlü e haz r ol-
mak gerekir. Buysa, uzun y llar isteyen, kat-
lan lmas  pek zor bir çabad r. Aray , buna
katlanmay  göze al rsa, tap nak hizmetçile-
rinin yan nda kalmak, ortal  süpürmek,
bula k y kamak, ayakyollar  temizlemek
zorundad r. Bütün bu i leri yaparken tek söz
söylemek, konu mak yasakt r. Bu s navdan
geçen aray , iste inde hala direniyorsa,
küçük bir deli in içinden karanl k bir labirente

rak r ve kap  üstüne kapat r. Aray ,
dizleri ve dirsekleri üstünde sürüne sürüne,
çamurlu ve y lanl  dehlizlerde uzun uzun
dola acakt r. Ara s ra küçücük odalara yolu
dü erek aya a kalkabilecek, bu küçük oda-
larda, çe itli iskeletlere, hayvanlara ve y -
lanlara rastlayacakt r. Sonra, gene küçük de-
liklerden karanl k yollara girerek, sürüne
sürüne ilerleyecektir. Bu küçük odalarda,
kimi zaman, sessiz bir rahibe rastlayacak,
rahip ona, geriye dönmek isteyip istemedi ini
soracakt r. S rr  ö renmek için direniyorsa,

gene kaderiyle ba  ba a kalarak, karanl k
yollarda sürünmeye devam edecektir. De-
rinlerden kula na, öyle seslenen ç klar
gelecektir: “Bilim ve güç isteyen deliler, burada
gebermi lerdir...” Art k geriye dönülemez yol-
lara girmi  bulunmaktad r, kimse kar na

p geriye dönmek isteyip istemedi ini
sormayacakt r, buradan kurtulmak için öl-
mekten ba ka bir ey yap lamaz. So uk, ka-
ranl k, y lanlar, akrepler, korkunç ç klar,
açl k, susuzluk; sürünmekten paralanm
dizler, kanayan avuçlar... Aray  çok dik bir
yoku tan a ya do ru sürüklenmekte ol-
du unu hissetmektedir. Güçlükle sürüklendi i
bu yolun sonunda da korkunç bir uçurumla
kar la acakt r. Tutunabilir de dü mekten
kurtulursa, ç ld rmas  i ten bile de ildir. Ç l-

rmayacak kadar güçlüyse çevresine bak -
nabilir ve süründü ü dehlizin sol ucunda
küçük bir kurtulu  kap  bulundu unu gö-
rebilir. Uçuruma yuvarlanmadan o kurtulu
kap na s çrayabilirse, uzun bir merdiveni

rmanarak masallardaki gibi renk renk dö-
enmi  bir odaya varacakt r. Odan n duvar-

lar nda yirmi iki s rr  belirten nak  semboller,
harfler ve say lar vard r. Buras , Osiris’in

kl  tap na r. Burada, insan, gerçe i be-
lirtmek ve tüzeyi gerçekle tirmek için tanr sal
güçle birle ir.

Aray n çilesi henüz ba lam r ve
daha önünde upuzun bir yol vard r. Geçirece i
say z s navlar aras nda ate  s nav , su s nav ,
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ehvet s nav  vard r. Bunlar n her biri, yuka-
da anlatt klar zdan da ürkütücü ve yorucu
navlard r. Ate  s nav , cehennem ate i gibi

yanan k zg n bir f ndan cesaretle geçmeyi
gerektirmektedir. Gerçekte, bu f n, aray -

n cesaretini denemek için haz rlanm
yapma bir f nd r. ehvet s nav , kimileri
için belki de çok daha güç bir s navd r. stekli,
günlerce, aç ve susuz, karanl k dehlizlerde
dola ktan sonra çe itli renklerle dö enmi
bir yatak odas na varacak, orada, bir ehvet
müzi i dinleyerek, kendisine içki ve yiyecek
sunan ç plak ve genç bir k z ile kar la acakt r.
Genç k z, ona, bugüne kadar çektiklerinin
kar  olarak, kendisini ve elindekileri su-
nacakt r. E er bu genç k za kanar da açl n,

susuzlu un ve ehvetin gücüne boyun e erse,
o güne kadar çekti i bütün çileler bo una
harcanm  olacakt r. O zaman, art k, ömrü
boyunca tap nakta tutsak olarak hizmetçilik
etmek zorundad r, kaçmaya çal rsa hemen
öldürülecektir. (Burada ehvet s nav ndan
geçenin dolay yla aray n sadece erkek
olmas  dikkat çekicidir, zira kendisiyle birlikte
içecek ve yiyecek sunan kad nd r. Kad nlar
ehvet s nav na tabii tutulmam lard r. Bu

da hakikat aray lar  olarak daha çok er-
keklerin tasavvur edildiklerini gösterir.)

Aray , bu s navlar n her birinin sonunda,
tek ba na ta  bir odaya kapat larak, aylarca,
kendi kendine dü ünmeye b rak lmaktad r.
Böylelikle, hamur gibi yo rulan insan yap ,

gittikçe tanr sal bir yap ya yakla maktad r.
Son s nav, mezar s nav r. Aray , diri diri
ve özel bir törenle bir mezara gömülür. Me-
zarda, tam bir letarjiye (ya ama i levlerinin
çok zay flad , çok derin ve sürekli patolojik
uyku durumu) dü erek, kendi ruhuyla kar-

la r. Uzun y llar sonunda elde etti i bu
sonuç, onu, büyük s rra, gere i gibi haz rla-

r. Mezardan ç kt ktan sonra, kendine
gelince, büyük rahiple birlikte, M r’ n s cak,
sessiz ve derin bir gecesinde, tap na n ra-
sathanesine ç kacak ve orada yedi kat gö ün
yedi y ld  seyrederek, büyük rahibin a -

ndan Hermes’in s rr  ö renecektir. Her
ne  kadar  büyük  s rr n  ne  oldu u  saklansa
da Hermes’in genel felsefesine bak ld nda
bu s rr n ‘insan ölümlü tanr , tanr  ölümsüz
insand r.’ oldu u tahmin edilebilir.

Aray n geçirdi i s nav, tek ruhtan
kopan say z ruhlar n yeryüzünde geçirmekte
olduklar  s nav n küçük bir örne idir.

Ufakl klar ki büyük ço unluktur, ya aptal
ya da kötüdürler. Aptalsalar, bu gerçek kar -

nda ak llar  büsbütün yitirirler. Kötüyseler,
bu gerçe i kötüye kullanarak büsbütün kötülük
ederler. Gerçe i gizlemekten ba ka ç kar bir
yol yoktur. Bilmek, bulmak, susmak gerek.”

Hermes’in ö rencilerinden Asklepios,
onun u sözlerini de aç klamaktad r: nsanlar,
ölümlü tanr lard r, tanr lar da ölümsüz in-
sanlar... E yan n d , içi gibidir. çle d  aras nda
hiçbir ayr k yoktur. Küçük büyük gibidir. Kü-
çükle büyük, aras nda hiçbir ayr k yoktur.
Evrende hiçbir ey ne iç, ne d , ne küçük, ne
büyüktür. Bir tek yasa ve o yasan n gördü ü
bir tek i  vard r. Bu sözlerin anlam  anlayan,
gerçe i görür. Kimi insanlar, bu anlay lar ,
ola anüstü çabalar  ve yetkinlikleriyle öteki
insanlar n görmediklerini görebilirler. Oysa
nedenler nedeni daima gizlidir. Çünkü son-
suzluk, pek k sa bir son olan zaman ve gene
pek k sa bir son olan mekân içinde anla lamaz
ve anlat lamaz. Bizler, ancak, öldükten sonra
onu anlayabilir ve anlatabiliriz. Çünkü ya-
arken zaman ve mekânla s rl z. S rs zl k,

rl k içinde kavranamaz.”

deolojik-Teorik DergiKOMÜNARKOMÜNAR

2626

yan n d , içi gibidir.
çle d  aras nda hiçbir ayr k
yoktur. Küçük büyük gibidir.

Küçükle büyük, aras nda hiçbir
ayr k yoktur.

Evrende hiçbir ey ne iç, ne d , ne
küçük, ne büyüktür. Bir tek yasa

ve o yasan n gördü ü bir
tek i  vard r.



Simyac k ve Hermes
Simya, yayg n olarak, maddeden alt n elde

etmek için yap lan çal malarla ilgili olarak
bilinir. Simyac  ise vaktini alt n elde etmek
için geçiren ki idir. Peki, bu u ra n önemi
ve Terzi Hermes ile olan ili kisi nedir?

Etimolojik olarak ‘Simya’ sözcü ü ‘Kimya’
sözcü ü ile ayn  kökenden gelmektedir. Kö-
keni Arapça olan bu sözcükler Arapça’ya da
‘Kara Ülke’ anlam na gelen ‘Khem’ sözcü-

ünden gelmi tir. Bu ‘Kara Ülke’ ise M r’d r.
Etimolojik olarak da Simyan n kökeni M r
olarak gözükmektedir.

Simya Hermetik felsefenin bir uygulamas
olarak kabul edilmi tir. Simyac lar zaten ken-
dilerini filozof olarak görürler. Simyaya dair
bilgilerin kendilerine ‘ilk simyac ’ olarak ta-

mlad klar  Terzi Hermes taraf ndan veril-
di ini iddia ederek, kendilerini ona dayan-

rlar. Hermes hakikati tanr dan al p, in-
sanlara yayd ndan, ba ka bir deyi le hakikat
onun arac yla insanl a dayand ndan,
özünde içrek bir felsefeye dayanan Simyac k
da kendisini Hermetik felsefeye dayand r.
Böylelikle Hermes, tanr dan bilgiyi alan ve
insanlara yayan ilk ki idir.

Simyan n Temel Prensipleri
Simyac lara göre madde özünde bir’dir

ancak farkl ekiller almaktad r. Madde ayr ca
kendi parçalar  ile birle ebilir ve sonsuz
say da yeni form alabilir. Kuyru unu ran

lan olarak gösterilen ‘Ouroboros’ sembolü
de bunu temsil etmektedir.

Bu dü üncenin özünde Tanr ’n n birli i
anlay  yatmaktad r. Evreni yaratan Tanr
Ruh’a çe itli formlar verdi ve madde olu tu;
yani her ey ‘tek’ olan n farkl  görünü lerinden
ibarettir. Her yarat lan ‘farkl ekillerde tek
olan’ idi. Simyac  ise bu formlar n aras nda
Alt n olan  aramaktayd .

Simya gerçekte bir dönü üm sanat r.
Kirli olan , hasta olan  birçok süreçten geçi-
rerek, ar nm  ve mükemmel olana yani

n en mükemmel temsili anlam na gelen
Alt n’a dönü türmeyi amaçlar. Bu çerçevede

simyac lar aç ndan Alt n aray  maddi
de eri olan bir maden aray  de il, mad-
denin özünü aç a ç karmak suretiyle hakikate
ula ma aray r. Simyac lara göre madde
hastad r ve iyile ti inde alt n ortaya ç kmak-
tad r. Bu yönüyle Alt n tözdür, bir eyi o ey
yapan eydir. Yan  s ra simyac  bu u ra da
yeni bir ey icad etmemektedir. O sadece
var oldu u halde gizil kalm  olan  Bat ni
bir yakla mla aç a ç karmaya çal maktad r.
Yani simyac  sadece s rlar  çözmeye çal r.

Bu yolda sergilenen çabalar n bir amac
vard r: o da maddeyi Alt n’a çevirebilen ‘Fel-
sefe Ta ’n  bulmak ve bundan elde edilen
iksir (elixir) ile ölümsüzlü e kavu makt r.

Simyada ula lan bu son noktaya giden
yol Ars Magna (Büyük/Ulu Sanat) olarak ad-
land lmaktad r.

Simyan n, maddenin içini paklayarak Al-
n’  ke fetmesi, felsefik olarak insandaki

tanr sal tözün ortaya ç kar lmas  ile benzerlik
göstermektedir.

Metallerdeki hastal n, kirin yok edilip
Alt n’ n ortaya ç kar lmas  gibi, uzun bir sü-
reçten sonra da insandaki tanr sal töz aç a

kabilir ve ki i ‘iyi’ için çal abilir. Ars Magna,
bu aç dan insan için de kullan labilir.

Ars Magna ile insan Tanr  ile birle ebil-
mekte, kendini maddeye ba layan ba lardan
kurtulabilmektedir.

Bu ba lamda Felsefe ta  da mutlak olana,
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Canl  ve tanr sal
olan evrenin en yetkin bir

gerçekle mesi olarak
insan  günümüz bilimi

‘mikro kozmos’, ‘ikinci do a’
olarak tan mlarken, Hermetik

felsefe ‘ölümlü tanr ’
olarak tan mlar.



tanr sal töze kavu turan bilinç anlam  ka-
zanmaktad r. Ayn ekilde iksiri içip ölüm-
süzlü e kavu mak da ruhun ölümsüz oldu-

unu anlamak anlam na gelmektedir.
Öyleyse kendi içindeki Tanr sal tözü bul-

mak isteyen ki i, t pk  maddenin safla l-
mas  gibi, kendi içine dönerek kendini saf-
la rmal  ve gizli olan, içindeki felsefe ta na
ula mal r.

Bu, en güzel ifadesini VITRIOL sözcü ünde
bulmaktad r.  VITRIOL  asl nda  Latince  bir
cümledeki sözcüklerin ba  harflerinden olu -
mu tur. Bu cümle “Visita Interiora Terræ
Rectificando Invenies Occultum Lapidem” dir
ve “Dünyan n derinliklerini ziyaret et gizli
ta  bulacaks n” anlam na gelmektedir. Bu
pratik simyada kay p ta  ya da mineral olarak
dü ünülmekle beraber, asl nda insan n tanr ,
tanr sal olan  kendi içinde bulaca  anlam na
da gelmektedir.

te bu görü lerinden dolay , Ortaça  H -
ristiyan dünyas nda cezaland lan temel
toplumsal kesimlerden biri de Simyac lar
olacakt r. Bunun tamamen felsefik neden-
lerden ve tanr sal tekelcili i kullanan kilisenin

nda ayk  bir ekilde hakikat aray
olmakla direkt ba  vard r. Bruno’nun ken-
disini Hermesçi olarak ilan ederek, buna uy-
gun  davranmas n  yol  açt  sonuçlar  da
Simyac lar n neden sistematik bir ekilde
hedeflendiklerini göstermektedir.

Sonuç Yerine
Hermetik felsefenin insan n ve do an n

kutsall n tamamen fark nda oldu unu
belirtmek gerekir. nsan da dahil tüm var
olu un kayna n k (enerji) olarak ele
al nmas , günümüz bilimsel verileriyle de
önemli ölçüde örtü en bir husustur. Günümüz
biliminin de en temel tespitlerinden biri he-
pimizin enerjinin de ik yap daki çocuklar
oldu umuzdur.

Tanr  anlay n a n olmamas  çok bü-
yük önem ta r. Bu özünde do ay  tüm bile-
enleriyle beraber tanr  olarak görmek an-

lam na gelir. Yani tanr -evren ayr  yerine

birli i ilkesi esas olur. Bunun bir di er ad
canl  evren anlay  olur ki, bu hem insan
türünün hakikatinin örüldü ü ilk toplum
olan ahlaki-politik toplumun temel bak
aç r hem de günümüz biliminin paradigma
de tiren temel tespitlerinden biridir. Bu
anlay ta ‘büyük’, ‘küçük’, ‘iç’, ‘d ’ vb tan m-
lamalar yoktur, her ey varolu sal (ontolojik)
olarak de erlidir, birliktedir.

Bu canl  ve tanr sal olan evrenin en yetkin
bir  gerçekle mesi  olarak  insan  günümüz
bilimi ‘mikro kozmos’, ‘ikinci do a’ olarak
tan mlarken, Hermetik felsefe ‘ölümlü tanr ’
olarak tan mlar. Tanr  evrenin kendisi
olarak okudu umuzda özünde ikisinin de
ayn eyden bahsetti ini görürüz.

Ya am n amac  hakikate varma biçi-
minde belleyen ‘ölümlü tanr ’n n aray  d a
do ru de il, Bat nidir, içe dönüktür. ç görü
ve sezgi hakikate götüren en temel yöntemdir.
Çünkü zaten tanr sal olan insan n sadece
kendi içine bakmas , bunda srarl  ve istekli
olmas  yeterlidir. Yani tasavvufçular n söy-
ledi i gibi Hermetik felsefe de neyi ar yorsa
kendisinde aramaktad r, d ar da de il. Ken-
disini bildi i ölçüde her eyi bilmek temel
düsturdur. Sokrates ile özde le en ama tüm
hakikat aray lar n özenle uygulamaya
çal  ve günümüz biliminin de payla
‘Kendini Bil!’ ilkesinin belki de ilk sistematik
hali olmaktad r. Yine Önderli imizin bu hu-
susta belirtti i “kozmosu ve kuantumu bil-
mek istiyorsan, kendini bil!” veya “kendini
bilmek tüm bilmelerin temelidir” tespitleri
de ba lant  olarak yap lan önemli tespitler
olmaktad r. Tespitlerdeki bu benzerlik, esa-

nda kayna n ayn  oldu unu do rulamak-
tad r. Denilebilir ki sap tmadan, olu ’un do-

as na sad k kalarak, girilecek her hakikat
aray n ayn  sonuçlara ula mas  kaç l-
mazd r. Nirvana’n n, Fenafillah’ n, En’el Hak’ n
veya Önderli imizin “Ben benim, ben ev-
renim, ben öncesi-sonras , yak -uza
olmayan zaman ve mekân m!” tespitinin
özünde ayn eyi anlatmas n nedeni tam
da budur.
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Ve Zerdü t söyle buyurur: “KÖTÜYE  D -
REN.  Kötü her yerdedir. Senin beynindeki
dü üncede, senin dilinde ve senin eyle-
minde. Kötüyü ara ve diren. çine dön,
içini dinle. Kalp ate inin ( Atrium ) yan
ba nda seni ba tan ç karmaya çal an
kötünün f lt  bulacaks n. Ate li do ru
ile korkutucu kötünün mücadelesini kendi
nefsinde yakalayacaks n! Sen bu s rra er-
di inde, tanr  sensin.”

nsan toplumsalla mas n bir sistem ka-
zanmas nda neolitik devrimin belirleyici bir
rolü olmu tur. Çünkü milyonlarca y la dayanan
deneyim, bilgi ve haf za birikimi, neolitik
devrimle birlikte tarihsel bir s çrama yap-

r. nsan topluluklar n, do ada haz r
olanlar  al p kullanma amac yla olu turdu u
küçük gruplarla ba latt  ilk toplumsalla ma
giri imleri, neolitik devrimle toplumsal in a
sürecine yol açm r. Toplumsal sürenin ba -
lang ndan itibaren insanl k için önemli
olan birçok varl k, olay ve olgu ilk defa
neolitik devrimle birlikte toplumsal anlam
zenginli i ve de erler sistemine dönü mü tür.
Bilindi i gibi, beslenme faaliyetleri, insan
toplumu aç ndan temel ya amsal faaliyet-
lerden biridir. Neolitik döneme kadar, insan
topluluklar  do an n kendilerine sunduklar
toplay k ve avc k yoluyla alarak beslenme
ihtiyaçlar  kar lamaktad r. Bu ya am bi-
çiminde do a ile iç içelik olmas na ra men
insan do ay  fazla tan maz. Do adaki olaylar
ve varl klar  da kendisi gibi canl  ve ruhlu
sand ndan do ayla ili kisinde bilinçten zi-
yade hissetme, varsayma ve inanma yönü

r basar. Feti izm, totem, tabular ve a-
manlar n bu geli mede rolleri büyüktür. Elde
edilen tecrübelerin yan  s ra simgesel dilin

geli imine ba  olarak da insan do ay  tan -
kça onda analitik ak l geli ir.

Toplumun ya amsal önemde oldu unu
bildi i ve inand , ancak anlamakta ve tan -
makta zorluk çekti i Güne , Ay, toprak, su,
hava,  ate ,  ya mur,  kar,  rüzgar,  im ek  vb.
birçok do asal olay ve varl klar ana-kad n
öncülü ünde tan r ve anla r. Do a daha
iyi tan nd kça ve anla ld kça da toplumun
do a ile kurdu u ba lar devrimsel geli melere
yol açar. Neolitik devrimle zirve yapan ta-

m-köy kültürü, manevi-maddi yarat mlar
ile birlikte, Verimli Hilal’in merkezi bölgesi
olan Yukar  Mezopotamya’dan ba layarak
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küresel çapta yay m gösterir. Varl ksal ve
anlamsal de erini bugün bile tart mas z e-
kilde sürdüren bu day ba ta olmak üzere,
di er tah l, sebze-meyve türlerinin yeti ti-
rilmesiyle birlikte tar m kültürü bütün zen-
ginli iyle ortaya ç kar. Koyun, keçi, s r,
tavuk, köpek vb. hayvanlar n evcille tirilmesi,
ana-kad n evcil düzeniyle birlikte tar m-
köy kültürü ve Neolitik devrim, insanl a
tüm ihti am yla yeni bir ya am sunar. Tüm
bu geli meler, ana-kad n zihinsel-ya am-
sal-örgütsel önderli i ve öncülü ünde ger-
çekle ir. Bu durum eski inanç biçimlerinin
de imine de yol açar. Feti , totem, aman
de erleri yerine ana-kad n tanr ça kültü öne

kar. Simgesel dil, di il ö elerin geli mesine
ba  olarak tarihi anlam ve kavram zenginli i
bak ndan adeta bir patlama ya ar.

Tar m-köy kültürü ve Neolitik devrimin
ortaya ç kard  geli meye ba  olarak ka-
bilelerden a iretlere do ru bir toplumsal ör-
gütlenme geli ir. Bu örgütlenme ayn  zamanda
topluluklar n etnisite ve kültür gruplar  bi-
çiminde daha belirgin kimlikler kazanmala-

na yol açar. Di er yandan dönemin iki temel
kültürü olan tar ma dayal  Aryenlerle, hay-
vanc a dayal  Semitikler öne ç kar. Bu iki
temel kültür hem kendi içlerinde derinlik
ve yayg nl k kazan rlar, hem de birbirleriyle
mücadele ve kar kl  etkile im halinde olur-
lar. Bu kültürler d nda kalan çevre kabile
ve etnisiteler ile daha Kuzey ve Do uda;
Ural-Altay co rafyas na yay lan topluluklar
da neolitik devrimin yaratt  sonuçlardan
kendi ko ullar  oran nda etkilenirler. Tar m-
köy kültürü ve neolitik devrim dönemi sadece
maddi ya amda büyük de imlere ve geli -
melere yol açmakla kalmaz. Bunun çok daha
ötesinde anlam ve zihniyet dünyas nda büyük
devrim ya an r. Sonuçta ana-kad n öncülü-

ünde gerçekle en tar m-köy kültürü ve neo-
litik devrim manevi-maddi kültür yarat mlar
ve de erleriyle yakla k .Ö 12.000 ile 4.000

llar  aras nda politik-ahlaki toplumun ha-
kikat oldu unu ortaya koyar. Bu hakikat dö-
neminin miras  ve yaratt  de erler, daha

sonraki dönemde zaman-mekana göre farkl
biçimlerde kendilerini sürdürürler.

Ahlaki-politik toplum sistemini kabul et-
meyip de d lanan unsurlar, .Ö yakla k dört
bin’li y llardan itibaren belirginle meye ba -
larlar. Bilinen aman/rahip-tecrübeli ya
adam ( eyh )- ve askeri ef ittifak na dayal
bu güç ittifak  toplum d nda kendisini ör-
gütleyerek güç olur. .Ö yakla k 4.000 ile
3.000 aras  dönem devletin temellerinin at l-

 dönemdir. Eldeki verilere göre, Mezo-
potamya’n n yukar nda ve bugünkü Mu-
sul-Qami lo aras ndaki bölgede gerçekle en
Tel-Xelef kültür birikimini, bugünkü Irak’ n
güneyine do ru ta yan El-Ubeyd kültürü
ayn  zamanda devletin mayas  olur. Ancak,
merkezi Urfa-Göbeklitepe olup da Amed-
Karaz’dan ba layan ve Jermo-Güney Kürdis-
tan’a kadar uzanan co rafya da henüz çok
küçük k sm  ortaya ç kar lan bulgular n yol
açaca  fikir-yorum-tezlerde yarataca  büyük
de imleri göz ard  etmemek gerekir. Eldeki
veriler temelinde, aslen Aryenik ve Semitik
kökenli toplum d  unsurlar n ittifak  oldu u
anla lan Sümer Kent devletleri El-Ubeyd
geçi  döneminin sonunda kurulur. Devlet,
toplum  d  ve  kar  güçlerin  toplum  ve
do a kar ndaki iktidar  olarak kurulur. Bu
iktidar, insanl n milyonlarca y la dayal  ve
neolitik devrimle zirve yapan tüm de erlerini
tekeline almay  kendi temel amac  haline
getirir. Toplumun tüm manevi-maddi de er-
lerine sald  gerçekle ir. Kand rma, istismar,
zor, özünden bo altma ve ikna içi içe ve bir-
birini tamamlayacak ekilde kullan r. Dev-
let-iktidar yap lanmas , Sümer tap naklar nda
teorik ve pratik olarak sistematik hale getirilir.
Bereket ya ran, ya am veren, seven ve ko-
ruyan, efkatli tanr ça etkisizle tirilerek ce-
zaland ran, her eyi kendisi yaratan ve yö-
neten, her eyi bilen ve denetleyen erkek
tanr lara dayal  inanç, topluma dayat r. Önce
zihniyette kurulan devlet, ad m ad m yap -
sall a kavu turulur. Ba ta ana-tanr ça kültüne
ve kad na sald  gerçekle tirilerek kölele -
tirilir. Enuma-Eli , G lgame  destanlar , Adem
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ile Havva öyküleri gibi daha nice anlat lar
ana-kad n tanr ça ile erkek egemen tanr
aras ndaki çetin mücadeleleri yans rlar. Ka-

n kölele tirilmesine ba  olarak toplumun
kölele tirilmesi ad m ad m gerçekle tirilir.
Toplumsal cinsiyetçilik ve s fla mayla bir-
likte toplumda yar lma, kendine yabanc la ma
geli tirilir. Kendine yabanc la lan insan
ve toplum, ana kar nda oldu u gibi kutsal
ve bereketli do aya kar  da yabanc la r.
Cennet-cehennem, Nuh Tufan  gibi öyküler
bu gerçe i anlat rlar.

Devletçi uygarl k güçleri, her eyi kendi-
lerinden ba lat p kendileriyle sonland rarak
kendilerini merkez, yarat , yönlendirici,
belirleyici, yönetici k larken toplum ve do ay
nesnel, edilgen, hükmedilmesi gereken var-

klar y  olarak görürler. Pozitivizmle bir-
likte iyice keskinle en özne-nesne ayr
kayna  buradan al r.

Devletin kurulmas yla birlikte, tarih de
iki ana nehir ak  biçiminde seyreder. Birincisi
ahlaki-politik yap , de erleri, manevi-maddi
kültürü ile toplum, yani demokratik uygarl k
tarihi. Di eri ise, varl ksal ve kendini sür-
dürme biçimi olarak toplumsal de erleri ve
do ay  talan etmeye dayal  devlet ve devletçi
uygarl k tarihi.

Devletin kurulmas  ve buna ba  de i-
imler kar nda elbette toplum da öyle

kolay teslim olmaz. Milyonlarca y la dayal
toplumun kolektif haf zas  ve hat ralar , de-
mokratik uygarl k güçlerinin dayand klar
temel güç olur. nsanl k, hakikatini kaybetti i
andan itibaren sürekli arar. Bu u urda büyük
direni ler, dü ünsel, felsefik, inançsal, kültürel,
siyasal aray lar ve hareketler ortaya ç kar.

Bu hareketler, farkl  zaman-mekan ve
gerçekle me biçimleriyle ortaya ç ksalar da
tek ana kaynak olan demokratik uygarl ktan
beslenirler. Bu nedenle de bilgilenme, his-
setme, d  gözlem ve iç görü yöntemiyle nefs
terbiyesi, erdemli ya am, temizlik, safl k, ay-

nlanma gibi erdemler güne , k, nur gibi
varl klardan beslenirler. E itlik, özgürlük,
adalet, payla m gibi talepler de ayn  kay-

naklar  ilham al r. yi-kötü, ayd nl k-karanl k,
dünyevi-uhrevi, cennet-cehennem, madde-
ruh gibi ikilemlerle evren, varl k ve ya am n
tan mlanmas  ortaya ç kan hakikat aray lar
ve hareketleri ve bunlar n yöntemlerinin
ortak noktalar r. Devletçi uygarl k güçlerinin
inkar, imha ve asimilasyon politikalar  so-
nucunda demokratik uygarl k güçlerinin ha-
kikat aray lar , direni  hareketleri, dü ün-
celeri, felsefeleri, ya am biçimleri ve önder-
likleri hakk nda düzenli, do ru, tam ve ay-

nt  bilgiler ne yaz k ki günümüzde çok
tl r. Olanlar n bir k sm  devletçi uygar-
n günümüzdeki temsilcilerinin tekelinde

oldu u için bu güçler ç karlar  gerektirdi i
biçimde bu bilgileri aç k etmektedirler. Bu
konuda toplumun elindeki bilgilerin bir k sm
sözlü ar ive dayanmakta, bir k sm  çok k tl
verilerden olu makta, bir k sm  da devletçi
uygarl k  güçlerinin  tahrifat ,  kirletmesi  ve
çarp tmas na maruz kalm  haliyle de er-
lendirilmektedir. Bu nedenlerle önderlikler
ve öncülerin gerçekten anlat ld klar  ki iler
mi yoksa söz konusu karakterleri ta yan fi-
gürler  mi  olduklar  da  bazen  kesinlik  ka-
zanmayabiliyor. Birçok durumda da, asl nda
ayn  öncü ve önder ki ilik ya da figür, farkl
topluluklar taraf ndan kendilerine has ad-
land rmalar ve anlat mlarla sahiplenilebili-
niyor. Örne in dris peygamber, Yunanl lar
da Hermes, Yahudilerde Hanok olarak bilinir.

Dü üncenin geli imine ili kin de erlen-
dirmelerde determinist ve pozitivist yakla-

mlardan uzak durman n bizi do ruya daha
da yak nla raca  da unutmamak gerekir.
Çünkü determinizm tarihsel geli melerin ve
olu umlar n gerekti i gibi birbiri ard  s ra
gerçekle tiklerini savunur. Pozitivizm ise
egemen-iktidar olan n iyi, do ru, tek ve
gerçek oldu unu savunur. Her iki yakla m
da birbirini tamamlar ve devletçi paradigmaya
hizmet eder. Bu temelde dü üncenin geli im
seyri aç klan rken animizm-mitoloji-din-fel-
sefe ve bilim s ralamas  takip edilerek devletçi
uygarl n anlam-zihniyet ve yap lanmas
empoze etmeyi hedeflerler. Bu iki yakla m
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da evren, do a, ya am ve varl n; madde-
enerji, fizik-metafizik, ruh-beden, parça-
genel, yerel-evrensel, an-tarih, maddiyat-
maneviyat bütünlü ü temelinde mümkün
oldu u gerçe ini perdelerler. Parçalayarak
iktidar n ve ona hizmet edenin tek geçerli
gerçeklik oldu unu, di erlerinin ise hükme-
dilmesi gereken nesneler olarak görülmesini
amaçlarlar. Bu nedenle biz de demokratik
uygarl k güçleri ve direni  gelene ini ince-
lerken öne ç kan ak mlar, hareketler, öncüler,
önderler ve ki ilikleri egemen tan mlamalara
göre adland rmayaca z. Dolay yla pey-
gamber, filozof, bilim insan  vb. kavramlar
kesin ve kategorik yöntemle kullanmayaca z.

Toplumsal tarih, demokratik uygarl k ge-
lene i; güçleri ve direni i incelenirken eldeki
çok k tl  verileri do ruya yak n yorumlamak
büyük çaba gerektirmektedir. Belki de i neyle
kuyu kazmaktan daha zor  olan böylesi  bir
yakla  göstermek; vicdan, ahlak, ak l,
bilinç ve sorumluluk sahibi olanlar n mil-
yarlarca y ll k evrensel tarihe ve milyonlarca

ll k toplumsal tarihe onur ve vefa borcu
olsa gerek.

Bu gerçeklik nda Zerdü t’ü ve felse-
fesini incelemeye çal aca z.

Zerdü t hakk nda günümüzde çok k tl
bilgilerin elde oldu unu belirtelim. Eldeki
bilgiler, binlerce y ld r Ortado u co rafyas
ve toplumu üzerine uygulanan inkar-imha-
asimilasyon uygulamalar ndan kurtulabilen
verilerdir. Bu verilerin bir k sm  Sasaniler
döneminde ve tabii ki zaman n ve mekan n
iktidar güçlerinin ç karlar  gözeterek ye-
niden yaz lan baz  Avesta bölümleridir. Bir

sm slam ad  alt nda ama gerçekte Mu-
hammed’e ve Medine slam’ na kar t olan
Arap ve di er egemenlerin sald lar ndan
kurtulup da kendilerini zor bela Hindistan
co rafyas na atabilen Zerdü tilerin derleyip
koruduklar r. Bir k sm  Kürtlerin ve Zerdü ti
topluluklar n günümüze kadar getirebildikleri
anlat lar ve toplumsal bellek de erleri olurken
bir k sm  da tarihi, sosyolojik, etimolojik ve
etnolojik ara rmalar sonucu elde edilen

bilgi-bulgu ve belgelerdir. Bu nedenle, ke-
sinlikten ziyade do ruya yak n yorum yap-
maya çal arak, geçmi le gelecek, an ile tarih,
bireyle toplum, yerellikle evrensellik aras nda
anlaml  ba  kurulmas na destek sunmak bu
incelemenin amac  olacakt r.

Zerdü t Kimdir ?
Ki ilik, dü ünce, eylem ve ya am tarz

birbirini tamamlayacak ekilde bir bütünlük
olu turmak, en fazla da tarihte halk öncüsü
ve önderi olarak öne ç kanlar n temel özel-
li idir. Bu nedenle Zerdü t’ün ki ili ini ta-

mam z, onun ö retisini de daha iyi tan -
mam za yard mc  olacakt r.

Zerdü t’ün ki ili i ve ö retisi hakk nda
farkl  görü ler vard r. Kimileri peygamber
veya din ö retisi önderi oldu unu, kimileri
de filozof veya felsefe kuramc  oldu unu
savunurlar. Peygamberlik gelene inin de
toplumun zihinsel ve yap sal geli im sürecine
ba  olarak ortaya ç kt  aç k oldu u için
biz bu kesin ayr mlara gitmekten kaç narak
Zerdü t ve ö retisini tan maya çal aca z.

Zerdü t’ün ki ili i konusunda farkl  tezler
vard r. Zerdü t ö retisini geli tiren üç tane
peygamber oldu unu ve günümüzde Zerdü t
olarak bilinenin ise üçüncü ve sonuncusu
oldu unu savunanlar vard r. Bu tezlerde
iddia edildi i gibi Zerdü t ad yla an lan birden
fazla ki ilik de olabilece i gibi Zerdü t ö retisi
de uzun süreçte geli tirilip sistematize edilmi
olabilir. Kald  ki toplumsal tarih boyunca
ayn  ya da benzer isimlerle ve rollerle ta-

mland p da farkl  co rafya-kültür ve
dönemlerde ortaya ç kan birçok ki ilik ve
figür oldu u; bunlar n birbirlerini etkiledikleri
bilinmektedir. Toplumsal tarihin incelenme-
sindeki yetersizliklere ba  olarak Zerdü t
hakk ndaki ara rmalarda da eldeki çok

tl  ve parçal  bulgular n henüz ancak çok
az bir k sm n anla p aç a ç kar labildi-

inden bu konudaki tart man n daha da
sürece i ortadad r. Bir de Zerdü t ö retisinin
yay ld  co rafya da bir süredir ya anmakta
olan demokratik toplumsal direni i engel-

deolojik-Teorik DergiKOMÜNARKOMÜNAR

3232



lemeye yönelik devletçi yakla n bu konuyu
da toplum kar  politikalar na dahil etti ini
unutmamak gerekir.

Özellikle üçüncü yani sonuncu diye nite-
lendirilen Zerdü t’ün yakla k .Ö 1000-600

llar  aras nda ya ad  belirtilir. Zerdü t
Urmiye bölgesinde ya am r. Toplumsal ta-
rihin daha sonraki bölümlerinde görülece i
üzere bu bölge dü ünsel, siyasal, sosyal, kül-
türel hareketler ve direni ler aç ndan mer-
kezi rol oynayan bölgelerden biridir.

Zerdü t’ün etnik kökeni konusunda, ilgili
olan her güç ve topluluk kendisine göre yak-
la maktad r. Ancak Avesta dilinin Kürtçenin
Zazaki ve Hewrami diyalektlerine yak n ol-

mas  ve Zerdü t’ün Kürdistan co rafyas nda
ya am  olmas  nedeniyle, onun Kürt oldu-

unu belirtmek do ruya daha yak nd r di-
yoruz.

Zerdü t’ün ailesi Magu sosyal grubuna
mensup olup Spitama soyu olarak bilinir ve
Zerdü ti kaynaklarda Athraum veya Aryaman
olarak adland r. Aryaman, Mitraizm de
Mitra’n n iki yard mc  tanr dan biri olup
Aryenleri koruyan r. Aryaman grubu ken-
disini bu tanr ya dayand rlar. Magular n
kökeni ise Zagros da lar n yükseltilerinde
ate  etraf nda olu an birlikteli e ve bu bir-
liktelikten do an toplumsalla maya dayan r.
Magular hem dini görevlerin yerine getiril-

mesi ve hem de sosyal-siyasal sorunlar n
çözülmesinde etkin olduklar ndan dolay
yerel yönetici rolleri vard r. Zaten dinsel
inanc n da sosyal bir olgu olmas , bu gerçe i
do rular.

Raga’l  Doughdavo adl  anne ve Pour aspa
adl  babadan olma Zerdü t’e dedesinin ad
olan Spitama ad  verilir. Zerdü t, ailenin be
çocu undan üçüncüsüdür. Bahman Ya t a
göre, Zerdü t’ün do du u gece gökten bir

ld z dü mü  ve bu Zerdü t’ün peygamber-
li ine i aret say lm r. Bu olay, Do u kaynakl
felsefede ruh-beden ili kisinin gök cisimleriyle
yerküre aras ndaki ili kilenmeye ba  yo-
rumlanmas  gelene ine dayan r. Zerdü t ad ,
Zara-o-ster yani alt n n çocu u kavram-
la rmas na dayan r. Y ld n çocu u anlam
da geçerli olabilir. Tüm çocuklar n aksine
Zerdü t’ün do arken güldü ü aktar r. Belki
de Zerdü t felsefesiyle yo un ili kide olan
Mazdeizm’e ne eli din denmesinin bir sebebi
de budur.

Zerdü t; zeki, payla mc , yard msever,
aç k sözlü, sorgulamac , do ay -hayvanlar
ve bitkileri seven, alçakgönüllü, ya am dolu
ve co kulu olma özelliklerine sahip oldu unu
daha çocukluk y llar ndan itibaren ortaya
koyar.Ya am  ve ki ili i üzerine yap lan an-
lat larda verilen birçok örnek bu özelliklere

aret eder. Bu örneklerden birkaç  vermek
gerekirse; Medya da geleneksel olarak dü-
zenlenen erginlenme törenlerinden birinde,
bölgede kötülükleriyle tan nan bir kral da
kat r. Zerdü t bu krala kar  dü üncelerini
aç kça ifade etme cüretini gösterir. Zerdü t
onbe  ya nda iken karde leriyle birlikte ba-
bas na ba vurarak mülklerini payla rmas
istemi tir. Kendisi içinse sadece Kamara ad
verilen kemeri kabul etmi tir. K tl k döne-
minde babas n ambar na girerek tüm ot
ve yemleri, ba ta yük ta yan hayvanlar
olmak üzere açl k çeken hayvanlara da t-

r.
Ailesinin etkin bir sosyal gruba mensup

olmas  ve ki ili inin sundu u olanaklara da-
yanarak iyi bir e itim görmü tür. Din ve as-
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tronomi üzerine yetkinle mi , hekimlikte
kendini geli tirmi tir. Dönemin tan nan bil-
ginlerinden dersler alm r. Ailesinin de
mensubu oldu u Mag rahiplerinin din ve
dolay yla ya am biçiminde uzun zamand r
süren de im çabalar  gözlemlemi , top-
lumun tüm kesimleriyle tan  ve ya am-
lar  payla r. Kendi ö retisini olu tur-
mas nda bu çabalar n pay  büyüktür.

Edindi i bilgileri bilince dönü türen Zer-
dü t, toplumun içine dü tü ü kötü durumu
ve ya am tarz ndaki kölele tirici yakla mlar
kabul etmez. Belki de ilk isyan yla bu yakla-

 gösterir; Toplumun o zamanki ölçü-
lerine göre, erkekler 15 ya na geldiklerinde
bir imtihandan sonra evlendirilirler. Ancak
evlenecekleri güne kadar e i olacak k  gör-
meleri ve ili ki kurmalar  yasakt r. Gerçekte
Aryen topluma ait olmayan, devletçi uygarl n
ve yabanc la man n getirdi i bu gelene e
Zerdü t kar  ç kar. Bir ya am boyu birlikte
olaca , tüm yönleriyle ya am  payla aca
insan  birliktelik kurulmadan önce görme
ve tan man n do ru olaca nda srar eder.
Elbette Zerdü t’ün isyan  bu olaydan ibaret
de ildir. Toplumun kar la  büyük so-
runlar n bilincinde olan Zerdü t köklü çözüm
aray lar na yönelir. Önderli in de belirtti i
gibi Zerdü tilik bir Kürt zihniyet devrimini
gerçekle tirir. Ancak Zerdü t ö retisini an-
lamam z için, onun ya ad  dönemin ve top-
lumun özelliklerini incelememiz gerekir.

Zerdü t’ün Ya ad  Dönemin Ve Top-
lumun Özellikleri

Zerdü t’ün .Ö 1000-600 y llar  aras nda
ya ad  belirtilir. Bu dönemde Babil iktidar
güçsüzle irken yerine Asur iktidar  egemen
hale gelir. Fetih, talan ve ticareti iç içe geli -
tirerek güçlenen Asur devleti ayn  zamanda
insan kellelerinden kaleler yapmas , asimi-
lasyon, soyk m ve sürgün uygulamalar yla
da ünlüdür. Devletçi uygarl n o dönemdeki
mirasç  ve merkezi olan bu devlet, Asur
halk  da dahil olmak üzere Ortado u’daki
tüm halklar n ba na büyük bir bela olmu tur.

Demokratik uygarl k cephesinde ise Me-
zopotamya’n n güneyinde Sami toplumuna
ba  kabilelerin direni leri, Yukar  Mezo-
potamya ve ran co rafyas nda ise Aryenik
topluluklar n direni leri vard r. Aryenlerden
öne ç kanlar ise Uruarti ve Nairi a iretlerinin
birle erek kurduklar  Urartu krall  ile Med
ve Pers topluluklar r. Aryen ve Sami top-
luluklar n kesintisiz direni leri ve Babil ile
çat mas na ra men Asur köleci emperyalizmi
engellenememektedir. Urartular n uzun süreli
direni i, tüm görkemlili ine ra men tehlikeyi
bertaraf etme gücüne ula amaz. Çünkü zaman
zaman büyük ba ar lar elde etseler de Aryen
topluluklar  birle tiremezler. Güçlü bir ataerkil

iret düzeni ile devlet aras nda s an Med-
ler, üstesinden gelemedikleri sorunlarla bo-

maktad rlar. Asur devletinin güneyden,
Turanilerin ise do udan gittikçe iddetlenip
yayg nla an sald lar  sürmektedir. D tan
yönelen tehditler yan nda Aryen toplumunun
kendi içinden kaynaklanan sorunlar da çok

rd r. Mitraizm, toplumun sorunlar  çö-
zecek ideoloji olmaktan uzak k nm r.
Ba ta Zerdü t’ün mensubu oldu u Medler
olmak üzere Aryen topluluklarda kendi de-

erlerinden uzakla ma, dü ünsel ve fiziksel
tembelli in yayg nla mas , yozla ma had saf-
hadad r. Tar m-köy kültürünün yarat  ve
neoliti in öncüsü Aryen toplumundan eser
kalmam  gibidir. Elde kalan çok az de er
de dar dinsel kal plar içinde, gerçek anlam-
lar ndan oldukça uzak ekilde ya at lmaya
çal r. En kötüsü de toplum, içinde bulun-
du u ba  a  gidi i de tirilemez kader
olarak görüp raz  olmaktad r. Din adamlar ,
alimler ve yerel önderliklerin ço unlu u
Asur devletinin i birlikçileridir. Kalan çok
az k sm  ise ancak dar topluluklar ve bölge-
lerde etkin olabilmektedirler.

Neolitik devrimin ve tar m kültürünün
yaratt  de erler gözden dü mü , birli ini
kaybeden ve oldukça zay flayan Aryen top-
lumu da lmayla yüz yüze kalm r.

Ülkenin güneyindeki a iretler ise ciddi
anlamda direnecek güçte de illerdir.
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ç ve d  tehditler Aryen toplumunu ta-
rihten tasfiye olman n e ine getirmi tir.
Aryen topluluklar  için iki yol belirir. Ya di-
reni lerinin ba ar zl  ve/veya teslim olma
yoluyla toplumsal tarihten silinme. Ya da
varl klar  ve özgürlüklerini korumalar
sa layacak ideoloji, felsefe, yol-yöntem, ön-
derlik ve örgütlenme yaratarak, birliklerini
sa layarak, hem kendileri ve hem de di er
halklar için hakikatin ya anmas  yeniden
mümkün k lacaklard r.

te Zerdü t, böyle bir tarihsel-toplumsal
ihtiyaç sonucunda ortaya ç kar. Zerdü t, bu
hedefe ula mak için, özgürlü ün ve adaletin
kaybedildi i noktada aranmas  gerekti inin
fark ndad r. Bu bilinçle özünde Neolitik dev-
rim ve tar m-köy kültürünü yeniden canlan-

rmak; buna dayal  toplumsal birli i sa la-
mak, zihniyet ve ki ilikte devrim yaparak
devletçi uygarl a kar  direnmek ve toplumu
özgürle tirmek ister.

ZERDÜ T Ö RET N OLU UM SÜREC
Ald  e itim, ki ilik özellikleri, toplumu

ve ya am  tan mas  sa layan gözlemleri
sonucunda ya anan sorunlara çözüm bulma
ve olma aray lar , gençlik dönemine gelince
iyice artar. 15 ya  geçince bu temelde ai-
lesinden ve kendi yöresinden uzakla arak
kendini topluma adar. Yoksullara, ihtiyarlara,
güçsüzlere ve muhtaç olanlara yard m eder,
adaletsizliklere, kötülüklere ve yanl lara,
toplumun köle özelliklerine kar  mücadele
eder. Asur devletçi güçleri ile Turanilerin
sald lar na kar  toplumun direni  göster-
mesi için çabalar. Gençleri, i galci ve yay lmac
güçlere kar  sava mak için örgütlerken tüm
halk  da direni e haz rlamaya çal r. Ancak
bu dü ünsel ve örgütsel gücü böylesi bir
amac  gerçekle tirmeye yetmez. Ula abildi i
her yere ve toplumun tüm kesimlerine git-
mesine ra men insanlar  ikna edemeyince
umut ve hayalleri y r, cesareti ve inanc
bitme noktas na dayan r. Uzun y llar süren
bu çaba hüsranla sonuçlan nca uzun süredir
tan  oldu u Vahu Menah adl  ya  bilgeye

dan r. Zerdü ti kaynaklara göre bu ya
bilge, tanr  Ahura Mazda’n n Vahu Menah
adl  mele inin insan biçimindeki halidir.
Vahu Menah, Zerdü t’e; bu ekilde halk  ikna
edemeyece ini, d tan gelen sald lara kar
halk  haz rlamas n çok yönlü bir çaba ge-
rektirdi ini, dü ünce ve ki ilikte köklü bir
de ime dayal  olarak toplumu dönü türmesi
gerekti ini belirtir. Dü ünce ve ki ilikte bu
yeterlili e ula mas  için de Zerdü t’e uzun
süreli ve esasl  bir yo unla ma ya amas n
zorunlu oldu unu söyler. Vahu Menah’ n bu
tespit ve önerilerini dikkate alan Zerdü t,
bugün Alborz olarak bilinen ama gerçekte
ad  Sebelan olan da da inzivaya çekilir. Do -
ruya en yak n verilere göre yakla k on y l
süren bu inziva süresince insanlarla kar -
la maz, kendini tamamen do aya verir. Ço-
banlar n ve birkaç köylünün kendisini gör-
meden b rakt klar  yiyeceklerle beslenir. Bu
inziva süresince gece-gündüz, so uk-s cak,
karanl k-ayd nl k, f rt na-sakinlik gibi do a
olaylar , toplumun gelenekleri ile ya am
ve ili ki biçimini, toplumun sorunlar , Asur
ve Turanilerin Aryenik topluluklara sald -
lar , Mitraizmi, ya am  ve ölümü, gök ci-
simlerini, hayvanlar , bitkileri; yani k saca
evren, ya am, varl k, toplum, do a ve insan
hakk nda ne varsa ö renmek anlamak ister;
en ince ayr nt na kadar inceler ve yorumlar
getirir.

Zerdü tlük üzerine olan verilere göre bu
inzivan n sonlar na do ru tanr  Ahura Mazda
Zerdü t’e kendini gösterir. Bu görü melerde
Zerdü t, anlamak istedi i konular  Ahura
Mazda’dan sorar. lk sorusunun “söyle bana
sen kimsin” oldu u belirtilir. Ahura Mazda
sorulan sorular  tek tek ve anla r ekilde
cevaplar. Bu görü me ayn  zamanda Zerdü t

retisinin ölçüleri, de erleri ve ilkelerini
olu turmu tur. Zerde t Ahura Mazda’n n bu
belirttiklerini ve ula  sonuçlar  daha sonra
yaz ya döker. Otuz ya na kadar süren bu in-
zivas nda Zerdü t, yeni bir ya am ve toplumu
yaratacak zihniyet ve ki ili e ula r ve art k
insanlar n aras na inerek ö retisini yaymaya
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ve mücadeleye haz r hale gelir. Özünde Zer-
dü t  do a,  toplum  ve  tarih  hakk nda  elde
etti i verileri ve sonuçlar , Sebelan da nda
ya ad  yo unla ma sonucunda rafine et-
mi tir. Yerle ik ideoloji olan Mithra inanc nda
gerçekle tirdi i de ikliklerle birlikte yeni
bir zihniyet devrimi gerçekle tirmi tir. Top-
lumu da, olu turdu u bu ö retiye dayanarak
tar m kültürü temelinde yeniden in a etmeyi
amaçlam r.

Olu turdu u ö retinin verdi i güven ve
kararl kla yola ç kan Zerdü t, Daitya ( bu-
günkü ad yla Aras ) nehrinin kollar ndan
biri olan Aevatak suyunun k na 20 Mart
gününde ula r. Bilindi i gibi 20 Mart gecesi
Aryen topluluklar n Newroz bayram  ba lar.
Bugün ayn  zamanda Asur’un zulmüne son
vermenin somut ad mlar n da at ld  gün
anlam na gelmektedir. Zerdü tnameye göre;
Zerdü t, bu nehirde tanr  Ahura Mazda ta-
raf ndan vaftiz edilir ve peygamberlik payesi
al r. Bu olayla birlikte art k toplumun içine
yeniden girer.

Anlat lara göre Zerdü t, ö retisini yaymak
için büyük bir çaba içerisine girer. Önce ailesi
ve kendi akrabalar ndan ba lar. Özünden
bo alm  Mitraizm’in ve di er çok tanr
dinlerin toplum üzerinde a r olumsuz etkileri
vard r. Din adamlar , a iret reisleri ve di er
egemen kesimler güçlüdür. Medyal  egemen
kesimler, Zerdü t’ün ö retisinin toplumda
çok ciddi bir dönü ümü gerçekle tirece ini
ve dolay yla kendi yerle ik ç karlar na zarar
verece ini fark ederler. Bu nedenle Zerdü t
hakk nda karalama, dedikodu, gözden dü-
ürme, bask , iftira ba ta olmak üzere her

türlü komplo ve engellemeyi gerçekle tirirler.
Zerdü t’e ve ö retisine kar  özellikle iki ko-
nuyu çok kullan rlar.

Zerdü t, toplumdaki parçal  ve da l-
may  engellemek için çok tanr  a mak
ister. Ahura Mazda’y  iyilikleri yaratan tanr
olarak ele al p, buna dayanarak Ehriman ve
onun yaratt  kötülüklere kar  sürekli mü-
cadele edilmesini savunur. Bir di er konu
da, Zerdü t’ün ba ta topluma hizmet edenleri

olmak üzere hayvanlar n kesilmesini ve yen-
mesine getirdi i s rlamalard r. Ayr ca top-
lumun Neolitik devrimin kazan mlar na ve
tar m kültürüne sahip ç kmas , do a ile
do adaki varl klar n sevilmesini ve korun-
mas  ister. K sacas  toplumsal dönü ümü
gerçekle tirmesini ve d tan kaynakl  teh-
ditlerin bo a ç kar lmas  hedefler. Elbette
bu hedefler, dönemin toplumu ve özellikle
de egemen kesimler taraf ndan kolay haz-
medilmez ve büyük engellemelerle kar la r.
Ancak uzun u ra lar sonucunda yak n akra-
balar ndan birisi de dahil olmak üzere çok
küçük bir gruba kabul ettirebilir ö retisini.

retisini kendi toplumunda kabul etti-
remeyen Zerdü t, yönünü ba ka diyarlara
çevirir. Eldeki verilere göre, Medya ülkesinin

bat ndaki Bakhtriya ülkesine do ru yol al r.
Bakhtriya ülkesine gitmesinin nedeni de, bu
ülkenin kral  olan Kavi Vi taspa’n n farkl  fi-
kirlere aç k olmas r. Bakhtriya ülkesi, ancak
yüklü miktarlarda haraç ödeyerek Turanilerin
sald lar  zaman zaman engelleyebilmek-
tedir. Kral Vi taspa, sarayda sürekli tart ma
toplant lar  düzenler. Vi taspa’n n saray na
ula an Zerdü t toplant lara kat larak zekas ,
bilgeli ini ve dürüstlü ünü ispatlar. Bu durum
kral Vi taspa’n n takdirine yol açar. Ancak
ba ta din adamlar  olmak üzere iktidardan
pay alanlar n baz lar , Zerdü t’ün öne ç k-
mas ndan rahats z olurlar ve ona komplo
kurarlar. Kurulan komplo sonucu Zerdü t
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tutuklan r. Bir süre zindanda kalan Zerdü t,
Vi taspa’n n at  iyile tirince serbest b rak r.
Zerdü t, e er ö retisini Vi taspaya kabul et-
tirebilirse toplum taraf ndan da h zla kabul
edilece inin bilincindedir. ki y l u ra
bu amac nda ba ar  olur. Vi taspa’dan sonra
Fra a-o tra ve Jamaspa adl  yard mc lar  da,
Zerdü t ö retisini kabul ederler. Bu geli meye
ba  olarak Zerdü t ö retisi k sa zamanda
ran’ n tüm do usunda yayg nla r. Büyük

bir ihtimalle bu nedenle, Gathalar’da ad  en
çok an lan Zerdü ti, Vi taspa’d r. Zerdü t ö -
retisinden güç alan Kral Vi taspa ve Bakhtriya
ülkesi toplumu, önce en büyük ve yak n
tehdit olan Turanilere kar  direni i yükseltir.
Turanilere verilen haraç kesilir ve yap lan
haz rl klar temelinde büyük bir savunma sa-
va  verilir.

Bir  teze  göre  Zerdü t  77  ya ndayken,
Turanilerle yap lan sava lardan birinde kat-
ledilir. Bir di er teze göreyse; Zerdü t ö re-
tisini kabul etmi  olanlara bir toplant  dü-
zenledikten sonra kendi yöresine dönmü
ve Medlerin gelece inin ne olaca  ö ren-
mek için Sebelan da na ç km  ve orada
Ahura Mazda’ya sordu u sorunun cevab
ald ktan sonra bedensel ya am  sona ermi -
tir.

Zerdü t’ün mezar  hakk nda kesinle ti-
rilmi  bir bilgi olmamas na ra men farkl
görü ler vard r. Bir görü , Zerdü t’ün meza-

n Naq i Rûstam alan ndaki Kaba-i Zerdü t
adl  an t mezar oldu unu savunur. Bir görü
ise, Zerdü t’ün k olup Ahura Mazda ile
bütünle ti i gerekçesiyle mezar n olma-

 söyler.
Ama her halükarda bedeni yok olmaya-

ca na göre, ya mezar  imha edilmi tir, ya
da kay tlardan silinmi tir. Kald  ki devletçi
uygarl k güçlerinin, direni çilerin ve halk
önderlerinin mezarlar  bile toplumsal ha-

zadan silmek için saklamalar  ve/veya imha
etmeleri bir gelenektir. Bu yakla m êx Said,
Seid R za, Mahsum Korkmaz ve daha nicele-
rinin mezarlar na yap ld  gibi günümüzde
de sürmektedir.

Kavi Vi taspa’n n farkl  fikirlere aç k
olmas  ve Zerdü t ö retisini kabul etmesinin
nedenlerini incelersek e er, Vi taspa’n n si-
yasal bir gerekçesi oldu unu da görürüz.
Turani topluluklar n, talan amac yla Aryen
ülkesine sürekli sald lar düzenledi i bili-
niyor. Bu sald larda en fazla zarar gören
ise en yak n olduklar  için Turanilerin ilk ve
iddetli sald lar na hedef olan Bakhtria ül-

kesidir. Anla ld  kadar yla, Kavi Vi taspa
dü üncenin geli mesi ve Zerdü t ö retisiyle;
hem kendi ülkesindeki toplumsal sorunlara
ve iktidar içi çat maya çözüm bulmay , hem
de ba ta Turaniler olmak üzere d tan gelen
sald lara kar  ülkeyi korumay  amaçlar.

er Kawa destan yla Zerdü t ö retisinin
geli imi aras ndaki ba lant  incelersek u
sonuca ula mak mümkün. Bir ihtimal, Newroz
destan nda Kawa olarak bahsedilen ki i Kavi
Vi taspa ve/veya ard llar ndan biridir. Bu
ki ilerden biri, Aryen toplumunun bir parças
olan kendi halk  güvenceye ald ktan sonra
Bat ’ya yönelmi  ve Aryen toplumuna mensup
di er topluluklar  da birle tirerek Asur ikti-
dar  sona erdirecek bir direni i örgütle-
mi tir. Daha sonra görülece i gibi ran ve
Kürdistan co rafyas nda ortaya ç kan birçok
direni  k sa zamanda di er ülkeleri ve böl-
geleri etkileyecek düzeylere ula r. Bir
di er ihtimal ise, Zerdü t ö retisinin Med

iretleri taraf ndan da kabul edilmesiyle
birlikte Aryen topluluklar aras nda birlik
sa lanabilmi  ve bu temelde Asur devletini
sona erdiren direni  örgütlenmi tir. Bu di-
reni te de ba ar da büyük pay  olan K yakser
adl  komutan demirci Kawa olarak ifade edil-
mi tir.

ZERDÜ T Ö RET
Zerdü t ö retisinin ç  yapt  iki temel

kaynak vard r. Birisi, neolitik devrim ve tar m
kültürünün yol açt  geli meler. Di eri ise
Aryen toplumun eski ideolojilerinden olan
Mitra inanc .

Bu temelde Mitra inanc n baz  yönlerine
de inmekte fayda var.
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Mitraizm’de Tanr  Anlay
Mitraizm’in Aryen toplumu içinde .Ö

yakla k 1500’lü y llarda ortaya ç kt  ve
benimsendi i kabul edilir. Kürtlerin anala-

-atalar  olan Guti-Hurri olarak adland lan
iretlerin aralar nda birlikler olu turdu u,

yerel-bölgesel çapta siyasal sistemlere ka-
vu tuklar , halkla ma sürecinin h zland
döneme denk gelir. Çok tanr k-tanr çal a
dayal  Mitraizmde ana-tanr ça kültü ve tar m
toplumunun komünal de erleri a rl klar
hissettirirler. Mitraizm panteonunun en üst
kat nda üç temel tanr -tanr ça olup içlerinde
en öne ç kan Mitra’d r.

Mitra: Anla ma, yarg ç anlamlar nda kav-
ramla lm r. Güne ’in ya amsal öneminin
fark nda olan Aryenik topluluklar onun üze-
rinde de bir güç olabilece ini tasavvur ederek
ba lang çta bir elçi-peygamber rolünü ver-
dikleri Mitra’ya güne ’in de üzerinde olan
tanr  anlam  yüklemi lerdir.

Mitra, Zerdü tilikteki Ahura Mazda inan-
na temel te kil eden ba  tanr r. Mitra

ayn  zamanda ya am veren ve güzelle tirendir.
Mitra’ya atfedilen anla ma-anla ma koruyucu
ve yarg çl k özellikleri ise, onun ya am n ku-
rallar , yasalar  ve ölçülerini denetliyor
olmas na dayan r. Toplumun bulundu u ve
ya am n sürdü ü tüm alanlara ili kin yasa-
lar-kurallar ve ölçülerdir bahsedilen. nsan,
kendini tanr yla bütünle tirmek için anla ma
imzalar ve bu anla maya ba  kal r. Bu
ekilde tanr n da bir parças  olur. Bu an-

la ma temelinde ya am  sürdüren insan ku -
kusuz bu anla maya uymak zorundad r. Bu

anla man n artlar  Vendidad’ta yaz r.
Buna  göre  de  Mitra  her  iki  dünya  da  da
adaleti sa layan ve anla malar  koruyan ba
yarg çt r.

ndra: Zerdü tilikte Vritta veya Vereth-
raghna olarak bilinen ndra, f rt na ve im ek
tanr ças r. Kötülüklere kar  mücadele etme
ve savunma sava n gereklili ini ifade ve
temsil eder. Her zaman ba ar  mücadele
eder ve insanlar  kötülüklerden korur. ndra,
gücünü Homa adl  ot ve içecekten al r. Homa,
ilk canl n dünyaya ta nmas nda çok önemli
deste i olan bir güç kayna  oldu u için Mit-
raizm ve Mitraizm’in fazla etkiledi i ö reti-
lerde özel bir anlama sahiptir. Zerdü tilikte,
Ahura Mazda’n n kötülüklere kar  sava ma
özelli i ndra’dan gelir. im ek ise ate e ya-

nl ndan dolay  önemlidir. Ate  ve im ek
birle ik olarak kötülüklerin yok edilmesi an-
lam ndad r. Tabii bu kötülükler hem d tan
gelen sald lar ve hem de özellikle ki ili i
etkileyen köleci ve iktidarc  özelliklerdir. Di-
reni  ö retilerinin hemen tümünde ortak
prensiplerden biri olan safl k, erdemlilik,
ayd nlanma, iç duruluk gibi özelliklerin Zer-
dü tilik’deki kayna ndra’d r. Zerdü tilik
üzerine olan baz  kaynaklarda ndra’n n daha
sonra Ehriman’a kat ld  belirtilir. Ancak
Zerdü tilik hakk ndaki belgeler üzerine ya-

lan tahrifatlar  hat rlarsak bu görü ün spe-
külatif oldu u anla r. ndra’n n temsil etti i
kötülükleri ortadan kald rmak için gerçek-
le tirilen mücadele-direni -sava  kavram n,
bu görü ü savunanlarca olumsuz anlamda
kullan larak Ehriman’a mal edilmi  oldu unu;
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esasta ise kötülük için sava ma özelli inin
Ehriman’a, kötülüklere kar  sava ma özel-
li inin de Ahura Mazda’ya kat ld klar  be-
lirtmek do ruya daha yak n yorumdur. Gü-
nümüzde bile sava -bar  kavramlar  üzerinde
büyük tahrifatlar, manipülasyon, spekülasyon
ve çarp tmalar n gerçekle tirilmesi de ayn
mant a dayanmaktad r. Sonuçta bu görü ün
devletçi-uygarl a hizmet etti i ortadad r.

Varuna: çine alma anlam  ta r. Varuna,
ya am için ihtiyaç duyulan hava yani oksijen
tanr ças r. Ahura Mazda’n n tüm özellikleri
Varuna için de kullan lmaktad r. yi insanlara
her zaman yard mc  olur. Tüm ilahilerde en
fazla öne ç kand r; hatta bir yerde Ahura
Mazda’n n kendisi de Varuna’ya dua eder.
Varuna tüm evreni yönetendir. Evrendeki
tüm olaylar ve hareketler ona ba r. Ahura
Mazda ile en fazla bütünle mi  tanr çad r.

Burada, Varuna’n n evrenin, do an n, var-
n ve ya am n esas gücü, özü ve hatta ken-

disi oldu unu anl yoruz.

Çok Tanr ça-Tanr ktan Tek
Tanr a Do ru

Mitraizm’deki Mitra- ndra-Varuna, Zer-
dü tilikte tek tanr a dönü ür. Din olarak
adland lan di er birçok ö retide oldu u
haliyle, tanr -tanr çan n cinsiyetini belirlemek
için kullan lan tak lardan birinin kullan lmas
Ahura Mazda’n n anlam n yitmesine neden
olacakt r. Bu nedenle Ahura Mazda için tan-

-tanr ça kavramlar  birlikte kullanmak
belki de daha do ru olacakt r. Çünkü ö reti-
siyle tar m kültürü temelinde toplumu ye-
niden kurmay  amaçlayan Zerdü t, kad n-
erkek e itli ini her yerde öne ç kar r. Yani
cinsiyetçili in a lmas n Ahura-Mazda’dan
ba lat lmas  gere inin fark ndad r.

Zerdü tilikte tek tanr dan ziyade tek tan-
a do ru gidi  diyoruz. Çünkü Zerdü tilikte

her ey dualite temeline dayan r. Dualiteler
aras ndaki ili ki ve çeli kinin sonucu da var-

klar  ve olaylar n gidi at  belirler. Dualiteler
ba ta yarat m-yaratan ve yarad  için ge-
çerlidir. Buradaki dualite, kendisini do aya,

topluma, insana, varl klara, olaylara ve ya ama
yans r. ki yaratandan bahsedilir, ancak iki-
sinin de e it düzeyde olduklar  ve e it düzeyde
yaratt klar  söylenemez. yilikleri, iyileri ve
gerçek olanlar  yaratan Ahura Mazda iken,
Ehriman ise, Ahura Mazda’n n her yaratt
iyiye kar k bir kötülük, kötü ve sahte
yaratan yarat r. Do al toplumun milyon-
larca y ll k birikimi, ana-kad n öncülü ünde
neolitik devrimi ve tar m kültürünü yaratarak
ahlaki-politik toplum olarak adland lan ha-
kikati ortaya ç karm r. Toplum d  ve
kar  küçük bir kesim de ortaya ç kan bu
hakikate el koyup yarat lan tüm manevi-
maddi de erleri gasp ederek ve kendi sahte
hakikatini yaratm  ve buna da uygarl k ad
koymu tur. Bu nedenle demokratik uygarl k
ile devletçi uygarl k ile bunlar aras ndaki
ili ki-çeli kiler ne anlam ifade ediyorsa Zer-
dü tilikte de Ahura Mazda ile Ehriman ve
bunlar aras ndaki ili ki-çeli kiler o anlam
ifade eder.

Ahura Mazda:Ahura Mazda, tüm iyi var-
klar n ve iyiliklerin yarat r. Her alanda

iyilik, güzellik, e itlik, erdemlilik, temizlik,
ayd nl k ve di er toplumsal de erleri temsil
eder.

Ehriman: Kötülüklerin yarat r. Tüm
kötü ve karanl klar  Ehriman’ n yaratt na
inan r. Ahura Mazda’n n her bir yaratt na
kar k  olarak  Ehriman  da  bir  kötü  varl k
yarat r.

Zerdü tilikte Evren ve Varl klar n
Olu umu

Zerdü tili in, evren ve ya am olu umunu
izahat na ili kin farkl  görü ler olsa da, özel-
likle en eski kaynaklar n incelenmesiyle de
ortaya ç kan ortak görü öyle izah edilebilir.

Evren, s rlar  bilinmeyen bir bo luktur.
Bu bo luk içinde,  d na s zd rmayan
bir yer vard r. Spenta Mainyu ( iyi ruh ) yani
Ahura Mazda’n n mekan  olan bu yer ayd n-

n, iyili in, güzelli in, erdemin, bilgeli in,
do rulu un ve ahlak n merkezidir. Hiçbir
güç taraf ndan yarat lmam  olan bu yer
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ezelden beri vard r. Buras  d ndaki her
yerde karanl klar hakimdir.

Angra Mainyu, yani Ehriman’ n egemen-
li inde olan karanl klar diyar  da, hiç kimse
taraf ndan yarat lmam  olan ve ezelden beri
var olan yerdir.

Ba lang çta evrende sadece bu iki güç
vard r ve birbirlerinden habersizdirler. Bunlar

nda hiçbir ruhsal ve/veya yap sal varl k
yoktur. Ancak bir süre sonra Ehriman, Ahura
Mazda’n n varl  fark edince durum de ir
ve ona sald r. Kötülü ün bu sald na u -
rayan iyilik, yani Ahura Mazda savunma
sava  verir. Bu olayla birlikte art k tüm ev-
renin tümünde ve tüm varl klar  içine alacak
ekilde iyi ile kötü aras nda sürekli mücadele

dönemi ba lar. yi, ayd nl k, do ruluk egemen
oluncaya kadar bu mücadele sürecektir. Gat-
halarda, Zerdü t iyilik ve kötülük; ayd nl k
ve karanl k ikilili ini ayn  anda-birlikte var
olan ve birbirleriyle sürekli sava an ikizler
olarak tan mlar.

Yasna 30’da yaz ld na göre:
lk yarat lm lar çift ruhlarm ,

kiz yolda lar diye tan rlar kendilerini
Yine de her dü üncede, sözde ve edimde

bu ikisi
Asla anla amazlar.
Bir iyi öteki kötü”

Zerdü t ayn  yasna’n n devam na insan n
iradesi ve rolünün önemine de i aret eder:

“Ve bu ikiden bilge seçer do ru olarak
Bilge olmayan seçemez, böylece ve yolunu

r.” (31)
Bu mücadelenin ilerlemesiyle bir süre

sonra, Ahura Mazda, varl klar  kendi bünye-
sinden yaratmaya ba lar. Ahura Mazda’n n
yaratt  bu varl klar n harekete geçmesi için
ise zaman yard mc  olur. Zerdü tilerde zaman,
Zûrvan olarak tan mlan r. Kürt mitolojisinde,
zaman n simgesi ve ayn  zamanda ya am n
tan , koruyucusu oldu una inan lan y ld za
Zûrvan-Zirewan denir. Yarat n hareketini
sa layan enerji ise havad r; burada Varuna’n n
rolü öne ç kar.

Evrenin bu ekilde yarat lmas ndan sonra
Ahura Mazda ile Ehriman aras ndaki sava
iddetlenerek sürer. Ahura Mazda’n n her

bir yaratt na kar n Ehriman da bir kötü
varl k yaratarak iyilikleri yok etmek ister.
Ahura Mazda yaratt  varl klar , “kamara”
adl  yerde bar nd r. Bu yer genelde yumurta
ile sembolize edilir. Ehriman’ n yaratt  var-

klar, bu yumurtan n kabuklar  k p içine
girince art k iyilik ve kötülük, karanl k ve
ayd nl k ayn  zeminde birbirleriyle sava rlar.

yi-ayd nl k, egemen olana ve kötülük-
karanl  ortadan kald rana kadar bu sava
sürecektir. yi ile kötü, karanl kla ayd nl k
aras ndaki mücadele evrenin her yerinde ve
tüm varl klar içinde ve aras nda vard r.

yi ile kötünün iç içe geçmesinden sonra,
Gaethya adl  a amaya geçilir. Ruh ve maddenin
bütünle ti i bu a amada, dünya, y ld zlar,
gezegenler, toprak, dünya, do a, toprak ya-
rat r. Bitki, hayvan ve insan olu umunun
temeli at r. Zerdü ti kaynaklarda konuyla
ilgili en fazla a rl k kazanan anlat ma göre;
Vauru Ka a denilen Dünya, suyla kapl r.
Bu dünya da, ezelden var olan Haraiti Bareze
denen bir da  vard r. Airyana Vaeco’nun da
üzerinde bulundu u bu da  ayn  zamanda
Dünya’n n merkezidir. Hareketi gözlenebilen
ilk canl  varl k, kutsal Homa bitkisinde içkin
biçimde bu da a iner. Homa’n n kök salmas
ve ço almas yla art k insan ve hayvan ör-
nekleri olu ur.

Zerdü ti kaynaklara göre; ilk insan nu-
munesi, Gayo Maretan adl  insans  varl kt r.
Bu varl n, kötülük güçleri taraf ndan öl-
dürülmesinden k rk y l sonra ilk insan çifti
dünyaya gelir. Erkek Ma iye, kad n ise Ma i-
yane ad  al r. Özellikleriyle birlikte Ma iye
ve Ma iyane adl  ilk insanlar n olu umu uzun
ve karma k bir evrimle gerçekle ir. nsan
beden ve ruhtan olu ur. nsan dünyaya inince
neyi nas l yapaca na kendisi karar verir.
Ancak sindirim ve sinir sistemleri insan nkine
benzeyen varl klar n yenmesi yasakt r. S r
tam da bu özellikleri ta  için yenmesi
yasakt r. Ancak Ma iye ve Ma iyane’nin to-
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runlar  olan Yima, bu kural  bozarak büyük
günah i lemi  ve bundan dolay  insanlar n
ölümlü olmalar na yol açm r.

Do adaki Temel Maddeler
Zerdü ti ö retide evren ve varl klar  olu -

turan temel maddeler; su, toprak, hava ve
ate tir.

Su: Ar nma, fiziksel-ruhsal temizlik ve
sa kl  olma özelliklerini temsil eden A a
ve Haurvatak adl  meleklerle suya verilen
de ere vurgu yap r. Bunun yan  s ra, dün-
yan n önce su kütlesinden olu mu  oldu u
anlat  da suyun önemine i aret eder. Suyun
kirletilmesi de en büyük günahlardan say r.

Toprak: Zerdü t’ün yeniden canland rmak
istedi i tar m kültürünün kendisi zaten top-
ra a dayan r. Zerdü ti ö retide topra a verilen
önem Armaiti adl  melekle yans r. Armaitiye
atfedilen insan n kendi özüne uygun olmas ,
insana mücadele gücü vermesi, inanc n top-
ra a ba kla ölçülmesi gibi özellikler bu
de ere i aret eder.

Zerdü te göre bir kar  topra  ekmek
bir ülkeyi fethetmekten daha de erlidir. Gat-
halar ve Yasnalarda topra n de erine sürekli
vurgu yap r topra n kirletilmemesi en bü-
yük günahlardan say r. Dikkat edilirse
ölülere  ili kin  yakla mda  bu  çok  aç k  gö-
rülmektedir.

Hava: Ya am n olmazsa olmaz  say r.
Mitraizmde, Varuna ile sembolize edilen ha-
van n de eri Zerdü tlükte di er meleklerin
özellikleri aras na serpi tirilmi tir.

Nuh Tufan
Nuh Tufan ’na benzer bir felaket öyküsü

Zerdü t ö retisinde de vard r. Ancak gemi
yoktur ve onun yerine Vara adl  bir yap  in a
edilir. Vara’n n her bir kenar  yakla k bir
ko u alan  uzunlu undad r. Bu felaket uzun
bir süre devam eder.

Nuh Tufan  ve benzer anlat larda oldu u
gibi burada da ruhlu-canl dan birer çift al r.
Vara’da kurulan toplumsal sistem ve ya am
cennet gibi de tan r.

Zerdü t Ö retisindeki Melekler
Budizm’de tanr lar olarak bilinen Daeva,

Zerdü tilikte tüm kötülükler için kullan lan
bir kavramd r. Aryen toplumunun parçalan-
mas  sonras nda baz  topluluklar n birbirle-
rine rakip olmalar , bu sonuca yol açm  ola-
bilir.

Zerdü t’ün, bugünkü ifadeyle toplumsal
cinsiyetçili e kar  sava  melekleri s f-
land rmas na da yans r. Bu temelde Zerdü -
tilikte ölümsüzler de denen alt  ba  melekten
üç melek kad nd r, üç melek de erkektirler.

Onlar  k saca tan yal m:
Erkek olanlar: A a, Vahu Menah, Ki atria

Vairya
Kad n olanlar: Armaiti, Hauruatat ve Ame-

retat.
1-A a
Eril ve di il özellikleri sentez olarak

birlikte ta yan bu melek, erkek olarak bilinir.
Safl k ve do rulu u temsil eder. A a ad -y -
kamak-kavram ndan gelir. Burada y kanmak;
temizlenmek hem beden ve hem de ruh için
geçerlidir. A a, insan n Ahura Mazda’ya nas l
ula abilece ini gösterir. Ahura Mazda’ya en
yak n olan melektir. Gathalarda öyle der:

“yaln zca bir tek yol vard r, A a’n n yolu;
di er tüm yollar yanl rlar”

a, insana mücadele etme yolunu gösterir.
a, insan n sadece tanr  Ahura Mazda için

de il, ayn  zamanda toplum için de dürüst
ve do ru, adaletli ve yürekten olmas
belirtir. A a, ate le sembolize edilir ( Newroz
gelene ine ba  olarak ate ten atlama, bu
özellikten kayna  al yor ). A a, ayn  za-
manda cennet topra  da ifade eder. A a’ya
kar  Ehriman, Drug’u ( Kürtçe yalan anla-

nda ) yaratm r.
2-Vahu Menah
nsan  A a’n n yan na götüren “iyi ak l”d r.

Vahu Menah, bilme, bilgi ve ö renmedir. tan-
 sevme gücünü temsil eder. Tanr  sevme

gücü en fazla da hayvanlar için gösterilen
sevgiyle ifade edilir. Vahu Menah, hayvanlar
koruma mele i oldu u için et yememe kültürü
de onun denetimindedir. Do ru sevgiyi gös-
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teren Vahu Menah’t r. Vahu Menah, Ahura
Mazda ile Zerdü t aras nda mesaj ta r.
Eril olarak tan nmas na ra men, eril ve di il
özellikler Vahu Menah’ta sentezlenmi tir.

3-K atria
atria erildir. Yaratan n egemenli ini

gösterir. Yaratan n yerine yönetme i ini icra
eder. nsanlara “iyi dü ün, iyi konu , iyi yap”
ilkesini ö reten K atria’d r. K atria’n n sem-
bolü demirdir.

Demir’in kullan lmas n, demokratik uy-
garl k güçlerinin direni lerine çok önemli
katk  sundu u biliniyor. Mitannilerde demir

lemecili inin çok ileri olmas  ve Kawa’n n
demirci olmas  ile K atria aras nda do rudan
bir ba lant  kuruldu u anla yor.

4-Armaiti
Kad n bir melektir. nançsal ba k, din-

darl k ve sevgiyi, özlü olmay  ve do ru bak
temsil eder. Aryenik dilde toprak ana anla-

nda kullan r. Kötülüklere kar  mücadele
etme gücü verir insana. Armaiti, A a kadar
önemlidir.

Armaiti’ye kar  Ehriman, Pairimaiti adl
skançl k, kibirlilik ve kendini üstün görmeyi

temsil eden yarat  olu turmu tur. Tar m-
kültürü ve ana-kad n tanr ça kültünün, Zer-
dü t ö retisi üzerindeki çok güçlü etkisini;
bu etkiyi en aç k yans tan mele in de Armaiti
oldu unu görüyoruz. Zerdü t, Armaiti yoluyla
toprak ve do an n ya amsal önemini topluma
kavratmay  amaçlar.

5-Haurvatak
Haurvatak, sa laml k ve sa kl  olmay ,

fiziki bütünlü ü temsil eder. Kad n olan Ha-
urvatak’ n i areti sudur.

6-Ameretat
Ameretat ölümsüzlük ve sürekliliktir. Ka-

n olan Ameretat’ n i areti bitkilerdir. Eh-
riman, Ameratat’ka kar  ölümü temsil eden
Merathyu’yu yaratm r. Haurvatak ile Ame-
retat birbirleriyle sürekli ili ki içindedirler.

Zerdü tilikte Gök Cisimleri
Güne : En fazla öne ç kan gök cismi gü-

ne tir. Güne in anlam  ayd nl k, iyilik, ya am

kayna r. Zerdü tilikte de güne , Mitra ta-
raf ndan temsil edilir.

Tistyra (Sirius y ld  ya da Venûs):
Kürtçede Gelawêj olarak adland r. A ustos
ay n ad r. Mitannilerde Tu ap olarak bi-
linir. Ya am  yeniden ye ertir; canland r.
Kötülüklerin insana egemen olmas  engeller.
Ya mur ve bereket getirir. Kad nla sembolize
edilen Venüs ayn  zamanda tanr çalar n tem-
silcisidir.

Ay: Gece ve karanl klarda insan  korumay
temsil eder. Med-Cezir ( suyun alçal p yük-
selmesi ) olay n kayna  oldu u bilinir.

Zerdü t Ö retisinin Kitaplar
Avesta: Zerdü t zaman nda ceylan deri-

sinden yap lma 16.000 yaprak üzerine ya-
ld  anlat r. Ancak, Makedonyal sken-

derin, Aryen ülkesini i gal etmesi s ras nda
Persepolis’teki kütüphaneyi yakmas yla kü-
tüphanede bulunan Avesta’da yanm r.

Avesta’da yaz lanlar, halk n sözlü ar ivinde
kal r. rani ve Zerdü ti olan Sasani iktidar
döneminde bu sözlü ar ivden yararlan larak
ve ku kusuz iktidar güçlerinin lehine birtak m
de iklikler yap larak Avesta yeniden yaz r.
slam ad  kullanan Arap egemen güçlerin

bölgeyi i gal etmesi s ras nda Zerdü tilik ve
Avesta yine imha tehlikesiyle kar la r. Ken-
dilerini zor bela kurtar p da Hindistan’a atan
Zerdü tiler, Avesta’dan elde kalanlar n ancak
bir k sm  beraberlerinde götürerek kurta-
rabilirler.

Gatha: Ço unluk bölümleri imha edil-
mi tir. Elde kalanlar, genel görü e göre Zer-
dü t’ün sözlerinden olu maktad r. Gathalar n
dili iirseldir. Gathalar Zerdü tili in kayna ,
içeri i, ölçüleri ve mücadele tarz n anlat -

r. Hem din hem de ya am n, toplumun
ve evrenin kural ve ölçülerini izah eder.

Vendîdad: Dini yasa ve ölçüleri anlat r.

Zerdü tilikte Ate  ve Ate gahlar
Ate : Zerdü tilikte, do adaki dört temel

maddeden biri say lan ate in, Aryenler için,
toplumsalla maya ba lang çtan itibaren bü-
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yük önemi ve kutsall  vard r. Ate  daha
sa kl  beslenmeye yard mc  olmas , topra n
pi irilerek birçok e yan n yap lmas nda katk
sunmas , tma özelli i gibi nedenlerle toplum
ya am na büyük faydalar  vard r. Ate in tma
özelli i, ayn  zamanda kendi etraf nda top-
lumsalla may  da geli tirir. Bu nedenlerle
ate e maddi ve manevi olarak büyük anlam
ve kutsall k atfedilir. Yine bu nedenle olacak
ki ya am n kayna  say lan güne le e it
anlam  payla r. Bunun yan nda ate
ayn  zamanda temizli in, safl n, erdemlili in
ve ayd nl n kayna  ve sembolü olarak da
de erlendirilmi tir. nsanlar n günah  olup
olmad n ate le s nanmas , Zerdü tilik ve
etkile im içinde oldu u di er ö retilerde
vard r. Ate  temizlik ve safl n sembolü ol-
du u kadar kendisine de özenle yakla r.
Aryenlerde ate in kutsall , Kürtlerin ate e
gösterdikleri sayg yla günümüzde bile devam
etmektedir. Örne in; Kürtlere göre, ate e su
dökmek günümüzde bile günah say r.

Ate  konusunda Hüseyin Engizek, “ Antik
Ça n Devrimcisi Zerdü t” adl  kitab nda
öyle anlat r:

“Zerdü tlükte ate ler bölümlere ayr lmak-
tad r. Daha sonra yaz lm  olan, Yeni Avesta’da,
Yasna 17’de, ate ler be e ayr lmaktad r. Bir;

Berezi Savab yani kutsal olanlar n önünde
yak lan ate tir. ki; Vobufryane, insan ve
hayvan bedenindeki ate tir. Üç; Urvazi ta,
bitkilerde bulundu una inan lan ate . Dört;
Vazi ta, bulutlar n çarpmas yla olu an y ld m
veya im i ifade eder. Be ; Speni ta, çal ma
yerlerinde kullan lan ate tir. Bu ayn  zamanda
evde kullan lan ate  içinde geçerlidir. Evdeki
kutsal ate  en çok kullan lan ate tir. Yine baz
kaynaklara göre ise kutsal ate ler üçe ayr r.
Bir; Farnhag, din adamlar n ate i. ki; Gu nasp,
sava lar n (krallar dahil) ate i. Üç; Burzin
mihr, köylü ve çiftçilerin yani halk n ate i.
Burada sosyal s fland rma ön plana ç ka-

lmaktad r. Fakat Zerdü tün Gathalar ’nda
en fazla insan n ruhsal ate i olan Fravar i-
ler’den bahsedilir.”

Ate gahlar: Ate gah n kökeni de ate in
toplum ya am nda çok önemli bir de er ola-
rak yer almas n ba lang na dayan r. Zag-
ros-Toros yükseltilerinde, özellikle k  gece-
lerinde yak lan ate ler etraf nda toplanan
insanlar sadece kendilerini tmakla kal-
mazlar. Esasta toplumsal ihtiyaçlar , sorunlar
tart arak çözümler üretirler. Bununla birlikte
do ay , ya am  ve kendilerini anlamaya ça-

rlar; bu anlam verme çabas na ba  olarak
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ate i kutsarlar. Ate gah, Zerdü tilikte bir
çe it ibadet mekanlar r. Ancak sadece bu
olmay p ayn  zamanda, e itim, politika, ör-
gütlenme görevlerinin de uyguland  me-
kanlard r.

Zerdü t ilk ate gah  Xorasan bölgesindeki
Belx ehrinde in a eder. kincisini yine Xo-
rasan bölgesinde, üçüncüsünü Urmiye’de,
dördüncü ve son ate gah  ise Urmiye bölge-
sine yak n iz ehrinde kurar. En büyük ate -
gahlardan biri olan ve Taxt-  Süleyman da
denilen iz’deki bu ate gah ayn  zamanda
Zerdü tiler için hac mekan  olarak kullan r.
Zerdü t’den sonra da birçok ate gah in a
edilir.

Zerdü tilikte Toplumsal Kesimler
1-Athravan yani rahipler grubu
2-Rathaestar yani sava lar grubu. Kral

da buna dahildir
3-Vastryo  yani köylüler ve çiftçiler grubu

Zerdü tilikte Önemli Törenler ve Kutsal
Günler

Navjote (Yeni Do um) Töreni: Zerdü lük
öncesi geleneklerde de var olan bu törende
büyük ölenler düzenlenir. Yeni do um ya
da ikinci do um anlam na gelen bu tören,
bir Zerdü ti olanlar için 7 ile 15 ya  aras ndaki
dönemde ama daha çok da 10-15 ya lar
aras nda yap lan bir törendir. Çocu un ki ilik
kazanmaya ba lamas , ya am -do ay -top-
lumu anlamaya ba lamas  kutlan r asl nda.
Safl , temizli i, günahs zl  ve do rulu u
temsil eden gömlek ve kemer, ayr ca erkekler
için takke, k zlar için ba örtüsü kullan r.
Bu malzemelerin hepsi beyaz renktedir ve
özel olarak haz rlan rlar.

Sudre, yani “iyi yol” denilen bu gömlek
geçmi i ve gelece i sembolize eder. Gömle in
mutlaka giyen ki i taraf ndan hissedilmesi
gerekir. Sudrenin ön taraf ndaki “g rban”
adl  cepte tüm iyi dü ünce, söz ve eylemler
sakl r.

Kusti adl  kemer, bu kemerin tak lmas yla
Zerdü t inanc  ve bunun gereklerine uymay

kararl kla sürdürece i belirtilmi  olur. Bu
kemer Ahura Mazda’ya ula man n yolu olarak
da görülür. Zerdü t’ün Gathalar n say
72 oldu u için bu kemer 72 adet ipten örülm-

tür. Kusti, Zerdü t’ün “iyi dü ün, iyi konu ,
iyi yap” ilkelerine atfen çocu un beline üç
kez dolan r. Önden ve arkadan at lan dört
dü ümle de tanr n tek ve sonsuz oldu u,
Ahura Mazda’ya inanman n gerçek inanç ol-
du u, Zerdü t’ün peygamber oldu u ve en
son da bu giysileri giyenin belirtilen üç yasay
esas alaca  anlat r.

25 Aral k: Güne  tanr  olan ve ayn  za-
manda tüm özelliklerini Ahura Mazda’ya
yans tan Mitra’n n do um günü say r. Yu-
murtayla sembolize edilen bu gün yeniden
ya am veya ya am n yeniden dirili i anlam
atfedilerek bayram olarak kutlan r. Dikkat
edilirse bu gelenek ayn  anlam  içermek
üzere H ristiyanl kta da vard r.

Newroz Bayram : Tüm Aryenik toplu-
luklarda “yeni gün” “ bahar bayram ” olarak
kutlanan bu gün yeni y n ba lang r. Zer-
dü t’ün inzivadan dönerken Daitya ( Aras )
nehri  kenar na  inip  de  Ahura  Mazda  tara-

ndan vaftiz edildi i ve peygamber k nd
gündür. Asur devletinin Aryen-Babil ittifak
temelinde y lmas  da bu güne denk geti-
rildi i için birçok aç dan anlaml  ve kutsal
bir gündür.

Zerdü tilikte Ölüme ve Ölülere
Yakla m

Zerdü tilikte ölen insan n ruhu Cinvat
adl  bir köprüye getirilir. Ancak iyi olanlar
köprüyü geçerken kötü olanlar ise üzerinde
yürüdükleri köprü incelip keskinle ti i için

ya karanl a dü erler. A ya dü enler
ise üç k sma ayr rlar. Bunlardan tamamen
kötü olanlar sürekli cehennemde kal rlar.
Çok günah i lemi  ama iyilik de yapm  olan-
lar on iki bin y l cehennemde kald ktan sonra
cennete girebilirler. yili i ve kötülü ü e it
oranda yapanlar ise günahlar ndan ar ncaya
kadar cehennemde kal p daha sonra cennete
girebilirler. Ruhlar n cennete var  ise üç
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amal r. yi dü üncelerindenden ( hamut)
dolay  önce y ld zlara, iyiyi konu malar ndan
(Huxt) dolay  önce aya, iyiyi yapmalar ndan
(Huvar t) dolay  önce güne e yükselece i,
ancak bu a amalardan geçtikten sonra cennet
kap na varabilece i belirtilir. sorgulama
cennette de devam eder.

Bir insan n ölümünün yakla  anla nca
törenlere hemen ba lan r. Dünyadaki ya am
ve di er dünyaya yolculuk üzerine olan Ahu-
navairya ve A emvahu adl  Gathalar okunur.
Ya am temizlik ve ölüm hem fiziki ve hem
de manevi kirlilik olarak alg lan r. Bu nedenle,
nsan öldükten sonra özel görevliler d nda

kimse cesede dokunamaz. Tören esnas nda
kullan lan tüm elbiseler ve malzemeler yak r.
Ceset, bir tak m i lemlerden sonra, çe itli
ritüeller ve dualar e li inde Daxma adl  ölü
yakma kulelerine b rak r. kuledeki özel ha-

rlanm  yere yerle tirilen ceset ku lar n
sadece kemikleri b rakacak ekilde temizle-
mesi için bekler. Tabii cesetten akan s n
topra  kirletmemesi için yer özel filtreleme
sistemiyle temiz tutulur. Ard ndan kemikler
yak larak külleri, tüm cesetlerin külleri için
ortak olarak kullan lan yere b rak r. Zer-
dü lükte ölüm ve ölene yakla m temelinde
yap lan ritüellerin, ya ama ve do aya verilen
anlamla çok yak n ili kisi vard r.

Zerdü t ve Ö retisinin Toplumsal
Aç dan Anlam

Dü ünsel-Felsefik Yönü
Zerdü tilik hakk ndaki belgelere bak l-
nda, Zerdü t’ün bir peygamber ve ö re-

tisinin de bir din oldu u savunulabilir. Bu
yakla n bir yere kadar do ruluk pay  da
olabilir. Ancak Zerdü t ö retisinin sadece
bir din oldu unu kabullenmek, anlamay
zorla raca  gibi Zerdü tili e de haks zl k
olacakt r. Her eyden önce dü üncenin geli-
iminde toplumsal tarih boyunca birçok a a-

ma kaydedilmi tir.  Bu a amalardan biri  de
din yani inanç kültürüdür. Din toplumdan
ayr  ve tamamen metafizik bir ifade biçimi
olmad  için ayn  zamanda dü ünsel ve fel-

sefik  bir  fenomendir  de.  Her  bir  a ama ve
bak  aç  kendisinden öncekilerden etki-
lendi i gibi kendisinden sonrakileri de bir
biçimde etkilemi tir. Modernist paradigma
ba lam ndaki determinist yakla na göre
de din belli bir sürede ortaya ç p da belli
bir süreyle s rland lan bir gerçeklik de
de ildir. Yani bu bak  aç nca yap lan “klasik”
determinist s ralama, dü ünsel geli imin
tüm a amalar  için oldu u gibi din için de
yap lamaz. Animizm-feti izm-totem-din-fel-
sefe-bilim biçiminde kesinli e ve gerekircili e
dayal  s ralama, bir pozitivizm hastal r
ve devletçi uygarl a hizmet etmenin ötesine
gitmez.

Bu temelde Zerdü ti ö retinin, dü ün-
sel-felsefik yönünü incelemeye çal aca z.

Zerdü tilikte, su, toprak, hava ( oksijen )
ve ate  do adaki temel maddeler olarak ta-

mlan r. Evren, varl klar ve ya am n temel
yap ta lar  olarak tan mland klar ndan dolay
büyük de erleri ve önemleri vard r. Bu mad-
delerin önemi melekler ve tanr -tanr çalar n
özelliklerine içertilir. Fakat bu maddelere
verilen kutsall k sadece metafizik olgularla
izah edilmez. Bundan daha öte ö retinin
önerdi i do ru ya am ve toplumun in as
aç ndan bu maddelerin ne kadar de erli
oldu u kavrat lmaya çal r.

Evrenin ve olu umun izahat nda ku kusuz
metafizik anlat m yöntemi kullan lmaktad r.
Ancak bu konuda da ya amdan ve toplumdan
kopuk biçimde öte dünyay  merkez almaktan
ziyade hakikati yeniden gerçek k lman n yol-
lar  aran r. Evreni tan mlarken kullan lan
“iyilik, güzellik, do ruluk gibi de erlerin
merkezi olan ve d ar ya n-ayd nl n

ar  s zmad  Ahura Mazda’n n mekan ”
anlat ,  mecazi  bir  anlat m olup insan ve
topluma hakikate ula may  gösterir. Hakikatin
yolunun da önce kendini ruhsal, ki iliksel,
dü ünsel ve bedensel olarak ar nd rmakla
mümkün olaca  belirtir.

Zerdü tilik ö retisinde bir di er felsefik
yön dualitedir. Bat  merkez alan dü ünce
sistemati inde bilindi i gibi dualite ve bundan
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kaynakl  diyalektik Antik Yunan dönemine
dayand r. Ancak aç kça anla laca  gibi
Antik Yunan’daki ç ndan yüzlerce y l önce
ve üstelik daha güçlü anlam içermek üzere
dualite Zerdü ti ö retide vard r. Kald  ki dua-
lite kavram n kökeni Kürtçe’den gelmek-
tedir ve orijinali -dûalî- yani iki yönlü, iki
yanl , ikili anlam ndad r. Zerdü tili e göre,
iyi ile kötü, ayd nl k ile karanl k, do ru ile
yanl  ve bunlardan kaynakl  kar tl klar tüm
varl klarda ve olaylarda vard r. Dolay yla
her yerde, her zaman ve her olu umda sürekli
mücadele oldu u, kar tl klar n birlikte var
olduklar  ve de iyi-ayd nl k-do ruluk-güzellik
gibi olumluluklar egemen olana kadar bu
mücadelenin kesintisiz sürece i savunulur.

Zerdü t’ün Toplumsal Projesi
Zerdü t, içinde bulundu u toplumun kendi

olmaktan ç kt , sürekli d tan gelen sal-
lara kar  koyamad  ve bu nedenle

da lmayla yüz yüze kald , her bak mdan
ba  a  gitti ini görür. Bu temelde toplumda
var olan köle ve egemenlikçi yakla mlar
reddeder. Ba lang çta d  sald lara kar
toplumu direni e sevk etmek ister. Bunda
ba ar  olamay nca tarz  de tirerek ancak
zihni  ve  ruhsal  yo unla ma  ve  ar nma  so-
nucunda toplumu özgürlü e ve ayd nl a gö-
türecek yollar  bulabilir. Toplum zihniyetinde
ve ya am biçiminde köklü bir devrim yap-
man n zorunlu oldu unu; dolay yla öncelikle
ideolojik-örgütsel ve önderliksel ihtiyac n
kar lanmas  gere ini görür. Yo unla malar
sonucunda, gelenekte ve var olanda köle-
le tirici, toplumun zarar na olan ö eleri ay-

r.  Bu ekilde  kurtulu un tar m kültü-
ründe oldu unu görür. Yani geçmi  ile kendi
dönemi aras nda do ru bir ba  kurar. Hatta
gelece i de bu ba lant land rmaya dahil
etmek ister.

Zerdü ti ö retide bilgi önemlidir. Ancak
bilginin do ru olmas  ve topluma hizmet et-
mesi, bunun için de toplum taraf ndan pay-
la lmas  zorunludur.  Binlerce  y l  önce  ya-
am  olan Zerdü t, topluma sunulmayan

bilginin sadece devlet-iktidara hizmet ede-
ce ini  bugünkü  bilimcilerden  çok  daha  iyi
bilmektedir.

Güne e, suya, topra a ve tar ma büyük
önem vermesi, çal kanl k, fiziksel-ruhsal ve
dü ünsel safl k, nefs terbiyesi, kad n ve top-
ra a özde  anlamlar biçmesi, hayvan yen-
mesine kar  olmas , payla m, e itlik gibi
birçok özellik esasta neolitik devrim ve tar m
kültürünün damgas  ta yan de erlerdir.
Öz savunmada Zerdü ti ö retinin toplum
tasar nda oldukça öne ç kmaktad r. Kötü-
nün iyiye, karanl n ayd nl a, çirkinli in
güzelli e kar  sürekli sald rd  dolay yla
iyinin kötüye kar  egemen olana kadar her
zaman aktif bir mücadele içinde olmas  ge-
rekti ini çok güçlü vurgular.

Zerdü ti kaynaklarda toplumun belli grup-
lara ayr ld  anlat r. Ancak yap lan bu grup
tan mlamalar n, s fla madan ziyade ih-
tiyaçlar temelinde gerçekle tirilen i bölümü
oldu u anla lmaktad r. Nitekim Zerdü t’ün
insanlara ve topluma hitabetinde, onlarla
ilgili ifadelerinde efendiler, köylüler veya
benzeri kavramlar  kulland na rastlanmaz.
Hitabetinde ve ifadelerinde “erkekler, ka-

nlar” kavramlar  kullan r.

Zerdü t’ün nsana li kin Yakla
Zerdü ti ö retide insan kul-köle-edilgen

var olan  kabul eden bir varl k de ildir. Top-
lumun durumunu ve nedenlerini sorgulamas ,
ele tirmesi ve do ruyu aramada srar etme
özelliklerinin kendisi gibi di er insanlarda
da olmas  ister. Zerdü t’e göre olu umu
ve olaylar , insan n yapaca  tercih ve mü-
cadelesinde elde edece i sonuç belirleyecektir.
Burada, insan n irade sahibi olmas  ve kö-
tülüklere kar  mücadele etmesini ve hatta
bu tavr n insan olman n gere i oldu unu
gösterir.

Zerdü t’te ö renme ve anlamaya ilgi çok
geli kindir. Toplumun tüm kesimlerini tan -
mas , evren, ya am ve varl klar n olu umunun

rr  çözmeye çal mas , Vahu Menah’ n
önerisini kabul etmesi, Ahura Mazda ile
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girdi i diyalog, insanlarla tek tek ilgilenmesi,
ate gahlar ba ta olmak üzere insanlar  ve
toplumu e itme çabas ndaki srar gibi birçok
örnek, Zerdü t’ün ö renmeye ve ö retmeye
olan ilgisini gösterir.

yi dü ün, iyi konu , iyi yap” ilkesini esas
al r. Her Zerdü tinin hayata kendi iradesiyle
müdahil olma a amas nda yap lan “Navjote”
yani yeniden do  törenlerinde bu ilke tüm
ritüellere damgas  vurur. Erdemlilik, ay-

nl k, do ruluk ve güzelli i kendi dü üncesi,
sözü ve eyleminde temsil eden insan n top-
lumu da do ru temelde kuraca  dile getirir.

Zerdü t’ün Do aya Yakla
Zerdü t ö retisinin bugünkü ifadeyle tam

bir toplumsal ekolojik ö reti oldu unu söy-
lemek herhalde yanl  olmaz. Zerdü tilikte
insan-toplum ve do a bir bütünlük içerisinde
ele al nmaktad r. Yaratan n, meleklerin özel-
liklerinin belirlenmesi, Evren ve varl n olu-

umunun izah edili  tarz , toprak ve suya
verilen özel önem, hayvan sevgisi, toplumun
yeniden kurulmas n tar m kültürüne da-
yand lmas  gibi birçok örnek, Zerdü ti ö -
retinin do aya yakla  ortaya koymak-
tad r. Yakla mlar nda hayvanlar n insana
emanet edildiklerini ve dolay yla insanlar n
onlar  sevmek ve korumakla yükümlü ol-
duklar  bilinci hakimdir. Bununla birlikte
topluma yarar  olan hayvanlar oldukça öne

kar. Horoz, gün  ve yeni bir günün ba -
lang  müjdeledi i, insanlar  uykudan ve
tembellikten uyand rd  için; köpek insanlar
ve toplumun mekanlar  korudu u için;

r özellikle çift sürmede kullan ld  ve
ayr ca süt verdi i için; keçi-koyun gibi hay-
vanlar süt ve yünlerinden faydalan ld  için
hepsi kutsal say rlar. Bu nedenle de korun-

malar , bak lmalar , aç b rak lmamalar , eziyet
edilmemeleri ve kesilip yenmemeleri gerekir.
Aksi davranmak en büyük günahlardan say r.
Zerdü tilikte do a, toplum ve ya ama sayg
iç içedir. Yalan söylemek en büyük günaht r.
Ba ta köpek, kedi, s r olmak üzere topluma
faydas  olan hayvanlar n öldürülmesi en bü-
yük günahlardand r. Hayvanlarda döllenmeyi
ve çiftle meyi önleme kesin olarak yasak-
lanm r. Gayri me ru cinsel ili ki yasakt r.
Zerdü t’e göre intihar etmek, Ahura Mazda
‘ya dü manl k olup en büyük günahlardan
say r.

Zerdü t’ün Kad n Ve Cinsiyete
Yakla

Zerdü t, kad n içinde bulundu u kölelik
durumunu; de erlerinin elinden al narak
hiçle tirildi ini görür ve buna kar  daha
çocuklu undan itibaren tav r al r. Bu tav r
al  salt tepkisini göstermekle s rl  kalmaz.
Zerdü ti ö retiye göre kad n ve erkek birbi-
rine arkada  olarak ve bir arada yarat lm
oldu undan kad n ve erkek e ittirler. Zerdü ti
inanc n yayg nla  alanlarda tek e lili in
esas al nmas n nedeni budur. Zerdü t, ka-

n ancak erkekle e it ve özgür temeldeki
birli iyle toplumun yeniden kurulabilece ine
inan r. Tar m kültürüne dayal  toplumun
kad n öncülü ünde kuruldu unun bilincin-
dedir. Bu yakla ma ba  olarak toplumsal
cinsiyetçili i ortadan kald rmak için büyük
mücadele verir. Kad na yönelik e itlikçi ve
özgürlükçü yakla , Ahura Mazda ve me-
leklerin kimlik, rol ve özelliklerinin belir-
lenmesinde çok aç k görülür. Cinsiyete vurgu
bazen yok iken bazen de di il ö eler a rl k
kazan rlar. Yani eril ö eler, di il olanlar  bas-

racak ekilde öne ç kmazlar. Zerdü t’ün
kendi ya am, ili ki ve davran  tarz na ili kin
anlat mlarda da cinsiyet özgürlükçü yakla m
görülür.

Kad n kapat larak hiçle tirilmesi, ko-
ruma ad  alt nda köleli inin daha da incelti-
lerek derinle tirilmesi, e itlik ve özgürlük
ad  alt nda  üzerinde  her  türlü  istismar  ve
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talan n gerçekle tirilmesi yakla mlar  Zer-
dü ti ö retide yoktur. Modernist paradigma
ve ona ba  determinist yakla n “ilerici-
lik-gericilik” ölçülendirmesinin perdeleme,
sapt rma  ve  aldatma  oldu unu  burada  da
görebiliyoruz.

Sonuç Yerine
Evrenin milyarlarca y lla ifade edilen ta-

rihinin miras  devralan ve onun özeti olan
insan, farkl n fark na varmayla birlikte
toplumsalla maya da ad m atm r. Toplum-
salla may  ba latan ilk giri imlerle de insan
kendi olmaya ba lam r. Bir anlamda kendini
yaratan evren olarak da tan mlanan insan n
toplumsall k tarihi, milyonlarca y lla ifade
edilir. Bu süre içinde insan toplumunun
ortaya ç kard  de erler, birikimler ve ka-
zan mlar neolitik devrim ve tar m kültürüyle
zirveyi ya ar. nsan toplumun yeniden do u
anlam na da gelen bu dönemdeki manevi-
maddi kültür de erleri, insanl n haf zas n-
dan hiç silinmemi tir ve silinmesi de mümkün
de ildir. Neolitik toplum ve tar m kültürü,
ahlaki-politik toplumun en anlaml  biçimi
olarak hakikatin de en fazla ya and  dö-
nemdir.

Toplum d  unsurlar n toplum kar  te-
mele dayal  olarak kurduklar  devletle birlikte
insan toplumu için de tarihin seyri art k
farkl  i lemeye ba lar. Varl  ve kendini sür-
dürme yöntemi sava a dayanan devlet adl
örgütlenme kar nda toplum güçleri de di-
reni e geçer. Ya an p da kaybedilene yeniden
ula mak, hakikati ya an r k lmak için dev-
letin ilk kurulu  an ndan itibaren hakikat
aray lar  ba lar. Zaman-mekana ba  olarak
olu um ve ifade biçimleri farkl klar arz etse
de kaynak bir oldu u için savunulanlar ortak
de erler, kazan mlar, birikimler ve gelecek
tasar mlar r. Evren, varl k, do a, ya am,
toplum ve insana ili kin de erlendirmeler
de ortakt r.

saca demokratik uygarl n direni  ge-
lene i olarak tan mlanacak bu aray lar kap-
sam nda ortaya ç kan direni  biçimleri bir-

birleriyle kar kl  etkile im içindedirler. Bir
dönemde ortaya ç kan kendinden öncekilerin

rakt  miras n olumlu yönlerini kullana-
bildi i ve kendisinden sonras na k tuta-
bildi i oranda toplum taraf ndan benimsenir.
Bu gerçe e ba  olarak Zerdü ti ö retinin
de Mitraizm’den ve eldeki verilere göre .Ö
yakla k 3000’li y llara tarihlenen Hermes-
Hanok- dris’in ö retisinden etkilendi i göz-
lenmektedir. Bununla birlikte toplum tara-

ndan kabullenme kolay gerçekle mez. Dev-
letçi iktidar güçlerinin topluma ve gerçekten
toplum ad na olan aray lara kar  sald lar
ile bu sald lar n sonuçlar  büyük engeller
olu turmaktad r. Ancak hakikat olan n toplum
oldu u ve günümüze kadar kendini korudu u,
sahte olan n ise devlet oldu u ve tüm maddi
imkanlar na ra men tam egemen olamad
ve olamayaca  da bir gerçek.

Zerdü t ö retisi ile direni  gelene inin
di er biçimleri aras ndaki etkile imi ortaya
koymas  aç ndan baz  örnekleri vermek
yararl  olacakt r.

Toprak, hava, su ve ate in do adaki temel
maddeler veya elementler olarak tan mlan-
mas . Ayd nl k ve n hakikatin kayna
ve ona ula man n temel yolu olarak göste-
rilmesi. Erdemlilik, safl k, ar nma, kendini
ve toplumu sorgulaman n ya amsal önemi.
Kötüye kar  mücadele etmenin insan olman n
gere i olarak görülmesi. nsan iradesi ve
müdahalesinin sonucu belirlemesi. Payla ma,

itlik, eme in vazgeçilmez büyük de erler
olarak sahiplenilmesi. nsan , toplumu, do ay
ve di er varl klar  sevmenin insan n borcu
olarak tan mlanmas  ve burada sayamaya-
ca z birçok de er ve ö e Do u kaynakl
dü ünce biçimleri ve ö retilerin tümünde
benzer anlamlar yüklenilerek esas al r.

Bu temelde Zerdü t ve ö retisini de de-
mokratik uygarl k güçlerinin hakikat aray
çerçevesinde de erlendirmek do ru bir yak-
la m olacakt r. Zerdü t gerçekle tirmek is-
tedi i zihniyet devrimiyle, hakikat olan ah-
laki-politik toplum ile bunun ki ili ini yeniden
in a etmek ister.
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“Eski zamanlarda, insanlar bilgiyi ken-
dilerini yeti tirmek için edinirlerdi. Bu za-
mandaysa, insanlar bilgiyi ba kalar  öv-
mek için elde etmeye çal yorlar.”

Konfüçyüs

MÖ. 5-6. yüzy llar arkaik kölecili in art k
katlanamaz boyutlara ula  bir döneme
tekabül eder. S fl -devletli uygarl n ç yla
birlikte ba layan ve insanlar  kendi kölesi
haline getiren erkek egemenlikli zihniyete
kar  büyük bir öfke olu mu tur. Yok edilmek
istenen özgür ya am aray lar  alabildi ince
zay flat lm r ama özgürlük aray nda yeni
yöntemler devreye sokulmaktad r. Çünkü bu
aray lar hiçbir zaman tümden ortadan kal-

lamam r.  Düzensiz de olsa kölecili e

kar , da lar n kuytuluklar nda kalan a iret-
lerin önderlik etti i direni ler söz konusudur.
Mezopotamya’da Asur’a kar  geli en dire-
ni ler bunun somut ifadesidir. Bu direni
gelene ini çok daha eskilere götürmek müm-
kündür. Nemrut’a kar brahim’in, firavunlara
kar  Musa’n n putla lmak istenen zihni-
yete kar  ç lar  bilinmektedir.

Di er yandan yine bu dönemde, Zerdü t
önderli inde kölecili e kar  yeni bir direni
dalgas  geli mi tir. Zerdü t, tarihin ayn  ge-
lene inden beslense de, ba latt  eylemsel-
li ine siyasal ve ahlaki bir içerik kazand r-

r. Daha do rusu ç  belirleyen ahlaki
ve siyasal ö eler olmu tur. Zaten Asur’a kar
direnen halklar n birli ini de olu turan bu
dü ünce olmu tur. Kölecili e kar  ba kal-

lar t pk  neolitik devrim gibi etkisini
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di er alanlarda da göstermi tir. Uzun süre
Mezopotamya’daki akademilerde e itim gö-
ren Yunanl  filozoflar buradan edindikleri
direni  gelene ini Bat ’ya ta lard r. So-
krates’de dile gelen ahlakç  felsefe bunun
Grek’teki yans mas r. Yine Hindistan’da
yönetimdeki Brahmanlara kar  Buda’n n di-
reni i bunun Hindistan’daki yans mas r.
Dolay yla Çin’deki kölecili e kar  Konfüç-
yüs’ün ç  da ayn  eksende de erlen-
dirmek mümkündür.

Bu gelene in en önemli özelli i köleci
uygarl n ya ad  krizi a mak, insan n top-
lumsalla mas nda temel harç olan ve s fl -
devletli toplumla bozulan ahlaka yeniden
vurgu yapmakt r.  Toplumsall n ahlaki yoz-
la ma ile da labilece ini bilince ç karan
Konfüçyüs’ün felsefesinin temeline ahlak
yerle tirmesi bu aç dan oldukça önemlidir.
Bir yandan devletin gelenek ve göreneklerle
daha iyi yönetilebilece ini söylemesi, di er
yandan da birey olgusunu ön plana ç kararak
insani erdemleri “üstün insan” profiliyle
ahlaki bir temelde olu turmaya çal mas
incelenmeye de er bir durumdur.

HAYATI
Konfüçyüs’ün ya am öyküsü, ki ili i ve

ona atfedilen ö retilerin ayr nt lar n do -
rulu undan emin olmak olanakl  de ildir.
Kaynaklarda Konfüçyüs’ün ölümünden sonra
geli tirilmi , ku kusuz pek çok yönüyle ta-
kipçileri taraf ndan elden geçirilmi , zen-
ginle tirilmi , yeniden düzenlenmi  karma
aç klamalar vard r. Mevcut bilgilerdeki kimi
iç tutars zl a, vurgu farkl na kar n, bilgi
ile ahlaksal erdem aray na tutkuyla inanan,
tüm ya am  boyunca dürüstlü ünü koruyan,
kendini sadece ö retmeye adayan bir insana
ait bütünlüklü çizgileri seçmek mümkündür.

Konfüçyüs, Çin’de imdiki antung’un bir
bölümü olan Lu eyaletinin Tsou ehrinde,
M.Ö. 551’de dünyaya gelmi tir. Üç ya nda
babas  kaybetmi  ve hayat  yoksulluklar
içinde geçmi tir. Ö renmeye olan sevgi ve
merak  sebebiyle 15 ya ndan itibaren ken-

disini ilme vermi tir. 19 ya ndan sonra bir
okul açm  ve ö renci yeti tirmeye ba lam r.
Konfüçyüs’ün Yin krall k ailesine mensup
oldu u söylenirse de, soy kütü ü ve ailesi
hakk ndaki bilgiler daha sonraki kaynaklara
ait olup güvenilir bulunmamaktad r. Kon-
füçyüs  Lu’da  belirli  aral klarla  küçük  me-
muriyet görevlerinde bulunmu tur. 50 ya na
geldi inde kendisine devlet uras nda görev
verilmi tir. Fakat onun adalet bakan  olarak
görev yapt  yolundaki rivayetlere pek de
itibar edilmemektedir. Politik ba ar ya olan
merak ndan dolay  o, eski bilgelerin erdem-
lerini yeni nesillere aktarmak suretiyle, ken-
disinin bar  ve iyi idareye sebep olma mis-
yonuna sahip oldu una inan yordu. Onun
metodu yeni görü ler ortaya koymak de il,
sadece eskilerin hikmetli sözlerini aktarmakt .
Amac , geçmi in gelenek ve göreneklere
sahip ç kan idarecilerinin Çin’e bar  ve hu-
zuru nas l getirdiklerini göstermekti. Bu ne-
denle kendisini tan tma ve ülke yönetimi ile
ilgili dü üncelerini prati e dönü türme arzusu
onu, 13 y l Lu d nda dola maya ve dü ün-
celerini anlatmaya sevk etmi tir. Dolay yla
Wei, Ch’en ve Sung gibi ehirlerde saraydan
saraya dola ; fakat dönemin idarecilerini,
kendi tavsiyelerine uyma konusunda isteksiz
bulmu  ve 483’te Lu’ya geri dönmü tür.

Konfüçyüs  ömrünün  büyük  bir  k sm
ara rmalarla geçirmi tir. E itimi kendisi
için temel bir erdem olarak kabul etmi tir.
nsanlar  e itmekteki amac , zaman n in-

sanlar na geçmi in iyi bir yorumunu yapmak
biçiminde tan mlanabilir. Konfüçyüs son de-
rece ba ar  bir e itimci olarak tarih sayfa-
lar na geçmi tir. Bu nedenle özellikle gençleri
politik görevlere haz rlam r. Ayn  zamanda
onun müritleri durumunda olan ö rencileri
de ona sevgi, sadakat ve samimiyetle ba -

klar  pratikleri ile göstermi lerdir. Ayr ca
rencilerini edebiyat, tarih, felsefe ve ahlâk
itimi almaya te vik etmi tir.
M.Ö. 479’da ya am  yitiren Konfüçyüs

hayat öyle özetlemi tir: “15 ya nda ken-
dimi ö renmeye verdim. 30 ya nda irademe
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sahip olabildim. 40 ya nda üphelerden
uzakla m. 50 ya nda “Gök’ün emrini” ö -
rendim. 60 ya nda sezi  yoluyla her eyi
kavrad m. 70 ya nda do ru olan eylere
zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine
getirebildim”

Konfüçyüs’ün gayesi ideal insanlardan
meydana gelen ideal bir toplum olu turmakt .
Ona göre ideal insan ak ll , cesur, kibar, müzik
ve törenlere ba ; h rsl  olmayan mütevaz
bir kimse, yani Chün-tzu’dur. Chün-tzu ayn
zamanda asil olmayan, fakat kültürlü yeti en
bir asilzade demektir. Chün-tzu edebi manada
“hükümdar o lu” anlam na geliyor ve asaleti
ifade ediyorsa da, Konfüçyüs bu kelimeye
kendine göre yorumlam r. Konfüçyüs’ün
tasarlam  oldu u ideal insan ve ideal toplum
fikri onu, ideal bir hükümet dü üncesine
sevk etmi tir.  Çünkü zaman nda iyi bir hü-
kümet mevcut de ildi, halk st rap içindeydi.
Onun idealindeki hükümet, bütün insanlar n
iyi oldu unu kabul eden ve halk n güvenini
kazanan bir hükümetti. Dolay yla ona göre
halk n güvenini kazanmayan bir hükümet
uzun süre ayakta kalamazd . Ayn  zamanda,
korku ile yönetilen devleti de il, hükümdarla
halk  aras nda kar kl  anla ma bulunan
ortak bir iradeyi savunmu tur. Konfüçyüs
bu konuda öyle demi tir: “Halk yasalarla
yönetilir ve cezalarla yola getirilmek istenirse,
onlar kendilerini cezalardan kurtarmaya ça-

acaklar; ama hiç utanç duymayacaklard r.
Onlar erdemle yönetilir ve terbiye gerekleriyle
yola getirilmek istenirse, utanç duyacaklar
ve böylece iyi olmaya çal acaklard r.”

Konfüçyüs’ün etkisi özellikle ölümünden
sa bir süre sonra artmaya ba lam r. Han

hanedanl  döneminde (M.Ö. 206-M.S.225)
me hur olmu ; ahlâkî ve politik etkileri de
giderek artmaya ba lam r. Hatta onu tan-

la rma çabalar  bile olmu tur. Böylece
yeni bir din ortaya koymay  dü ünmedi i
halde, Lu’nun prensi onun onuruna bir mabet
in a etmi  ve onun ad na kurbanlar sunul-
maya ba lanm r. Bu durum Konfüçyüsçü-
lü ün bir din olarak ba lang  say lm r.

Daha sonra Konfüçyüs’ün ö retileri, impa-
ratorluk törenleri ve imparator taraf ndan
Gök’e yap lan ibadetle ili kilendirilmeye ba -
lanm r. Çin yönetimine ba  bütün bölge-
lerde Konfüçyüs’e de ibadet edilmesi emre-
dilmi tir. Böylece Konfüçyüsçülük Çin’in
resmi ve milli dini haline getirilmi tir. Kon-
füçyüsçülü ün milli din olarak kabul edil-
mesinde imparatorun, kendisinin “Gö ün

lu” oldu u eklindeki tasavvurunu dinin
merkezine daha fazla yerle tirmesi etkili ol-
mu tur. Han hanedanl  döneminden itiba-
ren, pek çok aile taraf ndan riayet edilen
atalarla ilgili törenler bilgin s n resmi
kültü haline gelmi tir. Konfüçyüs’e ibadet

de, atalara tap nman n bir uzant , özel bir
uygulama ekli olarak telakki edilmi tir.
Çünkü ba lang çta Konfüçyüs’e kendi torun-
lar  taraf ndan, al lm  oldu u ekilde ta-

lm ; daha sonra Han hanedanlar  tara-
ndan mezar  ba nda kurbanlar sunulmaya

ba lanm r. M.Ö 125’te ona, imparatorlara
verilen eref ve paye verilmi ; M.S.1’de Dük12
ad  verilmi ; 492’de kendisine, “sayg  de er
Ni,  iyi  yeti mi  bilge” unvan yla hitap edil-
mi tir. 609’da her e itim yerinde onun ad na
bir mabet yap lmas  emredilmi  ve en büyük

retmen olarak kabul edilmi tir. 739’a ge-
lindi inde kendisine Prens denilmi tir.
1906’da mparatoriçe Dowager, Gök’e sunulan
kurbanlar n ayn n Konfüçyüs’e de sunu-
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laca na dair ferman yay nlam r. Konfüç-
yüs’ün ad na mabetler in a etme gelene i
bu asr n ba lar na kadar devam etmi tir. Ay-

ca, 1912’ye kadar imparator onun erefine,
ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere, y lda
iki defa kurban sunmu tur. Yakla k iki bin

l boyunca Konfüçyüsçülük, Çin idaresinde
teoride kald , yani üstad n genel kural ve
dü üncelerine dayand  sürece en üstün
konumda olmu tur.

20. yüzy l ortalar na gelindi inde ise
Çin’de Konfüçyüsçülük neredeyse tümden
yads nm r. Çin, Bat  dünyas  kar nda
kendisini de erlendirmeye giri ti inde, Kon-
füçyüsçülü ün kat na, geçmi ten dev irme
ülkülerine, s radüzen ile tören saplant na
yönelik ele tiriler gündeme gelmi tir. 1960
Kültür Devrimi’nin, Halk Cumhuriyeti’nin ilk

llar nda ortaya ç kan Konfüçyüs kar
ele tirileri peki tirmesine kar n, Konfüç-
yüsçülü ü ortadan kald rmay  hedefleyen
yenilikler de Konfüçyüsçülük çizgisine, bi-
çemine uymu tur. Komünizmin, i çi s na
yara r tutumlara göre ki ili i yeniden bi-
çimlendirmeyi amaçlamas n, Konfüçyüsçü
tarzda kendini yeti tirme ö üdüne pek ben-
zedi i; önder Mao’nun sözlerine gösterilen
büyük sayg n, eskiden Konfüçyüs’e göste-
rilen sayg yla ayn  oldu u s k s k dile getiril-
mi tir. Dolay yla Konfüçyüsçülü ün etkisi
Çin’de devrimden sonra da devam etmi ,
Çinlilerin hayat ve dü üncesi üzerinde en
büyük etkiye sahip olmu tur. Nihayet 1934’te,
Konfüçyüs’ün do um günü olan 27 A ustos,
ulusal tatil günü olarak ilan edilmi tir.

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK
Konfüçyüsçülük, Çin klasiklerine dayan-
lan ve Çin’in büyük bilgin ve filozoflar ndan

olan Konfüçyüs’ün ad na izafe edilen ahlâki,
sosyal, ekonomik-politik ve ‘dini’ konularla
ilgili inanç ve uygulamalar bütününün ad r.
Konfüçyüs’ün ölümünden sonra Konfüçyüs-
çülük dinle tirilmi tir. Yukar da da belirtti-

imiz gibi Çin’in yerli ve milli dinlerinden
biri haline getirilmi tir. Halbuki Konfüçyüs’te

din yoktur. Konfüçyüs ö retisi, uhrevi olanla
pek ilgilenmemi tir. Dolay yla Konfüçyüs-
çülük, Konfüçyüs’ün ö retilerine dayand lan
ve Çin halk n iki bin y l boyunca sürdürdü ü
ya am biçimi, dünya görü ü, siyasal ideoloji,
toplumsal ahlak anlay  ve bilim gelene idir.
Di er bir ifade ile ismini Konfüçyüs’ten alm
olan Konfüçyüsçülü ü Çin’de geçmi ten beri
kabul gören, do al dinler üzerine perçinlen-
mi  ahlaki bir sistem olarak tan mlamak
mümkündür. Konfüçyüsçülük Çin’de “Bilgin-
lerin Ö retisi” ve “Konfüçyüs’ün Ö retisi”
diye adland lm r. Konfüçyüsçülü ün kök-
leri Konfüçyüs’ten daha öncesine, “Ju” diye
bilinen bir bilgin s n ö retilerine kadar
gider. Bu s f eski Çin’de, Gök’e ve Yer’e
kurban ve dualar n sunuldu u, yani tabiat
tanr lar na ve ata ruhlar na ziyafetlerin ve-
rildi i resmi bir kültün dini ayin ve törenle-
rinde görev alan uzman ki ilerdi.

TANRI NANCI
Konfüçyüsçülük’te tanr  veya tanr lar pan-

teonu, rahiplik, mabed, dogmatik-kat  inanç
veya kutsal kitap yoktur. Çinliler bu yüzden
Konfüçyanizm’e “Okul” ya da“Bilginler Dokt-
rini” ad  vermi lerdir. Konfüçyüs, hiçbir
zaman kendisini ilahi bir kuvvetin elçisi
olarak hissetmedi i gibi; do aüstü varl klar,
üstün kuvvetler ve dini anlamda ruhlardan
da bahsetmemi tir. Ayr ca tanr lar n ve ruh-
lar n varl  hakk ndaki dü ünceleri de red-
detmi tir. Bu sebeple baz lar  onun yerinin
dinde de il felsefe tarihinde oldu unu söy-
lemi lerdir. Ki do ru olan da budur. Konfüçyüs
felsefesini daha çok ahlaka dayand rm r.
nsan ya am yla, toplumla ilgilenmi tir. Kon-

füçyüs dünyevi olmayan  ilgilenmesi gereken
konular içerisine almam r. Dolay yla ölüm-
den sonraki ya am tahayyüllerine kafa yor-
mam r. Bu konudaki bir soruya: “E er
insan hayat  henüz tan yamam sa, ölümü
nas l tan yabilir?” diye cevap vermi tir. O,
ruhlar hakk nda da konu mam . Bu konuda
da, “E er biz insana hizmet edemezsek, ruh-
lara nas l hizmet edebiliriz?” demi tir.
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Çin’de Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm
gibi dinler ortaya ç kmadan önce; atalara
sayg , gök ve tabiat ruhlar na tap nma, gele-
cekten haber verme, kutsal varl klara kurban
sunma ve ang-ti diye adland lan bir yüce
varl k inan  vard . ang-ti yüce tanr  kar -

nda kullan lan Çince bir terimdir. Çin’de
yayg n olan ve ang-ti diye adland lan yüce
varl k inanc  Konfüçyüs’te de devam etmi tir.
Ancak Konfüçyüs, bu yüce varl  ifade etmek
için daha önce kullan lan T’ien’i tercih etmi tir.
Gök anlam na da gelmektedir. Konfüçyüs’e
göre T’ien; o zaman anla ld  üzere, gökte
oturan, kötü hükümdarlar  cezaland ran,
yeni hanedanlar kuran ve iyileri mükafat-
land ran atalara verilen bir ad de ildir. T’ien;
yüce varl k, do a düzeninin idarecisi, her

eyin üstündeki varl k, yarat  güç anlam na
gelmekteydi. T’ien’de tek tanr  dinlerde ol-
du u gibi bir inançtan bahsedemeyiz. Kon-
füçyüs’ün kabul etti i ne kutsal bir kitap ne
de bu inanc n vahiy gelene i söz konusu de-

ildir. Bu terim Çin’in entellektüelleri tara-
ndan da, insan hayat n tamamlay  bir

parças  olan, do a düzeninde etkili olan,
ahsi  olmayan güç  için  kullan lm r.  Kon-

füçyüs bu terimi, “her eye hakim olan tanr ”
anlam nda kullanm r. O T’ien’e, iyili in
kayna  olarak sayg  göstermi , ba
itiraf etmi , T’ien’in emrini ö renmi  ve ken-
disini anlad na inanm r. Bilinen tanr
inanc  için kullan lan ahsi terim ise ang-
ti’dir.

Konfüçyüsçü inan a göre Gök, insanlar
korumak için hükümdarlar; tanr  yolunda

yard mc  olsunlar ve ülkenin her yan nda
huzuru sa las nlar diye ö retmenler gön-
dermi tir. O yücedir, yerdeki insanlara hük-
medicidir ve kötüler ço al nca da hükmü
amans zd r. Ölüm ve hayat gö ün emridir.
Gök her eyi aç kça görür ve bütün i lerde
insanlarla beraberdir. Ayn  zamanda Gök ka-
nun düzenleyicisidir. O, iyi insanlara uzun
ömür bah etti i gibi, erdeme de mükafat
vermektedir. Konfüçyüs’e göre erdem dört

mdan meydana gelmektedir: nsan sevgisi,
adalet, emredilen merasime itaat ve bilgi.
Konfüçyüs,  “ nsan  bu  dört  asli  erdemi  bir
arada toplayarak onlara göre hareket ederse
insan olman n erdemlili ine ula acakt r. nsan
ayn  zamanda gö ün emrine göre hareket et-
melidir” der. Çünkü Konfüçyüs’e göre, Gök’ü
gücendiren bir kimsenin dua edecek ba ka
yeri olmaz. K saca belirtmek gerekirse, Çin
dini tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gi-
dilsin, büyük tanr  olarak ‘Gök Tanr ’ bulunur.
Ve Konfüçyüs bunu, T’ien ile ifade etmi tir.
Ayr ca bu dinde, ba ka dinlerde oldu u gibi
yarat  hakk ndaki mitolojik dü üncelere
rastlanmamaktad r.

BADET
Çin’de her devrin dini özelli i haline gelen

atalara tap nma, Çinliler taraf ndan as rlardan
beri uygulanm  ve hala da uygulanmaktad r.
Bu uygulamay  Konfüçyüs de tasvip etmi
ve onu, erdemlerin en önde geleni olarak
kabul etti i ataya sayg n bir ifadesi olarak
te vik etmi tir. Esas itibariyle Çin halk n,
atalar n tamam na tap lm  gibi görün-
mektedir, fakat zaman içerisinde her bir aile
kendi atalar na tap nmaya ba lam r. Kon-
füçyüs, ba kalar n atalar na tap nman n
dalkavukluk oldu unu söylemi tir. Uzun süre
bu ibadet atalara ait yerlerde, ailenin, daha
öncekilerin tamam  temsil eden en genç
üyesinin huzurunda icra edilirdi. Daha sonra,
ölenlerin isimlerini ta yan a açtan yap lm
tabletlere tap lmaya ba land  ve bin y ldan
fazla bir süre bu törenler mum yakma, fazla
olan  ba lama ve tabletlerin önünde buhur
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yakmay ; do um ve ölüm y l dönümlerinde
mezar n yan  ba nda yiyecek ve içki sunmay
ihtiva ederdi. Bu kurban görünümündeki tö-
renlerin amac , soylar ndan gelmi  olduklar
atalar na bir te ekkürün ifadesiydi. Yoksa

lenen her hangi bir suçun cezas  veya
kefaret niyetiyle kurban sunulmuyordu. Çünkü
Çin dininde ataya ba k son derece önemliydi.
Bir Çin atasözünde bu husus u ekilde aç k-
lanm r: “Her eyin kökü göklerdedir. n-
sanlar n kökü ise atalar ndad r”.

Konfüçyüs de atalar na, sanki onlar be-
denen haz rlarm  gibi kurban sunmu  ve
u aç klamay  yapm r: “Ölmü lere, sanki

onlar hala bizimle birlikte ya yorlarm  gibi
hizmet etmek, ataya sayg n en güzel dere-
cesidir”.  Konfüçyüs bireysel ibadet veya duay
art ko mad  gibi; bedel ödeme ayinlerini,

günah itiraflar  ve günahtan kurtulmak için
nefse eziyet ya da i kence yapmay  kabul et-
memi tir.

AHLAK  PRENS PLER
Konfüçyüs ‘üstün insan’  olu turma yo-

lunda ya am tarz  belirleyen bir çizgiye
sahiptir. Bu çizgi de kendisini ahlak ö reti-
cili ine götürmü tür. Onun sisteminin amaç-
lar  aras nda bilgi, samimiyet, bireysel ya am
geli tirme, ailede ve sosyal ili kilerde uyum
ve dünya bar  sa lama yer al yordu. Kon-
füçyüs’ün ahlak sistemi tümüyle topluluk
için olu turulmu tu. Konfüçyüs, ahlaki ku-
rallara ba a, insan kalbinin samimiyetini
geli tirme çabas na ve iyi ahlaka büyük önem
vermi tir. O bunun, iç güzelli in do rulu u,
edebi geli tirme ve törenlere riayet yoluyla
tüm insani ili kilerde gerçek ifadesini bula-
ca  ö retmi tir. Ona göre soyluluk miras
yoluyla devral nmaz, aksine herkes soylu
olabilir. Gerçek soylulu un i aretleri ise; in-
sanlar  sevmek, evlad n atalar na kar  olan
sevgisi, samimiyet, insanlarla iyi ili ki kurmak,
do ruluk ve a klar aras nda ahenkli bir
denge kurmakt r. Konfüçyüs bir yenilikçi ol-
du unu iddia etmemekle birlikte kendisini
Çin’in ailevi, sosyal ve politik ya am nda

esas olan ahlaki prensipleri kesin olarak yer-
le tirmekle sorumlu hissetmi tir.

Konfüçyüsçü ahlak n ana temeli, “Büyük
Bilgi” kitab nda kendini, ev halk , milletini
yönlendirme, bar  sa laman n yolunu bulma
eklinde aç klanm r. Konfüçyüs, “Konu -

malar” adl  derlemesinde, dünyada be eyi
her eye uygulayabilmek yetene ine “mü-
kemmel erdem” demi tir. Bunlar; a rba k,
cömertlik, samimiyet, do ruluk ve nezakettir.
Bunlar  da öyle aç klam r: “A rba  isen
sayg zl k görmezsin. Cömert isen her eyi
elde edersin. Samimi isen halk sana güvenir.
Do ru isen çok eyi ba ar rs n. Nazik isen
ba kalar  hizmetinde kullanabilirsin”. O,
üstün insan , “yoksullara yard m eder, zen-
ginlerin servetini art rmaz” olarak tan mla-

r. Üstün insanla küçük insan aras ndaki
fark  da öyle belirtmi tir: “Büyük ve üstün
insan erdemi, küçük insan rahat  dü ünür.
Üstün insan kanunlar üzerinde kafas  ça-

r, küçük insan ise kendi rahat  aramaya
bakar. Büyük ve üstün insan yaln z do rulu u,
küçük insan ise yaln z fayday  dü ünür.”

Konfüçyüs’e göre bir kimse d  güzellikten
ziyade iyi ahlaka de er verirse, ailesine hiz-
mette en büyük gayreti gösterirse, efendisine
bütün hayat nda ba  kalabilirse, arkada -
lar yla olan ili kilerinde samimi ise, o insan
için bir ey bilmiyor denilse bile, o insan bil-
gilidir.

Konfüçyüsçülük’te toplum u be  ili kiden
do an ahlaki sorumluluklara göre de erlen-
dirilir: baba-o ul, ‘kar -koca’, büyük karde -
küçük karde , amir-memur, arkada lar ara-

ndaki ili ki. Bunlardan üçü aile ili kisidir.
Di er ikisi de genellikle aile modellerine
göre dü ünülmü tür. Mesela, amir-memur
aras ndaki ili ki de, karde ler aras ndaki ili -
kiye benzer. Bu sebeple Konfüçyüsçü toplum
kendisini geni  bir aile gibi kabul eder. Buna
göre hükümdar veya baba iyiliksever, topluluk
ya da memurlar ise sad k olmal r. Erkek

 adil, kad n itaatli; baba nazik, o ul evlada
yara r; büyük karde  dü ünceli, küçük karde
itaatli olmal r. Arkada lar birbirine sad k
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olmal r. Çin toplumunda aile temel birimdir,
bu  üç  ba nt n  hepsi  de  onunla  beraber
bulunmak zorundad r. Aile modeli, atalara
tap nma  kültü  ya  da  baba  nesebi ve  baba
miras  silsilesine dayan r. Böylece dini, eko-
nomik ve siyasi ya am prensipleri ailede ve
atalara tapmada kökle mi tir. Evlada yara r
ana baba sayg  Çinli’nin ahlak düzeninin
temelidir ve insan do as n bütün erdemini
içine al r. Konfüçyüs,  iyilikle ilgili ya am
tarz  düzenlemi tir. Onun takipçileri evlada
yara r ana baba sayg  merkez yapm -
lard r. Evlada yara r ana baba sayg , sadece
ölülere tören ve ya ayanlara itaati de il, ayn
zamanda ana baban n erefine leke getiren
herhangi bir davran n evlada yak mad
da içine al r. Eski Çin’de hükümdar ve devlete
ba k evlada yara r ana baba sayg n
tamamlay  oldu u gibi, bugün de öyledir.

Konu malar’da: “Üstün insan daima sayg
görür ve ba ar zl a u ramazsa di erlerine
kar  sayg  olur ve törenlere ba  kal rsa
bütün dünyada herkes onun karde i olur.
Üstün insan karde leri olmad  için neden
üzüntü duysun?” denilmi tir.

Konfüçyüs, bir kimsenin bütün hayat na
rehber olabilecek bir ey var m r sorusuna:
“Kar kl  davran  kelimesi kullan lamaz

? Kendine yap lmas  istemedi in eyi
ba kalar na yapma” diye cevap vermi tir.

Konfüsyüsçülük’te bütün ahlaki erdemleri
de içine alacak be  temel erdem bulunmak-
tad r. Bunlardan birincisi ve en üstün olan
jen olarak ifade edilir. kincisi görevdir. Kon-
füçyüs’e göre görev yap lan bir yanl tan
sonra utanma duygusunda ortaya ç kar. Üçün-
cüsü terbiye ve görgü kurallar r. Gelenek
ve göreneklere ba  olma duygusuyla kendini

a vurur. Dördüncüsü bilgeliktir. Do ru ve
yanl a karar verme duygusuyla d a yans r.
Be inci ve sonuncusu ise do ru inançt r. Bu
da güvenilirlik olarak aç klanm r.

AHLAK VE JEN
Ahlaksal iyilik kavram n merkezinde

jen yani iyilikseverlik ya da insan sevgisi

dü üncesi vard r. Çince’deki bu sözcü ün
tam kar  bulmak güçtür. nsanlar ara-

nda kurulmas  gereken en iyi ili ki biçimini
kar lamak üzere, kimi zaman iyilikseverlik,
kimi zaman da insanc ll k diye yorumlan r.
Do tan gelme bir yetene in al rmalarla
güçlendirilmesiyle de il, ki inin kendini e it-
me çabas yla geli tirilen özel bir yetidir jen.
Konfüçyüs jen’i ayn  zamanda ahlaki dü ün-
cenin kökeni olarak tan mlam r. Konfüçyüs,
Konu malar’da jen ya da iyilikseverlik hak-

nda öyle der: “E er gerçekten dilersek
olur.” Konfüçyüs’e göre jen, efendi ya da üst
insan dedi i kimsenin en önemli özelli idir.

Konfüçyüs, gerçek iyilikseverlik ya da
gerçek insanc ll n, gönül ile zihnin d sal
davran larla tutarl k gösterdi i bir ki i bü-
tünlü ünü gerektirdi ini savunur.

Konfüçyüs, öngörülen ahlaksal bütünlü ün
sonucu olan eylemi, yani hep faydal  olman n,

retmenin amaçland  bir ki i ahlak  ge-
li tirmekle olu an bütünlüklü iyilikseverli e
ahlak bak ndan uygunluk diye tan mlar.

renme sevdas , burada gereken kavray
biçiminin edinilmesindeki temel ö edir. Kon-
füçyüs’e göre, “ö renme sevdas  olmaks n
iyilikseverlik sevdas na dü mek insan  aptal
eder.” Bu yüzden iyi niyetli olmak yetmez.
yiliksever olman n yan nda ki i de ö ren-

meye, bilgiye, ara rmaya olan merak a k
düzeyinde olmal r. Bu ikili beraber oldu u
zaman iyilik dü üncesi amac na ula  ola-
cakt r.

NASIL YORUMLAMALI
Yaz n ba nda da belirtti imiz gibi Kon-

füçyüs’ü dönem itibari ile kölecili e kar
bir duru  olarak de erlendirmek mümkündür.

fl -devletli uygarl n ç yla birlikte
güçlü adam, aman ve ya  bilgiden olu an
ittifak n ana kad n evcil düzenine kar
sald ya geçmesi ahlaki-politik toplumun
yap na planl  darbenin ba lang  olmu tur.
Özellikle kad na ve onun olu turdu u ahlaki
topluma yönelmesi oldukça anlaml r. Zira
kölecilik ahlaki-politik toplumun s rland -
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lmas yla ortaya ç km r. Bu yüzden ah-
laks zl k ve kölecilik aras ndaki ba  görmek
önemlidir.

Ahlak, toplumun yaz  olmayan, toplum
içinde ya ayan insanlar n birbirileriyle ili -
kilerini düzenleyen; iyi olanla kötü olan n
niteliklerini belirleyerek insanlar n davra-

lar na bir tak m ölçütler getiren ilkeler,
de erler ve kurallar bütünü biçiminde ta-

mlanabilir. Di er bir ifadeyle toplumun
zora dayanmayan kurall  ya am r. Zira zora
dayanan kurallar bilindi i gibi devletçi hukuku
do urmu tur.

nsan n farkl  bir tür olarak do adan ay-
mas , yani insanla mas , toplumsall  ve

bilinçli eme iyle olmu tur. Bilinç, insan n
zihniyeti demektir. Toplumsall k ise onun
ahlak  olu turmu tur. Demek ki ahlak n
olu mas n iki temel ko ulu; bilinç ve top-
lumsall kt r. Bunlar geli memi se ahlakta
geli memi tir. Ya da bilinci ve toplumsall
geli kin toplumlar, ahlak  geli kin toplum-
lard r. nsan n ilk toplumsalla mas , e itlikçi,
komünal ve demokratik tarzdad r. Ahlak da
bunlar  bir birine ba layan harç gibidir. S -

fl -devletli uygarl a geçi le toplumsall kta,
dolay yla ahlak da bozulmalar meydana
gelmi tir. S fl -devletli uygarl k toplumsall
ve onun ahlak  kendi geli mesine kar  bir
ayak ba  olarak görmü tür. Bu yüzden tüm
uygulamalar yla ahlaktan kurtulmaya çal -

r. Bu da beraberinde yeni bir zihniyet
ve anlay  do urmu tur. Ancak olu an yeni
zihniyet kar  devrimci bir nitelik ta r.
Ahlakla ba  koparm  zihniyet de ersiz
ve bir o kadar tehlikelidir. Ahlak toplumun
vicdan  olarak dü ünüldü ünde ise, toplum-
sall ktan kopmak ayn  zamanda vicdans z-
la makt r.

Ahlak asl nda toplumsal özgürlü ün ge-
lenekselle mi  biçimidir. Ahlak  kalmam
birey ve toplumun, özgürlü ü de kalmam r.
Ahlaks z toplum bitmi  toplumdur. Önderlik
bu konuda öyle demektedir: “Ahlak ancak
özgürlükle mümkündür. Daha do rusu,
özgürlük ahlak n kayna r. Ahlaka öz-

gürlü ün kat la  hali, gelene i veya
kural  da diyebiliriz. E er ahlaki seçim öz-
gürlük kaynakl ysa, özgürlü ün zekâyla,
bilinç ve ak lla ba  göz önüne getirildi-

inde, ahlaka toplumun kolektif bilinci
(vicdan ) demek de daha anla r oluyor.”
Dolay yla toplumlar ahlaktan yoksun b -
rak larak kölele tirilmi tir diyebiliriz. Bu
yüzden de köleli in ahlak ndan bahsetmek
belki de en büyük ahlaks zl kt r. Ya da köleli in
bu kadar içsel ya anmas n nedeni bu ahlak
yitimi de il midir?

Konfüçyüs’ün ahlaka bu denli vurgu yap-
mas  toplumsal özgürlükler aç ndan önem-
lidir. Özellikle Çin’in geçmi i olarak kabul
edebilece imiz gelenek ve göreneklere ba -

, bunlar  restore ederek kendi dönemin-
deki insanlara kabul ettirme çabalar  bir
nevi ahlak aray r. nsanlara alçakgö-
nüllü olmalar  ö ütlemesi, aileye ba

lamas , insanlar aras ndaki sevgi ve sayg
canl  tutmas  vb. bunlar n hepsi ahlaka i aret
etmektedir. Zaten topluma hat rlatmaya ça-

 be  ilke yani amir-memur, baba-o ul,
‘kar -koca’, büyük karde -küçük karde  ve
arkada lar aras ndaki ili ki bir yönüyle ahlaki
prensipleri ifade etmektedir. Çünkü bunlar
o toplumun gelenek ve göreneklerini olu -
turmaktad r. Daha do rusu göndermede bu-
lundu u “üstün insan” ya da “erdemli insan”
profili özünde köleli e kar tl k temelinde
ahlaki bir insan yaratma ya da insan  ahlak na
tekrardan kavu turma çabalar r. Nas l ki
toplumlar ahlaktan yoksun b rak larak kö-
lele tirilmek istenmi se, Konfüçyüs de top-
lumsal ahlaka sar larak köleli i ortadan kal-

rmaya çal r. Çünkü ahlak insanlar n
ya am biçimidir. Yozla lan da bu ya am n
kendisidir. Konfüçyüs bunun fark ndad r.
Devletin ahlaktan yoksun yönetilemeyece ini
söylemektedir. Ayr ca ahlak  ya da ‘üstün in-
san’ diye ifade etti i erdemli bir ki ili e bü-
rünmeyen bir hükümdar n veya halk n bir-
birine itaat etmeyece ini, sayg zl n ba
gösterece ini bunun sonucunda da insanlar n
birbirine, hükümdar n kurallar ve yasalar
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çerçevesinde halk na zulüm edece ini dü-
ünmektedir. Sistem içi bir çözüm aray

olsa da ahlaki yarg larla köleci anlay  orta-
dan kald rmak istemi tir. Bunun yan  s ra
insanlar n efendileri ile birlikte gömülmesine
kar  ç kmas  kölecilik kar ndaki duru unu
daha net bir biçimde ortaya koymaktad r.

Konfüçyüs baz  çevrelerin ele ald  gibi
ne bir dini bir önder ne de reformasyoncudur.
Konfüçyüsçülük Çin’deki devlet ve devletçikler
lehine sonradan dinle tirilmi tir. Ayr ca Kon-
füçyüs hiçbir konuda reformasyoncu yak-
la mam r. Yapt  Çin’in eski toplumsal
ya am  restore etmesi ve insanlar  bu te-
melde e itmesidir. Bu yüzden Konfüçyüs’ün
sahiplenilecek özelliklerinin yan nda ele ti-
rilmesi gereken noktalar da söz konusudur.

Konfüçyüs’ün  öncelikle  devletçi  bir  pa-
radigmaya sahip oldu unu söylemek gerekir.
Tüm aray lar  da hiyerar ik-devletçi sisteme
uygunluk göstermi tir. Bu yüzden insanlar
ahlaki çerçevede e itti i gibi devlete itaat
eden memurlar ordusunu da olu turmak is-
temi tir. yi bir memurun nas l olmas  ve
iyi bir hükümdar n halk na nas l davranmas
gerekti ini kurallara ba lamas  asl nda devlet
sistemini güçlendirmeyi amaçlamaktad r.
Dolay yla Konfüçyüs’ün erkek egemenlikli
zihniyetin d nda oldu unu söylemek zordur.
Devlet zihniyetiyle bir eyler yapmak iste-
mi tir. Elbette ahlaki boyutuyla toplumsal
özgürlüklere yapt  katk lar de erlidir. Fakat
katk lar n devlete alternatif de il de, tam
tersine devletçi sistemi güçlendirmesi onu,
sistem içi çözüm aray lar n d na iteme-
mi tir.

Yine baba ve o ul ili kisinde o ulun ba-
baya sayg  olmas , kad n e ine itaatkar
davranmas , toplumun devletine sahip ç k-
mas  ve onu yüceltmesi, küçük karde in
büyük karde i daima dinlemesi gibi ahlaki
prensipleri zihniyet aç ndan de erlendi-
rildi inde Konfüçyüs’ün devletçi paradigmaya
ne denli ba  oldu unu görebilece iz.  Bun-
lar n hepsi de, Konfüçyüs’ün bak  aç na
göre de erlendirildi inde, ataerkil bir zih-

niyetin ürünüdür. Dolay yla pratikle tirmeye
çal  ‘ideal toplum’, ‘ideal hükümet’ gibi
olu umlar özünde ahlaki kurallar  bar nd ran
çabalar olsa da, devlet zihniyeti ve onun
araçlar  kullanmas  nedeni ile toplumsal
sorunlara kal  çözüm olamayaca  bir ger-
çektir. Tersine sorunlar  daha da katmerle -
tirmenin merkezedir devlet. Bu yüzden Kon-
füçyüs’ün dedi i gibi dünya bar , devletin,
ahlaki kurallarla yönetilmesiyle gerçekle mez.

er ahlak  kat la  özgürlük olarak ta-
ml yor ve devleti de özgürlüklerin, ahlak n

yitim alan  biçiminde ele al yorsak, o zaman
devlet ve toplumlar n bar  yan yana ge-
tirmemiz, devlet düzeni ile insanlar n huzura
kavu aca  dü ünmemiz büyük bir gaflet
olur.

Di er bir konu da Konfüçyüs’ün aileye
olan yakla r. Aile Çin’in tarihsel-top-
lumsal geçmi inde önemli bir yer tutar. Çin’de
aileye di er bir ifade ile atalara olan ba k
daima kutsanm r. Konfüçyüs de bu durumu
oldu u gibi benimsemi  ve ö rencilerini bu
temelde e itmi tir. Fakat ailenin geleneksel
yap yla devletin içindeki küçük devlet ol-
mas , küçük devlet içerisinde de baba yani
erkek nesebine dayal  bir gelene in devam
ettirilmesi elbette yanl r. Konfüçyüs aile
konusunda demokratikle meyi esas alma-

r. Önder Apo’nun dedi i gibi var olan
aileyi kabul etmek mümkün de ildir. Fakat
ailenin de demokratik uygarl n unsurlar
içerisinde yer ald  bilmekteyiz. Bu yüzden
aileyi demokratikle tirmek can al r.

Ele tirilmesi gereken yanlar yla birlikte
Konfüçyüs’ü demokratik uygarl n unsurlar
içerisinde de erlendirmek gerekir. Ahlaka,
erdemli insana, gelenek ve göreneklere, e i-
time, ara rmaya, yöneticili e, iyilik, sevgi,
sadakat ve adalet kavramlar na, do ruluk,
bilgelik, sorumluluk, güvenirlik ve görev an-
lay na katk lar  komünal-demokratik de-
erleri ifade etmektedir. Bugünün devrimcileri

olarak bizlere dü en görev ise, Konfüçyüs’ün
srarla ö retmeye çal  tüm komünal-de-

mokratik de erleri ö renip ve ö retmektir.
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Çin tarihinde ortaya ç kan iki önemli din-
sel-felsefi ak mdan biri olan Taoculuk, Kon-
füçyüsçülük seviyesinde sistemsel bir etki
alan na yol açmam , ancak Konfüçyüsçülük
ile birlikte Çin toplumunu ve kültürünü en
fazla etkileyen dinsel-felsefi ak mdan biri
olmu tur. Taoculuk, Çin toplumunda Kon-
füçyüsçülü ün büyük oranda göz ard  etti i
gizemcilik ve ruhsall k yönleriyle öne ç k-

r. Bu yönüyle de Konfüçyüsçülü ün bo
rakt  alan  tamamlama anlam nda bir
lev görmü tür. Dolay yla her iki dinsel-

felsefi ak n Çin toplumunda bir bak ma
tek bir dinsel gelene i olu turduklar  dü ü-
nülse de Konfüçyüs’çülük ile Taoculuk ç
özellikleri itibariyle örtü memi lerdir. üp-
hesiz her iki dinsel e ilimin payla klar
ortak özellikler olmu tur. Örne in dikkate
de er bir benzerlik, her iki ak n da do
özelli i itibariyle dinsel bir sistemi öngör-
meyip sonradan dinselle tirilmeleridir. Yine
Taoculukta kilit bir önemde yer tutan ‘Tao’
mefhumu,  ayn  zamanda Konfüçyüsçülükte
de temel bir ö e de erindedir. Buna benzer
aralar nda çok say da fikri payla klar
söylemek pekâlâ mümkündür.  Fakat arala-

nda hemen hiç örtü meyen temel bir ay -
n da var oldu unu önemle belirtmek

gerekir.
Taoculu un, Çin devlet gelene inde Kon-

füçyüsçülük gibi bir ahlaki de erler sistemine
yol açmad  öncelikle belirtilmelidir. Burada
devletçi sisteme kar  mesafeli duru , Tao-
culu u  do ru  yorumlamam z  aç ndan  da
kilit bir öneme sahiptir. Örne in Konfüçyüs-
çülük sonradan dinselle tirilip bir devlet
dini haline getirilir ve bu anlamda rahatl kla
kabul görürken, ayn  durumun Taoculuk için
de  geçerli  oldu u  söylenemez.  Bu,  her  iki
dinsel e ilim aras nda önemle gözetmemiz

gereken temel bir ay m çizgisini olu turur.
Bu konuda örne in Taoculu un devletçi de-

erlere kar  köktenci ve çat mac  olan bir
kar  duru u ifade etmedi i, son derece mis-
tik-pasifist ve bu bak mdan da dikkate de er
bir tehdit nedeni olmad  belirtilebilir. Ayn
ekilde Taoculu un Çin toplumunda sosyal

ve siyasal sorunlardan kaçanlar n bir tür s -
na  oldu u,  bu  nedenle  de  politik  çat -

malardan  bir  tür  kaç  i levi  gördü ü  de
söylenebilir. Tüm bunlara ra men Taoculu un
öyle bir yan  da vard r: Bir ekilde devletçi

sisteme kar  mesafeli duran, hatta bunun
nda bir aray  ifade eden ve dönemine

göre  de  bir  hayli  ilginç  olan  bir  do a  ve
toplum yorumunu geli tirmi lerdir.

Klasik Taocu dü üncenin ana iskeletiyle
form kazand  tarihi dönem, M. Ö 6. yüzy l
ile 3. yüzy l aras  dönemdir. Ne var ki bu ko-
nuda, özellikle de Taoculu un do  etken-
lerine ve kökenlerine ili kin yap lan de er-
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lendirmelerde daha çok da iki tür yorumun
öne ç kt  görmekteyiz.  Örne in bir yo-
ruma göre Taoculuk, dü ünsel kökenleri iti-
bariyle Çin neoliti ine (MÖ 4000) kadar git-
mektedir. Dolay yla da bu döneme uzanan,
do aya tap nma kadim gelene inin bir devam
olmaktad r. Çinli bilgelerin yapt klar  yeni
katk  ve yorumlarla zaman içinde de ik
formlar kazanm r. Bu nedenle de hem kat
bir gelenek de ildir, hem de bu kadim za-
man n do aya tap nma gelene inin geli kin
bir yorumunu ifade etmi tir. Bu yorumun
ba ca argümanlar , her eyden önce Tao-
culukta  ifadesini  bulan  a  do ac k,  gi-
zemcilik, tinsellik ve bir tak m dini ritüel
özellikler oldu unu önemle belirtmeliyiz.
Di er yoruma göre ise Taoculuk, daha çok
da Çin tarihinin MÖ 6. yüzy l ile 3. yüzy l dö-
neminin siyasi ve sosyal karma as na kar
geli en derin bir tepkinin ürünü olarak tarih
sahnesine ç km r. Bunun için de bu döne-
min kendili indenci bir ak m olma özelli i
göstermi tir.

Bizce bu her iki yorumun kendi mant
içinde bir do ruluk pay  vard r. ster dini,
ister felsefi nitelikte olsun hiçbir dü ünce
ak , içinde ekillendi i toplumun tarih-
sel-dü ünsel kökenlerinden kopuk olarak
bir anda ortaya ç kmam r. Çünkü hiçbir
dü ünsel ak m, ya ad  dönemin somut si-
yasal ve sosyal ko ullar n etkilemesinden
ve ihtiyaçlar ndan ba ms z olarak var olma
ve geli me olana na da sahip de ildir. Böylesi
bir genel do ru ile Taocu dü üncenin anlam
kazand  bir tarihi dönemin ko ullar  gü-
nümüze ula an s rl  baz  verilerden hare-
ketle ele alaca z. Ancak de erlendirmemiz
aç ndan odak ald z dönem, daha çok
Taocu dü üncenin önem kazand  MÖ 6.
yüzy l ile 3. yüzy l aras  dönem olmaktad r.

Taoculu un Ortaya Ç  Ko ullar
Genel Çin tarihi aç ndan bu dönem

(özellikle MÖ 770’te Çou mparatorlu u’nun
da lmas ndan sonraki be  yüz y l), hanedan
devletçiklerin birbirleriyle sava klar , büyük

bir siyasi ve sosyal karma an n ya and ,
güçlünün zay  yuttu u, her an  sava  ve y -

mlarla geçen bir iç sava  dönemi olmu tur.
Konfüçyüs (MÖ 551-479) ba ta olmak üzere,
Taoculu un ilk dü ünürleri kabul edilen Lao-
tzu  (MÖ  6.  yy)  ile  Chuang-tzu  (MÖ  3.  yy)
gibi ünlü simalar bu dönemde ya am lard r.

te Çin tarihinde büyük bir siyasi ve sosyal
karma an n ya and  bu dönemde “kal
bir sosyal düzen nas l sa lan r?” sorusuna
yan t bulman n aray  olarak Konfüçyüsçülük
ile Taoculuk felsefi bir anlam kazand .

Söz konusu düzenin sa lanabilmesi için
Konfüçyüs, Çou mparatorlu u’nun geçmi
dönemini yeniden canland rmay  öngören
ahlaki bir sistem geli tirdi. Bunun için im-
paratora güçlü bir ba n, ataerkil düzene
güçlü bir sayg n, bilhassa da iyi bir e i-
timden geçmi  bilgili, iyi ahlakl  ve kabiliyetli
yöneticilerin olmas n gereklili ini savundu.
Taocu dü ünürler ise, Konfüçyüs’ün öngör-
dü ü  bu  ölçütler  d nda  bir  Yol  önerdiler.
Onlara göre Konfüçyüs’ün geli tirdi i ahlaki
ölçütler ile kal  ve sa lam bir düzene ula -
mak mümkün de ildi. Kendilerinin önerdik-
leri Yol ise,  kal  bir düzene ula man n en
sa lam, en do al ve belki de biricik yoluydu.

Taocu “Yol”un Anlam
Eski Asya inançlar  üzerine ara rmalar

yapan Judith A. Berling, “Taoculuk ve Yol”
adl  makalesinde Taoculu un ne tür bir “Yol”
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anlam na geldi ini öyle yorumlamaktad r.
“Laozi (‘Ya  Usta, Ö 5.yy), Daodejing’in (YOL
ve  YOL’un  gücü  üzerine  ölümsüz  bir  yap t)
isimsiz editörü ve Zhuangzi ( Ö 3.yy) taraf ndan
formüle  edilmi  olan  klasik  Taocu  felsefe,
kadim zamanlara ait bir do aya tap nma ve
kehanet gelene inin geli mi  bir yorumuydu.
Büyük bir sosyal karma a ve dinsel üphecili in
egemen oldu u bir dönemde ya ayan Laozi
ile Zhuangzi, dünyadaki her olu umun ve de-

imin gerisinde yatan, özü bilinmeyen ama
tezahürleriyle gözlenebilen, tüm yarat n
ve gücün kayna  olan Dao (Tao -YOL) kav-
ram  geli tirdiler. Dao’da ve do ada, ya ama
spiritüel (do al) bak n temelini ve gündem-
deki sorunun yan  bulduklar na inand lar:
Dengeli, birlik içinde ve kal  sosyal bir düzen

nas l sa lan r? Laozi ile Zhuangzi, do adaki
düzen ve uyumun, devletin gücüyle veya insan
bilgisiyle geli tirilmi  kurumlardan çok daha
dengeli ve sürekli oldu una dikkat çektiler.
Onlara göre do ru bir ya am, ancak Dao ile
uyum  içinde,  yani  do al,  sade  ve  kolay  bir
yakla mla mümkündür.”

Yer verdi imiz al nt dan da anla ld
üzere sözcü ün en geni  anlam nda Taocu
görü ü bütünleyen Tao kavramd r. Tao söz-
cü ünün tam kar  “Yol”, “söz” ya da “ö -
reti” anlam na gelmektedir. Tüm bir yarat n
kayna  ve içsel düzen ilkesi olarak Tao, her
eyden önce izlenecek bir yol imgesidir. Bu

Yol, do al hakikate varman n, do a ile uyumlu
ve tam tefekkürüyle do al bir ya am n, bir

di er ifade ile do al davran n ana yönünü
belirler. Lao-tzu’dan sonra Taocu görü ün
ikinci önemli dü ünürü olan Chuang-tzu’ya
göre “Tao, bütün z tlar  ve çeli kileri e it k lan
mutlak birlik halidir.” Bu tan m esas al nda
Tao, hem izlenilecek bir Yol, hem var lacak
olan mutlak bir birlik düzeni anlam na gelir.

Klasik Taocu görü ün bu ilk dü ünürlerine
göre Tao, do al birlik ve içsel düzen ilkesinin
bir gere i her varl kta ya ar. Tao geri çekil-
di inde ya da insanlar Tao’dan uzakla nda
ise uyumsuzluk veya dengesizlik ba  gösterir.
Do al düzenden uzakla man n ya da uyum-
suzlu un kayna nda arzular z ve amaç-
lar z yatmaktad r. Geçmi e dair duyulan
pi manl klara, gelece e dair beslenen kay-

lara da neden olan yine bu arzular ve
amaçlard r. Bu, içsel düzen aç ndan bir hu-
zursuzluk ve uyumsuzluk hali demektir. De-
mek ki içsel düzen bak ndan uyumlu, den-
geli ve sade bir ya ama varmak için arzu ve
amaçlar  bir kenara b rakmal z. Öyle
ise an, öhret,  ün ve servet gibi konumlar
elde etmenin pe inden ko mamal , içsel uyu-
mun ve düzensizli in k rt  nedeni olan
bu tür arzu ve amaçlar terk edilmelidir. Ayn
ekilde tezatl klara ve çat lara da neden

olan ihtiraslar z, arzular z ve amaçla-
zd r. O halde arzular  ve amaçlar  dikkate

almamal z. Bu temelde do al ak n yap na
iradi müdahalede bulunulmamal , dolay yla
her ey kendi do al oluruna ve do al ak n
kendili indenli ine b rak lmal r. Çünkü on-
lara göre insanlar n iradi müdahalesi, her
halükarda do al düzenin ahengini bozmak-
tad r. Oysa do al dünyan n içsel düzeni, insan
akl n ve eyleminin yapaca ndan çok daha
sa lam olan bir güce ve kudrete sahiptir. Bu
durumda insanlar n içine girebilece i en ha-

rl  ve erdemli davran  kural , do al düzenin
ve ak n Yol’unu izlemeleri ve buna göre de
bir ya am  seçmi  olmalar  olacakt r.

Taocu görü e göre arzu ve amaçlar zdan
kopmam z sonucunda eylemsizli e var z.
Eylemsizlik, do al ya am ve düzen ile bü-
tünle mek,  birle mek, böylelikle kal  bir
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düzen ve uyum içinde ya amak demektir.
‘Eylemsizlik’in her tür hareketsizlik anlam nda
de il, müdahalesizlik anlam nda kullan ld
anla lmaktad r. Dolay yla tam bir eylem-
sizlik haline varmaks n Yol’a girmek, yani
Tao’nun anlam na var p onunla bütünle mek
mümkün de ildir.

Asl nda Taoculuk ne dinsel bir ö reti, ne
de bir siyasal toplum sistemini geli tirme
anlam nda  bir  yoldu.  Hem  bir  yol’du,  hem
dönemin büyük toplumsal y , siyasi
ve sosyal karma as  a  nitelikte bir ça-
ban n gereklili ini öngören bir Yol de ildi.
Daha çok siyasi otorite ve çat malardan
uzak ya amak isteyenlerin, Konfüçyüsçü de-

erleri reddedenlerin ve toplum içinde be eri
kazançlar n pe inde ko mayanlar n bir tür
yol’uydu.   Bu anlamda “Taoculuk, ‘Öteki
Yol’du, ama toplumsal uzla may  tehdit et-
memekteydi. Bir anlamda Taoculuk, toplumsal
bask lara kar  bir çe it emniyet supab  veya
alternatif fikirler ve de erler için tamamlay
bir kanald .”

Taocu Do a Anlay
Taocular, do ay  ve evreni canl  bir varl k

olarak tasarlam lard r. Sadece Taocular dö-
neminde de il, kadim zamanlardan itibaren
Çinli bilgeler evrenin bütününü büyük bir
canl  varl k halinde görmü lerdir. Taocular,
bu kadim canl  do a anlay  daha da ge-
li tirmi lerdir. Çin tarihi boyunca do ay  en
çok gözlemleyen, inceleyen ve do al deneyler

geli tiren Taoculard r. Çin tarihinde hem
ezoterik (gizemli) simyac n, hem di er
ilkel bilimlerin geli mesinde hat  say r
katk larda bulundular.  Bunda, Taocular n
do ada  mistik  ve  canl  bir  ruhsall n  ya-
and na dair derin bir inanc  beslemeleri,

yine do ayla en fazla içli-d  olmu  olmalar
ekili oldu. Bir anlamda “ne ö reneceksen
do adan ö ren” ilkesine göre hareket ettikleri
anla yor.

“Çin’deki Taocular do ay  yaln zca bo
bir merakla de il, elde edece i bilginin iç
huzuru sa layaca  inanc yla incelemekteydi.
Bilgisini, Bat ’daki bilimsel ara rmalar n
ço unun hedefledi i gibi do aya hükmetmek
amac yla kullanmad . Taocu do aya kar
güç kullanmak eklinde anla labilecek ‘ters’
bir hareketi hiçbir zaman yapmayacakt .”
(Bilim Tarihi, A. Colin Ronan)

Taoculu a göre tüm bir do a, Tao’nun
bir tezahürüydü ve Tao’da simgeselle mi
olman n mükemmelli ini ve birli ini ifade
ediyordu. Dünya mükemmel ve kutsald .
Dünya üzerinde insan eliyle yarat lm  olan
hiçbir ey do al yarat n mükemmelli ine
eri emezdi. Örne in bu konuda Taoculu un

ünlü kitab  Tao Te Ching’de öyle bir ikazda
bulunulur: “Dünyay  geli tirmek mi istiyor-
sun? Mümkün de il, inanm yorum. Dünya
kutsald r daha iyi olamaz. Fazla kurcalarsan,
zarar verirsin ona bir nesne gibi davran rsan
kaybedersin.” Bu k sa pasajdan da anla ld
üzere Taocu görü , do al yarat lm n ve
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kendili indenli in mükemmelli ine dikkat
çeker. Pasaj n son cümlesi ise, Taocu bilgenin
dünyay  iyi gözlemledi ini, dolay yla do al
dünyan n canl  bir etkile im halinde oldu unu
iyi anlad  gösterir.

Taocu do a anlay nda, do an n ve ev-
renin birli i ilkesi esast r. Düalist nitelikte
olan tüm z tl klar, örne in iyi ve kötü, karanl k
ve ayd nl k, so uk ve s cak, ya am ve ölüm,
di il ve eril gibi z tl klar birli in farkl  aç -
lardaki tezahürleridir.

Anti-tez niteli indeki z tl klar, yin ve yang
olarak simgele tirilmi tir. Yin ve yang te-
rimlerinin Taoculuk öncesinde kullan lm
olmas  kuvvetle muhtemeldir. “Yin sözcü ü-
nün so uk ve kapal  hava dü üncesini ça -

rd  ve içsel olan için kullan ld ;
yang teriminin ise güne li hava ve s ca  dü-
ündürdü ünü hat rlat yor. ... yang ve yin

zaman n somut ve antitez nitelikli yönlerini
belirtiyor. ... Demek ki dünya, ‘s rayla birbirinin
yerini alan ve birbirini tamamlayan iki teza-
hürden olu an, döngüsel nitelikte bir bü-
tünlük’  gösterir.”  (Dinsel nançlar ve Dü-
ünceler Tarihi-Cilt II)

Mitolojik anlat mlarda do al anti-tezlerin
di il ve eril isimlendirilmesi, burada da yin
ve yang olarak kar za ç kar. Di il olan
yin’de, eril olan ise yang’da simgele mi tir.
Yang ayn  zamanda gök, yin ise yer’dir. Yin
ile yang sürekli birbirinin yerini almakta,
bu da do ada ya anan de im ve dönü üm-
lerin nedenini aç klar. Yin ve Yang’  do uran
Tao’dur, bir yin bir yang ise Tao’yu meydana
getirir.

Her eyin ilki ve yarat  nedeni Tao’dur.
Tao, do al yarat n d nda ve üstünde de-

ildir. Tüm bir do al yarat n birli i ve bü-
tünlü ünün içindedir. “Tao Bir’i yarat r, Bir
ki’yi do urur, ki Üç’e, Üç de sonsuz eylere

ya am  verir.”  Görüldü ü  üzere  var  olu un
birli i ve bütünlü ünün tezahürü olan Tao
Bir’i yarat r, Bir ki’ye bölünür, ki’nin birli-

inden de her ey meydana gelir. Bir ile bü-
tünsellik aras nda kurulan bu ba la kl k,
do an n ve evrenin birli i ve bütünlü ü ilkesi

olarak anlam kazan r. Evrensel birlik anla-
nda Taoizm’de geçen “TAO, ta ta uyur; çi-

çekte rüya görür;  hayvanda uyan r; insanda
uyand n fark na var r.” belirlemesi ger-
çekten de muhte emdir.  Bu, hem bir’in nas l
ikile ti ini hem de bir’in farkl  görünümleri
aras ndaki birli i ve ba nt  verir bize. Bu-
nun  bugün  bilimsellik  ad na  ortaya  konan
tespitlerle birebir örtü tü ünü de eklemek
gerekir. Günümüzde kuantumun ‘evrensel
birlik ilkesi’, ‘dolan kl k ilkesi’ veya ‘temel
birlik  ilkesi’  diye  ele  ald  konu  tam  da
budur. Özünde her ey bir’in farkl  görü-
nümleridir. Bu bak  aç  ayn  zamanda olan
her eyi kutsal, canl  ve de erli görmek gibi
bir sonucu da kendili inden ortaya ç kar r.
Zaten Taoizm de dahil bu gelene in bu kadar
bar l, mütevazi ve her ey kar nda
duyarl  olmas n alt nda yatan da budur.

Bilim ad na bugün gerçekle enler, geçmi te
iç görü, iç deneyim ve sezgi yoluyla ortaya
konulan temel hakikatlere deney ve gözlem
yoluyla ula lmas r. Özünde her ikisi de
olu ’un hakikatini vermekte, ayn  kulvarda
ilerlemektedir. Bilimin ray nda yürüyüp yürü-
memesi bu birlikteli in ömrünü de belirleyecektir.
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Taocu Toplum Anlay
Taoculuk, yol açt  toplumsal sorunlar-

dan dolay  uygarl a kar r. Pek çok top-
lumda oldu u gibi Çin toplumunda da pek
çok ö reti cennet hayaliyle geçmi  ya ama
bir özlem duymu tur. Taocular da insan
toplumsalla mas n ba lang ç halini ‘mü-
kemmel’ olarak addederek, onun o kendili-

inden akan ve mükemmel bir uyumu tem-
sil eden gerçekli iyle yeniden bulu may
cennete ula ma olarak tan mlam lard r. O
yönüyle gerçek ve mükemmel toplum ta-
hayyüllerinin uygarl k çerçevesinde de il
de ‘do aya dönü ’ anlay  çerçevesinde uy-
garl k öncesi toplumsal ya ama dair oldu-

unu belirtmek gerekir.
Tao, toplumsal sorunlar n çözümünde,

genel ‘eylemsizlik’ prensibine uygun davra-
narak müdahale edilmemesini esas al r. n-
sanlar n yapt  müdahalelerin iyi sonuçlar
vermedi ini, tersine bu müdahalelerin so-
runlar n as l nedeni oldu unu gördü ünden
olsa gerek, ba ta devlet olmak üzere toplumun
do al ak na herhangi bir müdahalenin ya-

lmamas  ister.  Çünkü müdahale do al
olan  bozmaktad r. Devleti ‘kaç lmaz kö-
tülük’ olarak gören Tao’ya göre,  “hüküm-
darlar n da en iyisi varl  fark edilmeyendir”
“Esnek ve zay f olan, kat  ve güçlü olan
yener.” Bu yönüyle Konfüçyüsçülükle çok
önemli ölçüde farkl la r. Konfüçyüs Çinlilerde
genel bir e ilim olarak görülen, pratikte i e
yarar olma ekolüne ba  kalarak, felsefesiyle
toplumsal ya ama müdahale etmek istemi tir.
Daha çok da devleti yönetenlerin ahlaki bir
karakter kazanmas  suretiyle toplumsal so-
runlar n çözümünü sa layabilece ini savun-
mu tur. Bu yönüyle de felsefesi tamamen
müdahil bir felsefedir, ancak Taoculuk öyle
de ildir.  Taoculuk  her  eyi  oluruna  b rak-
maktan, müdahale etmemekten yanad r. Ona
göre kamusal alandan uzak durulmal , devlete
ait ünvanlar küçük görülmeli, herhangi bir
müdahale yap lmamal  ve müdahalesizlikle
ayn  anlama gelmek üzere ‘eylemsizlik’ esas
al nmal r. Bu yakla mlar ndan ötürü ço-

unlukla kendi dönemlerinin anar istleri
olarak ele al nmaktad rlar. Daha çok ‘isimsiz’
ve bireysel hareket etmeleri nedeniyle,  ‘anar-
ist’ olarak de erlendirilseler de, her eyi

kendi oluruna b rakanlar olarak s fatland -
lmalar  daha do ru olacakt r. Onlara göre,

insan istedi i gibi hareket etmelidir. O zaman
insan evrensel olanla uyumu yakalayabilir.
nsan n bu ekilde davranmas  ancak insan

için iç uyumu, içsel bar  sa layabilir, mutlu
insan da böyle davranan insand r. Ancak bu-
rada ki inin terbiye edilmeden, olgunla ma-
dan istedi i her eyi yaparak, keyfi hareket
ederek dünyan n seyrini bozacak hareketlerde
bulunmas  belirtilmemektedir. Evrenle uyum-
lu olmak, bir olmak en fazla önem verilen

eydir. Hareketsizlik, eylemsizlik de zaten
bunun içindir. Bu nedenle Taoculuktaki bi-
reyin istedi ini yapmas  halini ne idü ü be-
lirsiz bir ey olarak ele almamak gerekir. Ni-
hayetinde evrensel uyumu bozmamak için
“hareket etmeme” en büyük vazifedir. Uyu-
mun özüne uygun sa lanabilmesi için yap l-
mas  gerekenler vard r. Buna göre;

Dünyan n seyri olan Tao’ya kar k olarak
insan n içinde ‘Te’ denilen kuvvet vard r. Te,
Tao’nun insandaki gerçekle mesidir. Herkesin
içinde mevcuttur, ancak bu öz do ru i letilmeli
ve terbiye edilmelidir. çinde Te’nin geli ti i
bir insan, kendisine ait arzusu olmadan t pk
bir çocuk gibi tümüyle d tan belirlenmi
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olacakt r. Tao ile uyumlu bir gerçekle meyi
sa layan ki iyi, günlük ya am n hay-huyu,
sorunlar  ilgilendirmez. Hatta bazen ki i o
kadar Tao ile bir olur ki t pk  Tao gibi ölümsüzle ir.

Taoculuk özünde bir toplumsal in a ça-
mas  olmad ndan bu inan  ba ka in-

sanlara aktarmaya da kar r. Çünkü onlara
göre böylesi bir vaaz ba kalar  etkisi alt na
almak anlam na gelir ki bu yap lmamal r.
Evrensel uyumu yakalamak, bir’e ula mak
da bireysel çabalar ve kendili inden edinil-
melidir. Bu durum öyle topluluklar halinde
ve hatta topluluklar içinde olarak yap labi-
lecek bir ey de de ildir. Böylesi bir duruma
gelmek için de Konfüçyüs’te oldu u gibi çok
iyi e itim görmü  olmak da gerekmez. Ha-
kikate ula may  en s radan insan, günlük
ya am n mütevazili i içinde gerçekle tirebilir.

Lao  Tzu,  Konfüçyüs’ün  ahlak  ve  erdem
anlay na da kar  ç km r. öyle demek-
tedir: “Yüce Tao geri çekildi inde insanl k
ve erdem doktrini do du. Bilgi ve bilgelik
ortaya ç kt nda, ayn  yerde ikiyüzlülük be-
lirdi. Alt  ailenin ili kisi uyumsuz oldu unda,
evlatlar n ahlak  savunulacak çocuklar çok
sevilecektir. Ve bir ülke karma aya dü tü-

ünde sad k bakanlar pohpohlanacakt r.”
Ona göre herhangi bir eyden a  derecede
bahsedildi inde, bu o eyin ortada olmad
göstermektedir. Örne in adaletten çokça
bahsedildi inde bilinmelidir ki orada adalet
bulunmamaktad r. Burada da ‘isimsizlik’,
‘sözsüz’ gerçekle me as l oland r. Bu konuda
zaten çok büyük önem verdikleri ilk toplumun
ismi konulmasa da o eyin ya anmas na
(e itlik, adalet, özgürlük… en genel anlam yla
demokratik komünal de erler) at f var gibidir.
Gerçekten de ahlaki-politik toplumda ismi
konulmayan demokratik komünal de erlerin
tümü en saf ve güçlü halleriyle ya an rken,
isimlendirildikleri dönem olan uygarl k dö-
neminde bunlar n esamesi yoktur… nsanlar n
olu turulmu  kutsall k ve bilgeliklerden vaz-
geçmeleri suretiyle mutlu olabileceklerini
söyler. Olu turulmu  ahlak ve adaletten vaz-
geçen insan n do al davranmas  sonucu do -

ruyu temsil edece ini belirtir. Yan  s ra para
ve kar kayg ndan uzakla lmas  halinde de

rs zl k ortadan kalkacakt r.
Çin gibi ataerkilli in önemli ölçüde bask n

oldu u bir toplumda Taoculuk kad n konu-
sunda feodal egemen ideolojiyle tam bir çe-
li ki halindedir. Kad  ve erke i evrensel
uyumu tan mlayan ve herhangi birini di erine
üstün k lmayan yin-yang ikilisi çerçevesinde
ele al r. Tüm ikiliklerin yaratan  olarak Tao’nun
taraf  tutmas  söz  konusu  bile  olamaz…   O
her zaman herkesi kucaklar…

Sonuç olarak toplumu yönetme ve kontrol
etme çabas  içine girmeyen, dahas  bunu
do ru görmeyen Taoculu un hakikate ula -
maya çal an ama bireysel davranan, bu ne-
denle de toplum kar nda olmas  gerekti i
kadar sorumluluklar  yerine getirmeyen
bir ekol oldu unu söylemek mümkündür.
Onlara göre toplumu kontrol etmeye çal an
mekanizmalar  geli tirmek bir hatad r. Bu
yüzden de Lao Tzu öyle der: “Siz ne kadar

tlay ysan z, insanlar o ölçüde erdemsiz
olacakt r. Bu nedenle üstat der ki: Kanunlar

rak n, insanlar dürüst olacakt r.”
Burada gözden kaçan tüm müdahalelerin

insanlar  iradesizle tirmeyece idir. Müda-
halelerin kimden ve ne için geldi i çok büyük
önem ta r. Denilebilir ki hiyerar ik devletçi
sistem döneminde egemenlikçi sistem otur-
sun, insanlar iradesiz k ns n diye insanlar
üzerinde egemenler eliyle tam bir sava  hali
sürdürülmektedir. Bu iradesizle tiren, sü-
rüle tiren, kar la ran ve kendisine ait k lan
bir müdahaledir ki bu müdahalelere kapal
olmak en devrimci tutum anlam na gelir. Bir
de egemenlikçi sistemin etkiledi i insanlar
kendi özleriyle yeniden bulu turmaya çal an,
insanlara beyin, yürek ve dil vermeye çal an
müdahaleler var ki, bunlar insanla ran en
temel müdahalelerdir. lk müdahale örnekleri
egemenlerce yürütülürken, ikincisi toplum
önderleri taraf ndan yürütülmektedir. lkine
kar  direnmek ne kadar devrimci ise, ikin-
cisine de aç k olmak o denli devrimci bir tu-
tum anlam na gelir.
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“Gerek tarih boyunca ya anan krizler,
gerek günümüz küresel krizi büyük oranda
ahlaki yoksunlu un sonucu olarak dü ü-
nülebilir.”

Önder APO

nsanl n kapitalist modernite sürecinde
geçmi ten devrald  sorunlar  çözmek bir
yana üzerine eklenen yeni sorunlarla tam
bir kaosa sürüklendi i, günümüz itibariyle
ya am n birçok alan nda sorunlar n alt ndan
kalkamayacak düzeye geldi i herkesin ne-
redeyse ortak kabulüne ula durumdad r.

Modernite yalanlar  bir bir aç a ç kmakta,
iktidar n ve sömürünün en derinlikli, en s
ve en yayg n uygulamas na kavu tu u kapi-
talist modernite sürecinin insanl k ve onun
do as  için nas l bir y m oldu u daha iyi
anla lmaktad r. Burada bu y n maddi
ve manevi boyutlar n dökümünü yapmak-
tan ziyade nedenlerini anlamak daha önem

lidir. Soruna buradan bak nca insanl n hay-
vanlardan ayr  bir tür olarak ortaya ç ndan
bu yana vazgeçilmez kimi kurumlar n ya-
ad  zay flama ile içine dü tü ü durum

aras nda paralellikler ortaya ç kmaktad r.
nsan n en büyük hakikati olan toplumsall n

olmazsa olmazlar  olarak de erlendirdi imiz
ahlak ve politikada ya anan y pranma, da-

lma ve çözülme zincirleme reaksiyon ha-
linde  ya am n  ve  insansal  var  olu un  tüm
alanlar na etki etmekte, toplumsal ya am
her geçen gün kaotik ve krizli bir hal almak-
tad r.

Devletçi uygarl n insanl n ba nda
bir kanserle me misali ortaya ç kt  günden
beri devrevi olarak benzer nedenler temelinde
benzer krizli süreçler ortaya ç km r. Bu
süreçler insanl n kendine en ters dü tü ü,
temel hakikatinden en fazla uzakla , ya-
ad  dolay yla maddi ve manevi alanlarda

en büyük yoksulla may  ya ad  süreçler
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olmu tur. Toplumsal varolu un büyük tehli-
kelerle kar la  böylesi süreçler toplumsal
ba lar n zay flad , bu ba lar toplam  olarak
da tan mlayabilece imiz ahlak n çözülmeyle
kar  kar ya kald  süreçlerdir. Toplumsal
haf zaya lanetlenme olarak geçen böylesi
dönemlerin ortaya ç kmas nda ahlaki çözülü
temel neden olarak belirtilmektedir. nsanl n
haf zas  ahlak  kaybeden insan topluluk-
lar n nas l lanetlendi ini ve nas l helak ol-
duklar  anlatan hikaye ve destanlarla do-
ludur. Sodom ve Gomora’n n yine Pompei’nin
helak olmas  anlatan hikayeler buna en
çarp  örne i sunarlar.

Devletçi uygarl n ve onun güçlerinin
daha en ba ndan kendine yer açabilmek
için toplumsal var olu un vazgeçilmezi, top-
lumu bir arada tutan ve yürüten ahlak  a n-

rd  günümüzde art k iyi bilinmektedir.
Bunda ba ar  sa lad kça kendine ya am alan
açabilen devletçi uygarl k büyüme do rul-
tusunda att  her ad mda ahlak  çözme, da-
raltma, yerine kendi ilke ve kurallar  ge-
çirme yakla  içinde olmu tur. Yani top-
lumun var olu unu sa layan kan damarlar
koparma yakla  içinde olmu tur. Ahla-

ndan kopar lan ve bu temelde denetime
al nan insanlar üzerinde yükselen gerçe ini
daha yükse e ta yabilmek için daha derinlikli
ahlaks zla rma politikalar  geli tiren sistem
bir noktadan sonra ortaya ç kard  bo lu u
dolduramaz, yaratt  toplumsal çözülmeyi
durduramaz hale gelmi ; toplum krizli, ka-
namal , kaotik bir konuma sürüklenmi tir.
Devletçi uygarl k güçlerinin yol açt  ve la-
netlilik olarak tan mlanan böylesi durumlar
yine insanl k ahlaki ilkelerini yeniden can-
land rarak ve bu temelde yeniden bir aya a
kalk  yaratarak giderebilmi tir. Tarihte bü-
yük aray lar ve aray lar olarak geçen,
büyük devrimler, büyük tarihi kalk malar
olarak yer eden toplumsal eylemlilikler ve
büyük ki ilikler i te böylesi karanl k süreç-
lerden ç  ifade etmektedir.

“Ahlaki toplum büyük bir direngenlik ser-
gilemi tir. Ahlak, ahlak olarak kald kça uygarl k

güçlerine teslim olmam r. Dayat lan uygarl k
dini ve hukukuna kar  Demos’un ahlakî srar
hiçbir zaman eksik olmam r” Önder Apo

nsanl k hiç de öyle san ld  gibi ba ndan
beri uygarl  ve onun dayatmalar  bir
kader gibi kabul etmemi tir. Toplumsal do-
kunun bir hayli zay flad , güçten dü tü ü,
köleci devletin toplumun s rt nda ta namaz
bir a rl a dönü tü ü bireysel ve toplumsal
var olu un köleci güçlerin ç karlar na en-
dekslendi i süreçler, köleci uygarl k güçlerinin
merkezile ti i tüm alanlarda büyük aray lara
yol açm r. Uygarl k güçlerinin dayatmalar na
kar  büyük direni ler ve kar  koyu lar ser-
gilenmi tir. Hindistan, Çin, M r, Mezopo-
tamya ve Grek gibi devletçi uygarl n mer-
kezile ti i uygarl k alanlar  ba ta olmak
üzere devletçi uygarl k kar  büyük ahlak

retilerinin ortaya ç kt klar na tan k oluruz.
Bunlar n ba nda Zerdü tilik gelir, M r’da
Terzi Hermes, Çin’de Konfüçyüs, Grek’te So-
krates’in ba  çekti i filozoflar ku  dev-
letçi uygarl k güçlerinin toplumsal dokuda
yaratt klar  tahribat  giderme ve toplumu
sa na döndürme çabas nda önemli kilo-
metre ta lar  temsil ederler. Günümüzde
milyarlarca insan  etkilemelerinden de an-
la laca  gibi bu ö retiler büyük direni  po-
tansiyelini ortaya koymaktad r. Kapitalist
modernite sürecinde ortaya ç kan birçok ö -
reti, ak m, ideolojik çizgi on y llarla ifade
edilebilecek bir sürede kaybolur giderken
bu büyük ahlak ö retileri binlerce y ll k
geçmi leriyle insanl n de erlerini koruma,
devletçi uygarl k dayatmalar  kar nda var-

 sürdürmesinde güç kaynaklar  olmu -
lard r.

Kapitalist uygarl k süreci toplumsal ah-
lak n en fazla çözdürüldü ü bir süreci ifade
etmektedir. Ahlakl  olmakla enayi olmak, ah-
mak olmak adeta ayn  anlama gelmektedir.
Bu toplumsal bozulman n düzeyini göster-
mesi bak ndan çarp r. Bireyler ve top-
lumlar ahlaklar nda temsilini bulan insani
erdemlerden uzakla ld kça, kapitalist sö-
mürünün hizmetine sokulabilmektedirler.
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Kapitalist modernite giderek iddetlenen
ahlaki krize paralel ekonomik, siyasi, sosyal
krizler ya amaktad r. Bu krizlerini atlatmak
için toplumsal ahlaka sald rmakta, insani
erdemleri yok etmekte, krizlerini toplumsal
ahlak  parçalayarak gidermeye çal kça
daha büyük krizlere kap  aralamaktad r.

“Ahlak n, ba lant  olarak do rudan de-
mokrasinin alan  gittikçe daral yor. Buna kar-

k devlet yönetiminin, hukukunun alan  ge-
ni liyor. Bir taraf n kaybetti ini di eri kaza-

yor. Daha do rusu, ahlaka devlet zoruyla
kaybettiriliyor. Alan  daralt larak, uygulanmas
zorla larak bu durum gerçekle tiriliyor.

Ahlak aç ndan belirtilecek olan husus
ise, i levsiz kalmas  de il, toplumun elinden
al nmas r. Ahlak n uygulanaca  toplum ko-
par p al nm r. Dolay yla çokça söylendi i
gibi, karma k hal alan toplumun ahlakla
art k yönetilememesi nedeniyle hukuka ihtiyaç
duyuldu u eklinde anlat lmas , büyük bir
yalan ve o denli ahlaks z bir yarg r.” Önder
Apo

Geçmi  devletçi uygarl k süreçlerinden
farkl  olarak toplumsal dokuyu parçalama
gücü çok büyük olan kapitalist uygarl k sis-
teminin yaratt  tahribatlar geri döndürü-
lemez düzeye yükselmi tir. çinde bulundu-

umuz yüzy l bu anlam yla büyük önem arz
etmektedir. nsanl k bu yüzy lda ya geçmi-
inden ve tarihinde yaratt  büyük direni

retilerinden ç kard  derslerle bu gidi ata
bir dur diyecek ya da bir tür olarak varl n
sonuna do ru yuvarlanacakt r. Bunun yak -

 hisseden insanl k büyük aray lar ka-
dar kendi tarihinde ç  yapt ran büyük ö -
retileri anlama ve onlardan gelece i aç ndan
perspektif ç karma yakla na büyük de er
atfeder hale gelmi tir. Sosyoloji tahlilleri,
mevcut durumdan ç  için hakikat aray lar ,
mücadele ve direni  yöntemleri üzerinde
kafa yorulmaktad r.

nsanl n bir tür olarak do  yapt
Ortado u topraklar , ilk devletçi uygarl k
güçlerinin de ç  yapt klar  yerdir. Bu ne-
denle ahlaks zl k dayatmas n, ahlak n çar-

lmas n, egemenler lehine kullan lmas n
oldu u kadar toplumsal özgürlük ad na büyük
ahlak ö retilerinin, büyük kurtulu  müjde-
cilerinin Zerdü t gibi, Hz. brahim, Hz. Musa,
Hz. sa, Hz. Muhammed, Mani, Nesimi, Hal-
lac-  Mansur, Suhreverdi gibi büyük toplumsal
direni çilere de yatakl k etmi tir. Günümüzde
içine dü ürüldü ü durum her ne kadar bu
büyüklüklerle z t olsa da yine de sahip oldu u
büyük birikimle kapitalist sald rganl a kar
insanl n umut merkezidir. Krizli kaotik du-
rumu insanl a yeni bir ç  yapt rmas ,
içinde bulundu u durumdan ancak bu ekilde

kabilece ini her geçen gün daha çarp
göstermektedir. Ortado u halklar  tarihle-
rinden oldu u kadar ba ka halklar n tarih-
lerinden de dersler ç kararak, evrensel bir
çözüme ula mad kça, ya ad klar  ç kmazdan
kurtulamayacaklar  her geçen gün daha
iyi görmektedirler.

Bu halklar n ba nda ise halk z gel-
mektedir. Halk z tarih içinde Ortado u
halklar n devletçi uygarl k güçlerine kar
mücadelesinde çe itli süreçlerde öncülük
rolü  yüklenmi  bir  halkt r.  Gerek  Akad  ve
Asur’a kar  gerekse de daha sonra ortaya

kan Pers, Sasani, Safevi, Emevi, Abbasi,
Selçuklu ve Osmanl  merkezi devletçi uygarl k
güçlerine kar  direni lerde etkin bir biçimde
yer alm r. Hem pratik hem dü ünsel aç dan
önderlik ve öncülük etmi tir. Bu anlam yla
devletçi uygarl k çizgisi kar nda durmu ,
ona kar  hep direni  içinde olmu , kendini
devletçi uygarl k kar  de erler temelinde
var etmi  bir halkt r. Bunu kökü ana tanr ça
kültürüne ve neolitik topluma kadar dayanan
toplumcu, özgürlükçü, direngen ahlak ndan
ald  güçle yapabilmi tir. En son Zerdü tizm
olarak biçimlenen ahlaki gerçe i, onun en
temel güç kayna  olmu tur. Temsil etti i
tarihsel çizgi, demokratik uygarl k çizgisi ve
onun politik ahlaki toplum gerçe idir. Zaman
içinde bu konuda ya ad  zay flama di er
tüm alanlarda da bir zay flamay  ve geriye
dü ü getirmi ,  bu  sadece  Kürt  halk  için
de il ba ta Ortado u halklar  olmak üzere
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tüm insanl n, demokratik uygarl k çizgisinde
varl k bulan tüm toplumlar n kayb  olmu tur.

Bugün insanl n ve kendisinin kaybetme
nedenlerini ve bunu tersine çevirme iddias
en üst düzeyde dillendiren halk z Önder
Apo ve PKK gerçe inde kendisi ve insanl k
ad na bir ç  zorlarken, insanl n merkezi
devletçi uygarl k güçlerine kar  direni  ger-
çe ini ve tarihsel birikimini en temel güç
kayna  olarak almaktad r.

Buda veya Budizm i te bu tarihi perspektif
dahilinde anla lmas  ve güncellenmesi ge-
reken bir ahlak ö retisi olarak, insanl n
özgürlük aray nda önemli bir yer tutar. Or-
taya ç kt  dönem köleci uygarl k sisteminin
çökü e yöneldi i sürece denk gelmektedir.
Uzakdo u’da ahlaki çözülmenin toplumsal
ya am  tehdit  etti i  MÖ.500’lü  y llarda  ya-
ayan Buda geli tirdi i ahlak sistemiyle top-

lumsal ya amda yeni bir canlanmay , köleci
uygarl k güçleri kar nda toplumsal ya am n
ve ili kilerin yeniden yap land lmas  he-
deflemi tir.

“Zerdü t’le ayn  dönemde ya ayan (M.Ö.
6. ve 5. yüzy llar) Konfüçyüs, Sokrates ve Bu-
da’n n da ö retilerini temelde ahlaki topluma
dayand rd klar , uygarl n ahlak  tehdit
etmesine kar  çok güçlü bir ahlaki savunuyu
temsil ettiklerini ayn  önemde belirtmek ge-
rekir.” Önder Apo

Siddhartha Gautama ve Ö retisi
Budizm, M.Ö. 563-M.Ö. 483 y llar  aras nda

ya ad  tahmin edilen, bugün Buddha olarak
bilinen Siddhartha Gautama taraf ndan ge-
li tirilmi tir. Budizm’in, Hindistan’  i gal eden
Aryen topluluklar n beraberinde getirdi i
Brahmanizm’e kar  bir tepki olarak ortaya

kt  iddia edilmektedir. Felsefi kaynaklar
aras nda, Brahmanizm ve Hinduizm ile bir-
likte, Jainizm ve yerli halklar n eski din ve
kültürleri say lmaktad r. Ancak Budizm’in
en temel kayna  olarak kurucusu Siddharta
Gautama’n n ayd nlanma deneyimi ve bu de-
neyim sayesinde kazand  bilgelik gösteril-
mektedir.

Buda “ayd nlanm ” anlam na gelir. Bu-
dizm’in en güçlü yay lma dönemi Hint Hü-
kümdarlar ndan A oka (MÖ. 273–236) za-
man na rastlar. A oka zaman nda Hindistan,
Seylan, Suriye, M r, Makedonya ve Yuna-
nistan‘a kadar yay lan Budizm MS 1. yüzy lda
Türkistan, 4. yüzy lda Kore, 6. yüzy lda Ja-
ponya ve 7. yüzy lda Tibet‘te yay lm r.

Siddhartha Gautama’n n, yayg n kanaate
göre Nepal’de do du u kabul edilmektedir.
Geleneksel olarak kabul edilen ya am hikâ-
yesine göre Siddhartha Gautama Nepal’de
yerel bir krall kta bir prens olarak dünyaya
gelir. Do umundan k sa bir süre sonra ba-
bas  bir bilge ziyaret eder ve Siddhartha
hakk nda “Bu  çocuk  ya  muhte em  bir  kral
veya muhte em bir kutsal adam olacak” der.
Siddhartha’n n ileride kral olarak yerine geç-
mesini isteyen babas  ise, onun ya am  bo-
yunca ac  ve ölüm gibi hayat n gerçeklerinden
habersiz sarayda ya amas na çaba gösterir.
Bundan dolay  Siddhartha hayat n ilk 29

atafat içinde toplumdan bihaber geçirir.
Ancak 29 ya na geldi inde, ilk defa bir ya
insan n ac  çekti ini görür. Bu olaydan sonra
saray n d na ç karak toplumun içine girer
ve kendisinin de ait oldu u köleci devlet ge-
lene inin toplumsal ya amda yaratt  y m
ve ac yla kar la r. Sonras nda ise bu durumu
anlamak ve de tirmek için çileci bir dervi
olarak ya amaya karar, verir.

“Ya amda zevkli anlar bir im ek
Ya da bir bahar ya muru kadar k sad r.
Öyleyse neden söz etti iniz zevklerin ar-

kas ndan gideyim?
Bedenlerinizin mundarl klarla dolu oldu-

unu biliyorum.
Do umla ölüm, hastal kla ihtiyarl k sizin-

ledir.
Bense insanlar n eri mesi güç olan ödülü

istiyorum.
Bilgelerin gerçek ve maz bilgeli inin

pe indeyim.” Buda
Dervi  olmak için atafat içindeki hayat

arkas nda b rakarak saray ndan ayr lan Sidd-
hartha, ba lang çta çe itli dervi lere kat larak
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onlar n çileci  ö retilerini  izler.  Bir  süre  bu
retileri takip eden Siddhartha sonras nda

kendi ö retisini geli tirmeye ba lar. 35 ya-
ndayken ö retisini tamamlad  kaydedil-

mektedir. Ya ad  alt  y ll k yo unla ma ve
çileci ya am deneyiminin ard ndan hakikate
ererek toplumda ve bireyde hüküm süren
ac lara son verecek ayd nlanmaya ula na
inanan Siddhartha “Gautama Buddha” ad
alarak ö retilerini yaymaya ba lar. Hindistan’

retilerini anlatarak gezen Gautama Budd-
ha’n n 80 ya nda Hindistan’ n Ku inagar
bölgesinde ölür.

Gautama Buddha’n n ölümünün ard ndan
takipçileri taraf ndan alt  Budist Konsey dü-

zenlenerek ö retilerini toplar, düzenler ve
farkl klar ndan ar nd rmaya çal r. Bu kon-
seyler, ö retilerin Hindistan’ n d na ta -

lmas na, bu temelde farkl  Budizm yorum-
lar n ortaya ç kmas na katk da bulunmu tur.
20. yüzy lla birlikte Avrupa ve Amerika’da
da ilgi görmeye ba layan Budizm, birçok
mezhep ya da okula ayr lm r. Bunlar ara-

nda en bilenenleri ve en kitlesel kabul gö-
renleri Hinayana ve Mahayana isimli olanla-

r. “Küçük Araba” anlam na gelen Hinayana
Okulu ya da mezhebi Buda’n n ö retileri te-
melinde ki inin kendisini kurtarmay  esas
almas  gerekti ini iddia ederek bireysel kur-
tulu u vazzeder.

“Büyük Araba” anlam na gelen Mahayana
Okulu  ise  toplumu  bir  bütün  halinde  ele
alarak herkesin kurtulu a ermesini amaç
edinir. Bu okula göre Budizm herkese cevap
vermeli, herkesin ihtiyaçlar  gidermeli,
doktrinleri basitle tirilerek halk n anlayaca
bir seviyeye getirilmelidir. Budizm’in bu kolu
ba ka din ve doktrinlerden yararlanmakta
sak nca görmez. Özellikleri ve yorumu ile
toplumsall a büyük önem veren bu okul
özellikle cömertlik, olgun manada bilgelik,
meditasyon, kar la  olumsuzluklara sab r
göstermek, hiç usanmadan sürekli bir gayret
içinde olmak gibi ahlak kurallar na ba a
büyük önem verir. Bu nedenle en kitlesel ve
yayg n kabul gören Buda yorumu olarak
kabul edilir.

Bugün, dünyada yakla k 450 milyon Bu-
dist ya amaktad r. Bu say  yap lan istatis-
tiklerde de melerden dolay  kesin olarak
bilinmemektedir. Budizm’in yayg n olarak
benimsendi i ülkeler; Çin, Bhutan, Japonya,
Kamboçya, Laos, Mo olistan, Birmanya
(Myanmar), Sri Lanka, Güney Kore, Tayvan,
Tayland, Tibet ve Vietnam’d r. Hindistan’da
Budizm’i benimseyen insanlar % 1’den az
bir oran  olu turmaktad r. 19. yüzy lda sö-
mürgecili in hâkim oldu u dönemde birçok
Asya ülkesinde Budizm reformu ya anm r.
1885 y nda Uluslararas  Budizm Bayra
sembolik bir de er kazanm , 1950 y nda
Tayland ve Sri Lanka’daki öncülerin giri im-
leriyle Dünya Budist Federasyonu (WFB)
kurulmu tur.

Budizm’in Temel Özellikleri
Budizm’in ba ca özelli i; Buda’n n ay-

nlanma sonucu bulmu  oldu u gerçekleri
birer dogma olarak sunmak yerine ayd n-
lanma yöntemini ö retmeyi ve böylelikle
yöntemi ö renen kimselerin kendi çabalar yla
bu gerçekleri kendilerinin bulup kendi ey-
lemleriyle deneyimle do rulamalar  ön-
görmesi, bu anlam yla ayd nlanma yolunu
(Budal k) herkese aç k tutmas r. Buda’n n
ya ad  dönemde Budizm bir din, Buda da
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bir peygamber de ildir. Budizm, bir dinden
çok felsefi bir görü  ve bir ahlak ö retisi
olarak nitelendirilmektedir. Buda kendisini,
Tanr  mesaj  ta yan ya da emirlerini bildiren
bir elçiden veya peygamberden çok insanlar n
ve tanr lar n ö retmeni olarak tan mlam r.
Ortaya koydu u ö retiler ki inin manevi
duygular  kavramas  yerine, evrenin dü-
zenini ve insan n ruhsal geli imini sa layan
do a yasalar  anlat r. Kurtulu a ancak onun

retilerinin ve yönteminin izinde gidilirse
ula labilir. Ancak kendi ö retisinin de oldu u
gibi kabul edilmesinden yana de ildir. Buda,
“ayd nl a körü körüne bir inançla de il, ki-
inin kendini bulmas yla” ula labilece ini

belirtir.
Budizm’in yay lmas yla, her ülkenin temel

din  ve  kültüründen  birçok  unsur  al nm ,
Budizm’le bütünle mi tir. Buda’n n takipçileri
dinlere ve getirdikleri emirlere yine de ti-
rilemez, tart lamaz mutlak tan mlamalar na
ve tezlerine üpheyle yakla r. Bu anlam yla
dinlerden büyük farkl klar gösterir. Budist

retileri ne tanr  ne de ruhun varl
kabul eder. Budizm’in, tüm tek tanr  din-
lerden temel fark , her eye gücü yeten bir
yarat  tanr  varl  reddetmesidir. Budizm’e
göre tanr lar, ruhlar ve ya ayan her canl
için ac , cehalet ve yeniden do  döngüsü
(reenkarnasyon) vard r.

Budizm’in Dinlerden Fark
Hemen hemen bütün dinlerin temeli tanr

inanc r. Ancak Budizm tanr  inanc  ta maz.
Buda ayd nlanmay  fark edebilmek için tan-

lara inanman n gerekli olmad  dü ünür.
Birçok din, inançlar yla tan mlan r, ama Bu-
dizm’de ö retilere inanmak vard r. O da din-
lerde ele al nd  gibi de ildir. Buda dokt-
rinlerin sadece kutsal metinlerde yaz ld
ya da rahipler taraf ndan ö retildi i için
kabul edilmesi gerekmedi ini savunur. Buda,
doktrinlerin ezber ve inançla ö retilmesi
yerine, ki inin kendisi için do rulu u nas l
ke fedebilece ini ö retmeye çal r. Bu-
dizm’in odak noktas  inançlardan ziyade ey-
lemlerdir.

Kimi ilahiyatç lar ve sosyologlar Budizm
için “ruhani felsefe” tan  yapmaktad r.
Bunun nedeni Budizm’de mutlak bir yarat
tanr  fikrinin bulunmamas r. Buda’n n ya-
ad  dönemlerden itibaren, bir yarat

kavram n bulunmay  Budist dü üncenin
ay rt edici özelliklerinden biri olagelmi tir.
Buda ya ad  dönemde zd rap sorununu
analiz etmi , kökenindeki nedeni te his etmi
ve zd rab  ortadan kald racak bir sistematik
ortaya koymu tur. Buda’ya göre, ö retilerini
esas alan ve bunu uygulayan tüm insanlar
ve tanr lar “bensizlik” kavram n kavranmas
yoluyla cehaleti, dolay yla ac  ortadan
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kald rabilirler. Bu nedenle, Budizm bir yarat
tanr  kavram na de il, ahlak, meditasyon ve
bilgelik kavramlar na dayan r.

Budizm özellikleri bak ndan din olarak
kabul edilen Hinduizm ve Brahmanizm’den
de farkl r. Bu dinlerde var olan “Kast Sis-
temine” (s f ayr ) kar  ç km r. Birçok
tarihçi ve ilahiyatç  Budizm’in Hindistan’daki
Veda inanç sistemine kar  bir yenilik hareketi
olarak ortaya ç kt  savunmaktad r. Buna
kar k Budizm kimi özellikleriyle dine de
benzer. Budistler, yerel dini inançlar, gelenek
ve göreneklerle kar p yayg nla rken, ayn
zamanda Taoizm ve Konfüçyüsçülük gibi Bu-
dizm’i reddeden di er ö retilerin temsilci-
leriyle de mücadele etmi lerdir. Bu arada
tek tanr  ve çok tanr  dinlerden birçok
özellik edinmi lerdir. Budizm bu anlamda
mutlak tespitler ve yarg lara sahip dinlerle
kimi benzerlikler sergiler, bir dinin birçok
özelli ini içinde bar nd r. Fakat ibadet ekli,
toplum öngörüsü, ayinleri, çileke lik, dervi lik,
manast r, tasavvuf ve dogmatizm gibi gele-
nekleri ile dinlerden tamamen farkl r. Bu-
dizm’e dinden ziyade felsefe ekolü, ahlak

retisi demek daha yerindedir. Ancak be-

lirtti imiz gibi di er dinlerin ve inanç sis-
temlerinin  etkilemesi,  yine  toplumun  bir
inanç sistemi, bir din gibi kavrama e ilimi
Budizm’in bir din gibi alg lanmas na neden
olan kimi özellikler edinmesine neden ol-
mu tur. Oysaki evren tan mlamas , toplumu
ele al , bireye yakla , özgürlük, irade,
kurtulu , ayd nlanma kavramlar na yükledi i
anlamlar ile dinlerden tamamen farkl r.

Budizm’in ö retileri ana hatlar yla ince-
lendi inde onun bu özelli i daha iyi anla -
lacakt r: Budhadharma denilen Buda‘n n ö -
retileri:

Dünyay  olu turan etmenler, olgular top-
lulu u ve do a yasalar  (Dharmalar)

Buda’n n ö retileri (Budhadharma): “Dört
Yüce Gerçek”, “Sekiz A amal  Asil Yol” gibi
do rudan Buda’ya atfedilen ö retilerle bir-
likte, kabul edilen di er ö retileri kapsar.

Buda, Dharma ö retilerinin oldu u gibi
kabul edilmemesini söylemi  ve meditasyon
gibi zihinsel içe bak  yöntemleri ile do ru-
lanmas  istemi tir. Ona göre inançla de il,
ancak ki isel çaba ve yo unla ma ile bir
üstün fark ndal k durumu olu turulabilir ve
ayd nlanmaya ula labilir.
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“Dört Yüce Gerçek” ve “Sekiz A amal
Asil Yol” bütün Budist okullar nda itibar edi-
len ö retilerdir. Budist yazmalarda kayde-
dildi ine göre, “Dört Yüce Gerçek” Buda tara-

ndan, ayd nlanmaya ula ktan sonra verdi i
ilk vaazda ö retilmi tir. Bunlar öyle s ralan r.

Gerçek, Dukkha: Ac  hayat n ve varolu un
bir parças r.

Gerçek, Samudaya: Ac lar n kayna  arzu
ve isteklerdir.

Gerçek, Nirodha: stek ve arzular b rak -
rsa ac lar sona erdirilebilir.

Gerçek, Magga: Ac lar n sona erdirilme-
sinin yolu “Sekiz A amal  Asil Yol”dan geçer.

“Sekiz  A amal  Asil  Yol”  ise  en  önemli
Budizm ö retilerindendir. Bu ö reti, tüm
Budist okullar nda temel ö reti olarak ele
al nmaktad r. Buda’n n belirledi i “Dört Yüce
Gerçek”in sonuncusudur ve Nirvana’ya giden
(ac lar  sona erdiren) yol olarak kabul edilir.
Budizm, ac dan ve st raptan kurtulman n
ancak bu sekiz yol sayesinde olaca  sa-
vunmaktad r.

Gerçek Bilgi
Do ru Zihniyet
Do ru Söz
Do ru Davran
Do ru Ya am Biçimi
Gerçek Çaba
Gerçek Dikkat
Gerçek Uyan kl k
Budizm’in bu ö retileri incelendi inde

Zerdü tizm ile benzerli i hemen göze çarpar,
zira ilk iki maddede dile getirilenler, zihniyete
dönük vurgulard r. Zerdü t’ün “iyi dü ün”
ilkesiyle birebir örtü mektedir. Üçüncü madde
“do ru söyle” ilkesiyle uyumluyken, geri ka-
lanlar “güzel yap” ilkesiyle ayn  anlama gel-
mektedir.

Toplumsall n güçlü bir kavran na da-
yanan bu ö retileriyle Buda, kendi döneminin
en büyük filozoflar ndan ve ahlak kurucula-

ndand r. Ö retileri sadece ahlaki ilkeler ve
tespitler içermez, kendi içinde bütünlüklü
ve tutarl  bir evren yakla  da vard r. Bu-
dizm’de nihai hedef olan Kurtulu ’la (Nirva-

naya ula ma) gerçekli in do ru bir ekilde
alg lanmas  yak ndan ilgilidir. Ancak kendinin
ve tüm olgular n gerçek do as n fark na
varan ki inin, st raplardan (Dukkha) ve son-
suz yeniden do um döngüsünden (Samsara)
kurtulabilece i belirtilir. Varl n do as na
ili kin tespitleriyle Budizm diyalektik ma-
teryalizme yak n görü ler dile getirir. Buna
göre maddenin var olu u üç kavram ile ifa-
delendirilir: ‘Geçicilik’, ‘Ist rap’ ve ‘Benliksizlik’

Geçicilik ilkesine göre tüm olgular de -
ken, karars z ve geçicidir. Somut ve soyut
olarak ya ad z her ey parçalardan olu ur
ve varolu lar  d sal ko ullara ba ml r.
Her ey devaml  bir devinim içindedir, dola-

yla ko ullar ve bu arada nesnenin kendisi
de de mektedir. Nesneler durmaks n var
olup ard ndan yok olmaktad r. Hiçbir ey
sonsuza dek süremez. Budizm’e göre bundan

kar lacak sonuç, nesneler geçici oldu undan,
onlara kar  ba n da bo  ve ac  verici
oldu udur.

Budizm’in önemli kavramlardan biri olan
Dukkha st rap, ac , keder, üzüntü, tatminsizlik,
rahats zl k, endi e, stres ya da hüsran olarak
çevrilebilir. Dukkha genelde “ st rap” olarak
çevrilse de felsefi olarak anlam  daha çok,
“rahats z edilince duyulan kayg ” eklindedir.

Hint felsefesinde de mez, kal  bir özün
veya ruhun varl  “atman” kavram yla ifade
edilmi tir. Bu kavram ve bununla ba lant
olan tüm varl klar n nihai atman’  kabul
edilen Brahman kavram , Hint metafizi i ve
mant  için vazgeçilmez olmu , tüm görünür
eylerin ard nda kal  bir gerçek olmas  ge-

rekti i anlay  kabul görmü tür. Budistler
tüm bu atman kavramlar  reddederek, ge-
çicilik ve de kenli i vurgulam r. Dolay -

yla Budist anlay a göre, “Her tür tözel, ki-
isel benlik kavram  yanl r ve cahillik ale-

minde olu mu tur.”
Budist felsefenin önemli bir parças  da

“ba ml  kaynaklanma” olarak ifade edilen
ve diyalekti in “her ey birbirine ba r”
ilkesiyle benzerlik gösteren ilkesidir. Buda
bu ilke ile tüm olgular n, bir kar kl  ba-
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ml k ili kisi içinde, neden ve etkiler a n-
dan ortaya ç kt  ifade eder. Sanksritçe
“Pratityasamutpada” kavram nda ifadelen-
dirilen bu ilkenin en çok bilinen uygulamas ,
st rap ve yeniden do um döngüsünü (Sam-

sara) ayr nt  olarak anlatan “Oniki Nidanalar”
emas r. (Nidana: neden, temel, kaynak

veya orijin)
Oniki Nidanalar her biri bir sonrakine

yol açacak ekilde birbirini takip eden nite-
likler/ko ullar aras nda bir nedensellik ili -
kisini tan mlar. Duyarl  varl klar ayd nlanma
ve kurtulu  çabas  süresince Nirvana’ya ula-
arak kendilerini bu st raptan kurtarana

de in sürekli ac  çekerler. lk Nidana’n n, ca-
hilli in ortadan kald lmas , di erlerinin de
ortadan kalkmas  sa layacakt r.

Kay tlara göre Buda kendisini bir örnek
olarak göstermi , ancak takipçilerinden ken-
disine inanç beslemelerini talep etmemi tir.
Ayr ca ö retilerinin oldu u gibi kabul edil-
memesini söylemi  ve takipçilerini bunlar
kendi ba lar na test edip kabullenmeleri için
cesaretlendirmi tir.

Budist Etik: Sila
Sanskritçe Sila kavram  “erdemli davran ”,

“ahlak”, “etik” veya “ilke” anlamlar na gelir.
Beden, zihin ya da konu ma yoluyla yerine
getirilen, bilinçli çabay  içerir. Dü ünce, söz
ve eylemin ahlaki safl  anlam na da gelir.
Budist ahlak anlay na göre Sila zihin geli-
iminin temelidir. lkeleri izlemek yaln zca

içsel olarak uygulay n zihinsel huzurunu
desteklemekle kalmaz, ayn  zamanda d sal
olarak toplulu un da huzurunu sa lamaya
yard mc  olur. Sila ahlaki davran n genel
ilkeleri olarak kabul edilir. Birçok seviyede
Sila mevcuttur, bunlar,

Temel ahlak kurallar  (Be lke),
Çileci temel ahlak kurallar  (Sekiz lke),

renci rahiplere dönük ahlak kurallar
(On lke)

Rahiplere dönük ahlak kurallar  (Vinaya
ya da Patimokkha)

Temel ahlak kurallar  uygulay lar n en-

di elerden uzak, mutlu bir ya am sürüp ra-
hatl kla meditasyon yapabilmelerini sa lamak
üzere geli tirilmi  e itim kurallar r ve
halka dönüktür. Halk genelde tüm Budist
okullar nda ortak olan Be lke’yi izler. Ancak
isterlerse, temel çileci uygulamalar  bar nd ran
Sekiz lke’yi de izleyebilirler. Temel ahlak
kurallar  hemen hemen tüm büyük ahlak

retilerinin ilkeleriyle benzerdir.
1. Can almaktan kaç nmak
2. Verilmemi  olan  almaktan kaç nmak

(h rs zl k yapmamak)
3. Tensel (cinsel) suistimalden kaç nmak
4. Yalandan kaç nmak (her zaman do ruyu

söylemek)
5. Fark ndal k kayb na yol açan sarho

edici maddelerden (özellikle alkol ve uyu -
turucular) uzak durmak

lkeler uyulmas  zorunlu emirler olarak
de il, halk n istekleri do rultusunda kabul
edip izleyece i, uygulamay  kolayla ran

itim kurallar  olarak tasarlanm r. Dola-
yla ba kalar  ahlaki olarak yarg lamak

için kullan lmazlar. Çileci temel ahlak kurallar
veya Sekiz ilke olarak isimlendirilen kural-
larda, cinsel suistimal hakk ndaki üçüncü
ilke daha kat r ve “bekarl k ilkesi” olarak
de tirilmi tir. Di er üç ilke ise lüks tutku-
suna ve nefse hakimiyete dönüktür.
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6. Yanl  saatlerde yemekten kaç nmak
(yaln zca gündo umundan ö lene kadar yemek)

7. Dans etmekten, müzik çalmaktan, mü-
cevher takmaktan, makyaj malzemesi kul-
lanmaktan, gösteri ve e lencelerden kaç nmak

8. Yüksek veya lüks sandalye ve yataklar
kullanmaktan kaç nmak.

Budist Etik, ahlaki kurallar çerçevesinde
Budizm’in bir özeti niteli indedir ve Budizm’in
en  büyük  ve  kutsal  amac  “Ayd nlanma  ve
Uyan ”t r (Nirvanaya ula ma). Budist ahlak
anlay , kutsal amaca ula mak için yap lan
erdemli davran lar  de erlendirir. Di er din-
ler ise; kutsal amaca ula may  engelleyici
davran lar  ele al r. Bu farkl klar sebebiyle
Budizm’in  din  ya  da  felsefi  bir  görü  olup
olmad  daima tart lm r. Budist Etik’te
di er dinlerin aksine do ru-yanl , iyi-kötü
gibi kavramlar n net ve de tirilemez kar-

klar  yoktur. Bunun yerine Budist Etik’te
do al davran lar sonucu ortaya ç km  Karma
Felsefesi vard r. Bundan yola ç karak, faydal
(kusala) kavram nda tanr sal, itaatkâr ya da
kutsal amaca ula may  sa layan davran lar n
tümü anlat r. Z t kavram olan zararl  (aku-
sala) kavram nda ise; tanr sal olmayan asil
ya da kutsal amaca ula may  engelleyici dav-
ran lar n tümü kastedilir.

Budizm’in özetlemeye çal z ö re-
tilerini yaymak ve geli tirmek üzere kurulan
bir tap nak sistemi ve buralarda yeti en ra-
hipler ve rahibelerden olu an ve di er dinlerin
hiyerar isine benzeyen bir düzeni vard r.
Çe itli mezheplere göre farkl klar olsa da
bu rahip ve rahibelerin ba  oldu u kat  ku-
rallar söz konusudur. Örne in Vinaya ad  ve-
rilen ve on iki kuraldan olu an ahlak kurallar
rahip ve rahibeler için özel olarak geli tirilmi
ahlaki kurallard r.

Manast r ya am  düzenleyen kurallar
hakk nda Buda’ya dayand lan kutsal me-
tinlerde, Buda’n n sürekli olarak dinleyici-
lerine önemli olan n, ilkelerin özünü kay-
betmemek oldu unu söyledi i belirtilir. Di er
taraftan, kurallar tatminkar bir ya am  temin
etmek üzere tasarlanm  ve daha yüksek

hedeflere ula mak için temel olarak düzen-
lenmi tir. Buda, manast r ya am  seçenlere,
“kendi ba na bir ada” gibi ya amalar  söy-
lemi tir. Bu aç dan ya am  Vinaya ad  verilen
kurallar çerçevesinde ya amak, Budist ra-
hipler için ayd nlanman n ve kurtulu un ol-
mazsa olmaz r.

Özelliklerini ve çerçevesini bu biçimde
çizebilece imiz Budizm günümüzde özellikle
Amerika ve Avrupa’da ilgi gören bir ö reti
durumundad r. Bunda kendine özgün yan-
lar n oldu u kadar daha sonradan ö retiye

rl  koyan sistemle uyumlula rma
yakla mlar n pay  önemlidir. Ancak ne
olursa olsun belirledi i evren ve dünya an-
lay yla toplum, birey ve ya ama dair öngö-
rüleri ve kurallar yla Budizm, insan iradesine
büyük de er veren, do adaki büyük devinimi
ve hareketin yasalar  fark ederek toplumsal
ya am  ve bireyi bunlar n fark nda ve bunlarla
uyumlu bir do rultuya çekmeyi esas alan
büyük bir ö retidir. iddet, zor, gasp, h rs zl k,
hegemonya, iktidar, sömürü, bask , denetim
alt na alma gibi devletçi uygarl k güçlerinin
özelliklerine kar  insan ve toplum ya am
korumay  amaç edinmi tir.

Kural ve ilkelerinde dile gelen de erler,
günümüzde insanl n ihtiyaç duydu u en
temel de erlerdendir. Güncellenmesi halinde
kapitalist modernite sald rganl na kar
büyük bir mevzi yaratacak ve insanl n di-
reni  gücüne önemli katk lar sa layacak du-
rumdad r. Ku kusuz zaman içerisinde devletçi
uygarl k güçlerinden etkilenmi , özüyle uyu -
mayan çe itli tutars zl klar ve çeli kiler ortaya

km r. Bunlar farkl  okullar ve mezhepler
biçiminde varl klar  sürdürmektedirler.
Devletçi sistemle uyumlula rma tüm dinsel
ve felsefi ö retilerin ba na geldi i gibi Bu-
dizm’in de ba na gelmi tir. Ancak görülmesi
ve anla lmas  gereken onun özüdür ve bu
yan yla Budizm ahlaki toplumun büyük di-
reni inin Uzak Do u’daki temsilcisi gibidir.
Dayat lan devletçi uygarl k dinine, ahlak na,
hukukuna kar  halklar n özgürlükçü ahlak-
taki srar r…
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Hakikate ula man n bilgiyi sevmekle ola-
ca na inan lan bir ça  Antik Yunan dönemi.
Fakat o güne kadar hakikat hep söylencelerle
dile gelmi ti. Mitolojik tasar mlar hakikati
anlatmakta en esasl  bir yöntemdi. Gerçe e
olan mesafesi neredeyse bugünkü bilime ya-

n  s rlarda  seyrediyordu.  Hiç  de  hafife
al namayacak derecede bir inand k ve
do rulukla insanlar varl n olu umunu bu
hikâyelerden ö reniyorlard . Sonras nda or-
taya ç kan ve varl -olu umu ilahi-tanr sal

güçlerle aç klayan anlat mlar da mitolojilerin
içerisine kat larak hakikati farkl  bir biçimiyle
göstermeye çal yorlard . Do aüstü, insan-
üstü tanr sal anlat mlar insana benimsetilen
tek hakikat olmu lard . Bunda iktidar yap -
lar n da pay  oldukça belirleyiciydi. ktidar
yap lar  tanr n sözüne hiçbir  üphe duy-
madan inanan kullara benzer sorgulamas z
beyinlere ihtiyaç duyuyorlard . Bilgiye ihtiyac
olmayan, bilime ihtiyac  olmayan, ne, nas l,
nerede, ne zaman, ne için ve kim sorular

sormayan insanlar  tanr n sevgili  kulu  ve
iktidar n sevgili kölesi olarak en revaçta
insan tiplemesi olmaktayd . Dogmalara bo-

ulmu  zihniyet yap lar  hiçbir sorgulamaya
yer b rakmadan insanlar n verileni almas
buyuruyordu.  Kölelik  düzeni  de  ancak  bu
buyru un yerine getirilmesiyle bu biçimde
sa lan yordu.

Ortado u’da devlet ve iktidar yap lar
dini mitolojiler üzerinden kendi sistemlerini
kurumla rken bir gelenek de yarat lm

oluyordu. nanca dayal  dü ünü  biçimi Or-
tado u insan na hakim bir zihniyet yap lan-
mas  oluyordu. Bu, Ortado u inanç yap lar n
gücünden kayna  almaktayd . Çünkü inan-

n kayna  bu topraklard . Devlet öncesi
komünal toplum yap lar  da kutsall k üze-
rinden kendilerini var etmi lerdi. Sonras n-
daki iktidar kurumla mas  da bu inançlar
kendilerine bir zemin olarak kulland lar ve
kendi toplumsall klar  gerçekle tirdiler.
Ancak uygarl k yay ld kça ula  alanlarda
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bu inanç yap lar  birer taklit olmay  a ama-
lar. Her alan kendi özgünlü ünde bir inanç

sistemi olu turup bunun söylencesiyle ortaya
ksa da kaynaktaki gücünden çok ey kay-

betmi ti. nand  neredeyse yok olmakla
yüz yüzeydi. Ortado u’daki son derece güçlü,
her eye muktedir olan tanr lar çevre alanlara
ula kça güçten dü mekteydiler.

Özellikle de Yunanistan k lar na ula an
mitolojilerde tanr lar n yarat m güçleri ol-
dukça zay flam . Neredeyse zoraki, tama-
men keyfi ve anlams zla an bir tanr sal duru
Yunan mitolojisine hâkim olmaktayd . Bu
durum hakikatin aç klanmas nda tanr lara
kar  güvenilmeyen bir durum yaratmaktayd .
nsanlar hakikatin kayna n bu kadar keyfi,

kendine göre ve do ayla, toplumla hiçbir
ba  olmayan tanr lar olamayaca  dü ün-
meye ba lam lard . nsanlar evrensel bilgiye
ula mada art k tanr lar n söylediklerine inan-
mamakla kalm yor, her eyin kayna n da
onlar olabilece ini sanm yorlard . Bu nedenle
de farkl  kaynaklara yönelim bu dönemle
beraber insanl n temel aray  haline gel-
mekteydi. Yunanistan co rafyas n, M.Ö.
600’lerle beraber içerisine girdi i tarihsel
süreç bu ekilde ba lam  oluyordu. nsanlar
art k hakikatin ve kayna n ne oldu unu
bilmek istiyorlard . E er bu güvenilmez tan-

lar bu evreni yaratmad ysalar, evren nas l
olu mu tu? Varl n kayna  neydi? Olu um
nas l gerçekle mekteydi? Canl k nereden
gelmekteydi? En önemlisi hayat n anlam
neydi?

nsan bu sorular  din do malar na ba -
vurmadan aç klamak istiyordu. Tanr lar  i e
kar rmadan bilgiye ula mak istiyordu. Ha-
kikate ula mak amac yla kendisine ayr  bir
yöntem ortaya ç kar yordu. Dönemin tarih-
selli i bu nedenden kaynaklanmaktad r. Bu
güne kadar al ld k bilgi kaynaklar n, ha-
kikati arama yöntemlerinin d na ç karak
daha fazla kendi dü üncesine dayanarak,
kendi gözlem ve yorumuna dayanarak dün-
yay -kendini tan ma aray na giriyordu. n-
sanl n pe inden ko arcas na bilgiye sev-

daland  felsefe devri böylece ba lam  olu-
yordu.  “Öncesinde  kimse  bilgiyi  bu  kadar
sevmemi  miydi?” diye sorulabilinir. Oldukça
do al bir sorudur da. Tabiî ki bilgi insanl n
her zaman pe inden ko tu u en temel ihtiyaç
olmu tur. nsanl k kendini dü ünmeye ba -
lad  günden itibaren her zaman bilginin
amans z takipçisi olmu tur. Hakikati aç kla-
makta mitolojilerden, dini do malardan ba-

ms z, salt kendi dü üncelerine dayal  bir
bilgi aray  da olmaya çal r ancak
Yunanistan’ n özgünlü ü burada göz ard
edilemez. Tanr lara tam bir ba kald  ile
dü ünceyi dini do malardan kurtarma ko-
nusunda oldukça iddial  bir ç lar  oldu u
inkâr edilemez. Felsefe Antik Yunan’da ba -
lamam  olsa da orada oldukça önemli ge-
li meler ve s çramalar ya ad  da kesindir.

Felsefenin tanr lar  i e kar rmadan ev-
reni, do ay  ve insan  anlama ve aç klama
aray  oldu unu söylemi tik. Bu, özgür dü-
ünceye yol açan en temel bir yöntem biçi-

minde, döneminin en ilerici zihniyet yap
olarak da ortaya ç yordu. nsanlar  tanr
kullu undan kurtarmak kölecili e kar  ger-
çekle tirilen en somut mücadele yöntemi
olmaktayd . Özellikle de felsefeye giri i do a
felsefesi üzerinden yapmak, insan  tekrardan
do ayla ba lant land rmak hakikate en yak n
duru un ortaya ç kmas  da sa lamaktayd .
Varl  do al yap larla aç kl yorlard . Do an n
temel yap lar  varl n, olu un, hareketin
ve canl n temeli olarak dü ünüyorlard .
Su, hava, toprak ve son olarak ate  yani bir
bütün do an n kendisi her eyin kayna
olarak görülmeye ba lanm . Bu insan dü-
üncesinde büyük bir özgürlük düzeyine yol

aç yordu. Ancak dönem merkezi uygarl k
dönemidir. Dü üncedeki bu geli me insanl k
ad na ve toplumsal komünal de erler ad na
çok önemli anlamlar ifade etse de bu geli -
meleri kendi ç karlar  temelinde kullanmak
iktidar n en temel karakteri olmaktayd . Dev-
letli uygarl k güçleri, komünal de erler ad na
toplumda ya anan her türlü dü ünsel, bi-
limsel, ekonomik ve sanatsal geli meyi kendi
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kapsam na alarak bunlar  bir iktidar arac
olarak kullanmakta ustala maktayd . Antik
Yunan’da ya anan durum da bunun en somut
bir ifadesi olmaktayd . Bilgilerin bilgisi olarak
da adland lan felsefenin geli mesi insanda
bir özgürle me düzeyi yaratm  ancak buna
kar n merkezi uygarl k güçlerinin elinde
ise tam bir iktidar arac  haline gelmekteydi.
Bilgi, dönemin en önemli iktidar arac  olarak
kullan lmak isteniyordu. Bilimin kendisi zaten
uygarl k güçlerince tanr lar n varl  ka-

tlama, kendi sistemlerini me rula rma
alanlar nda kullan lmaktayd . Astrolojiden

bba, fizikten simyaya, matemati e ve geo-
metriye kadar birçok bilim dal  Ortado u’da
geli mi  ve iktidar güçlerince halklar  ta-
hakküm alt nda tutman n araçlar  olarak
kullan lmaktayd . Hakikate ula mada bir
yöntem olarak Yunanistan’da biçim kazanan
felsefe de, toplumsal de erlere ve toplumun
kendisine kar  en temel bir silah olarak
kullan lmaya ba lanm .

Zihinlerde dini do malar n y lmas  ken-
disiyle beraber toplumsal ahlakta da bir çö-
kü e yol açmaktayd . Çünkü toplum, varl n
en temel unsurlar ndan biri olan ahlak  din
yap lar  içerisinde sürdürerek kendini iktidar
kar nda korumaya alm . Felsefe üze-
rinden dine kar  gerçekle tirilen bu sald lar
toplumsal ahlaka kar  da bir yönelime neden
olmaktayd . nsan dinin iktidara ba layan
yanlar ndan kurtar rken öte yandan toplumu
kendisi olarak var eden ahlak da a nd l-
maktayd . Bu durum felsefeden de il, iktidar
yap lar n özgür dü ünme biçimi olarak fel-
sefeyi toplumun politik ve ahlaki yap na
kar  kullanmas ndan kaynaklanmaktad r.
Bu ak n ba  da Sofistler olarak bilinen
dönemin bilgi sat lar -bilgicileri çekmek-
tedir.

Bu bilgicilerin felsefe ad na yapt klar
felsefe olarak kabul etmek muhakkak ki öz-
gürlük tarihine yap lacak en büyük sayg zl k
olacakt r. Çünkü sofistler insan  insan yapan
toplumsal yasalar n (nomos-namus-ahlak)
yerine do an n yasalar  olarak tan mlad klar

(physis-fiziki) kanunlar  topluma dayatmak-
tayd lar. kinci do a olarak bilinen insan top-
lumunun birinci do aya geri dönmesini sa-
vunmak onlar için en temel ilke haline gel-
mi ti. Her türlü toplumsalla maya kar t ol-
duklar  her seferinde dile getirmekteydiler.
Örne in sofist Hippias giydi i elbiseyi kendi
ba na dikti i ve topluma ihtiyaç duymad
için “ba ms zl a kavu tu unu” iddia edi-
yordu. Yani onlara göre kendisini toplumdan
kurtaran birey ba ms zla  ve özgürle mi
bireydi. Bilgi ise bireysel ya ama olanak sa -
lad , onu geli tirdi i ölçüde de erliydi.
Hatta bunu sa lamak için kullan lmal yd .
Bu nedenle sofistler için bilgi belli bir do ruya
ya da hakikate ula mak için de il bir birini
kand rmak, aldatmak, kendi ç karlar  teme-
linde ikna etmek ve en temelinde de maddi

kar sa lamak için kullan lmal yd . Tart ma
bu amaçla gerçekle tirilmeliydi. Güzel ve in-
celikli söz söyleyerek ama özünde hakikate
hiçbir biçimde yakla mayarak kendilerini
toplum içerisinde ya at yorlard . Demagoji
olarak bilinen çok konu up hiçbir ey söyle-
meme bu dönemin bir ürünü olarak günü-
müze kadar gelmi  bir kültür olmaktad r.
Bunun yan nda ünlü sofist Protagoras’a göre,
“insan her eyin ölçüsüdür”. nsandan kas-
tedilenin de insan bireyi oldu u aç kt r. Hem
insan merkezci ve özünde de ben merkezci
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yakla m dönemin sofistlerinin yakla mla-
n temelini olu turmaktayd . Bu da gü-

nümüz pozitivizmine olan etkilerini ortaya
koymas  aç ndan oldukça önemli bir veri
olmaktad r.

Sofistlerin bilgiye yakla mlar  ve bilgiyi
ele al  tarzlar  onlar n bir felsefe ak
olarak ele al nmamalar na da yol açm r.
Ki felsefenin gerçek manas na biraz sayg
olan hiç kimse sofizmi bir felsefe okulu olarak
de erlendirmeyecektir. Ancak sofistlerin ken-
di duru lar yla felsefe tarihinde yol açt klar
çok önemli geli meler onlar  da bu tarih içe-
risinde bir anlama kavu turmaktad r. Antik
Yunan döneminin ba lar ndan itibaren felsefe
insan ve toplumu konu almam r. Felsefe
daha  çok  maddi  olu um,  varl n  kendisi,
hareket üzerinden insan ve toplum d ndaki
bilgi alanlar  de erlendirme konusu yap-

r.  Evren,  uzay,  birinci  do a  en  temel
ara rma alanlar yd . Ancak bu da sofizm
gibi bir sapmaya kap  aralayan en temel ya-

lg  yakla m olmu tur. Bu yan lg  yakla m
sonucunda ortaya ç kan sofizm felsefede
insan  ve  toplum  gerçekliklerinin  bir  daha
ve daha ayr nt  olarak ele al nmas na imkan
sa lam r. Bekli de insan ve toplum merkezli
felsefe anlay  daha çok da sofizmin bu ya-

lg  ve yanl  yakla mlar na kar  geli en
tepki ile bilgi-insan-toplum ili kisinin do ru
kurulmas na dair geli en ihtiyaçlar n sonucu
olarak ortaya ç kmaktayd . nsan toplumun-
dan kayna  almayan, onu içermeyen bir
bilginin yol açt  zararlar sofistlerin prati-

inde somut bir biçimde aç a ç kmaktayd .
Toplumun varl k ko ulu olan ahlak  merkezine
almayan bir hakikat aray n toplum
nezdinde yol açaca  felaketler dönemin Yu-
nan toplumunda oldukça a ikârd .

Buna kar  bir duru  ise komünal toplum
gelene inin en acil görevi idi. Bu gelenek
çok da uzak olmayan dönemlerde Ortado-

u’da Zerdü tlük ve Hermetizm, Uzakdo u’da
Buda ve Taoizm biçimlerinde kendisini ge-
li tirmi ti ve toplumsal de erlerin koruyu-
culu unu yerine getirmekteydiler. Felsefe

ad na yap lmas  gereken bu gelenek üzerinden
özgür dü ünceye ahlaki ve politik toplum
yap n ölçülerini kazand rmak olacakt .
Antik Yunan’da öncesi ve sonras  diye an lacak
olan milada ad  veren Sokrates bu misyonu
yerine getiren tarihin tan  ilk toplumcu
ahlak filozofu olmas  itibari ile tarihteki
yerini alm r.

Özgür Dü ünce Yolunda Sokrates
Ahlak  Olarak Felsefe

Sokrates .Ö. 469-399 y llar  aras nda Ati-
na’da ya am r. Babas  bir heykelt ra  olan
Sophroniskos, annesi de ebe Phainerete’dir.
Askerlik hizmetinde bulundu u y llar hari-
cinde Atina’dan ayr lmad  tarihçilerin So-
krates’e ili kin dü tükleri notlar aras ndad r.
Daha çocuk ya larda babas  onu bir heykel-

ra  olarak e itmek istemi  ve matematik,
geometri, fizik gibi dallarda iyi bir e itim
görmesini sa lam r. Ancak .Ö. V. yy. n son
çeyre inde Atina’daki felsefe tart malar
ister istemez Sokrates’i de içerisine çekmi tir.
Ba larda belli bir dönem do a filozoflar ndan
Anaksagoras’ n derslerini dinlemi se de do a
felsefesi ile pek fazla ilgilenmemi tir. Atina’n n
ya ad  toplumsal sorunlar yan nda sofist-
lerin neden oldu u bilim ve ahlak konula-

ndaki yozla maya kar  daha ilgili yakla -
r. Bu konularda ya anan sorunlar a l-

mad  sürece hiçbir dü ünce ve pratik ça-
man n kendi anlam na ula mayaca  çok
sa bir sürede fark etmi tir. Bu nedenle fel-

sefe içerisinde insan ve toplumla ilgilenmeyi
tercih etmi  ve bütün çal malar  bu ko-
nulara yönlendirmi tir.

Sokrates hayat  boyunca çok yo un felsefe
tart malar  gerçekle tirmi  olsa da ard ndan
kendi fikirlerini bizzat kendi kaleminden ö -
renebilece imiz hiçbir belge b rakmam r.
Bu konuda Sokrates’in  fikirlerini  daha çok

rencisi olan Platon’un Sokrates’e ili kin
kaleme ald  diyaloglar ile Xenopon’un So-
krates’in an lar  anlatt  Memorabilia adl
eserlerden ö renmekteyiz. Bu eserler her
ne kadar kendisi taraf ndan yaz lmam  ol-
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salar da Sokrates’in hem görü leri hem de
ki ili i hakk nda önemli ipuçlar  içermekle
kalmaz ayn  zamanda tarihi ki ili i hakk nda
da derin bilgiler içerir. Özellikle Platon’un
kaleme ald  ve Sokrates’in yarg land
mahkemede yapt  savunmay  i leyen tek
ki ilik Diyalog önemli bir belge olmaktad r.
Yine Sokrates’in kendi döneminin filozoflar ,
yazarlar , airlerini derinden etkiledi i ve
onun dü üncelerinin bu yazarlar n eserlerine
yans , dönem hakk nda yap lan ara r-
malarda aç kça görülmektedir. Sokrates dü-
ünceleri, felsefesi, yöntemi ve toplumsal

ili kileri ile hem kendi dönemini hem de
kendinden sonraki ça lar  yo un etkilemi ,
felsefede yeni bir ça  ba latm  olmas  ne-
deniyle felsefede bir milat olarak görülmek-
tedir. Felsefe Sokrates Öncesi ve Sokrates
Sonras  diye iki farkl  dönem olarak de er-
lendirilmektedir.

Sokrates’i milat yapan en önemli neden
O’nun bilgiye yakla  olmaktad r. Dönem
sofistler-bilgiciler dönemidir. Herkesin her
eyi bildi i, herkesin kendi bilgisini bir di eri

ile yar rd , bilginin para kar  sat ld
bir dönemde, her f rsatta kendi cehaletinden
söz  eden  Sokrates  “tek bildi im hiçbir ey
bilmedi imdir” diyordu. Bu bilgi kar nda
yap lan s radan bir mütevaz n ötesinde
insan bilgisinin evren gerçekli i kar ndaki
en yal n ifadesi olmaktayd . nsan n bildik-
lerinin evren bilgisi kar nda denizde kum
misali bir durumda oldu unu anlatmaya ça-

yordu. Kendisini sofist -Sophistes, bilgi-
ci- de il, filozof -philosophos, bilgi sever-
olarak tan mlar. Bu noktada bilgiye yakla
derin bir biçimde üpheci ve sorgulat yd .
Bilginin kayna  nedir, bilgi nereden ö renilir,
bilgi ne kadar bilinebilir, bilgi ö retilebilir
mi gibi temel sorulara verdi i cevaplar So-
krates’in felsefede ç r açan yakla mlar
olmaktad r. Sokrates bilginin insanda do-

tan oldu unu, evrensel bilginin insan n
kendisinde sakl  oldu unu ve as l bilgi kay-
na n insan n kendisi oldu unu her f rsatta
dile getiriyordu. Bu nedenle insana sonradan

retilecek bir ey olmad  sadece var
olan bilginin aç a ç kar lmas na yard mc
olunabilece ini savunuyordu. Ayr ca evren
hakk ndaki bilginin de ancak insan n kendi
bilgisine ula mas yla gerçekle ece ini savu-
nuyordu. O’na göre tüm bilimler insan  konu
almak zorundayd lar. nsan  konu almayan
bir bilim (be eri ya da fenni) hakikate ula -

rmak bir yana uzakla rman n birer arac
olmaktan kurtulamazlard . nsan maddeyi,
hareketi, olu umu ve canl  anlamak isti-
yorsa kendini incelemelidir. nsan evrenin,
do an n toplam  olarak tüm bilgileri kendi-
sinde bar nd rmaktayd  ve tek bilgi kayna
insan n kendisiydi.

Salt bir fiziki bilgi kayna  olarak de il,
bütünlüklü bir bilgi kayna  olarak da insan
en temel bilgi nesnesi idi. nsan n sosyal

varl  anlaman n da yolu yine insan  an-
lamaktan geçiyordu. Toplum olarak var olu un
nas l gerçekle ti i, insan dü üncesinin nas l
ortaya ç kt  dilin nas l geli ti i, toplumun
ne biçimlerde bir seyir izledi i ve en önemlisi
de insan toplumu ve bireyinin nas l olmas
gerekti i konular nda en temel bilgi kayna
insan n kendisi idi. nsan, ancak kendisini
anlayarak toplumuna bir anlam verebilir,
var olu  gerekçelerini kavrayabilir ve ona
göre bir ya am  ya ayabilir. Bu nedenle
Delphe tap na n kap n üzerinde yaz
olan, “Kendini Bil!” vecizesi O’nun hem yön-
temine, hem de felsefesine temel olmu tur.

Sokrates’te bilgi amaçs z de ildir. Ya da
bilginin amac  bireysel ya am olanaklar n
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iyile tirilmesi de olamaz. Bilgiyi bireysel
maddi ç karlar sa lamak amac yla kullanmay
da bilgiye yap lm  ve yap lacak en büyük
hakaret olarak saymaktad r. Bu nedenle So-
krates’te bilgi erdemin yoludur. Hatta erdem
hakikat bilgisinin kendisidir. Bilgi erdemli
bir ya ama yol açmak amac  ta mal r.
Di er türlüsü insan bireyi ve toplumunu
yozla rmaktan ba ka bir anlam ifade et-
meyecektir. Erdem hakikati bilmek ve o ha-
kikate göre ya amak olarak tarifini bulur.
Yani do ru ve iyi dü ünüp buna göre bir ya-
am tasar mlamak olmaktad r. Sokrates’te

erdem, dü ünce ve eylemin toplumsal haki-
kate yak nl n ifadesidir. Erdeme ula
birey toplumuyla bar k ya ayacak ve mutlu
bir hayata sahip olacakt r. Bu noktadan iti-

baren Sokrates’in bütün dü üncesi ve çal -
malar  ahlaka yönelmi tir. Gelenek ve törelerin
olu turdu u ölçüler üzerinde dü ünmeyi
kendisine ilke yapm r. O, hem sofistler ta-
raf ndan tamamen y lm  olan bilim anla-

 hem de bozulmu  olan din ve ahlak
kurtarmak istiyordu. Bunun için, ilmî, dinî
ve ahlakî üphecili e neden olan engelleri

kmak ve yerine sa lam bir yöntem koymak
gerekiyordu. Kendini bilmeyi, belli bir bilimin
konusu olarak de il, tüm bir bilim, bilimin
kendisi olarak dü ünüyordu. Kendini bilen
insan, yaln z gerçe i bulmaya yarayan mant k
kurallar  ke fetmekle kalmaz, ayn  zamanda
ahlakî gidi  kurallar , yani, iyi ve kötüyü
de elde eder. Kendini bilmek demek ayn  za-

manda, insan n kendi bilgisizli ini anlamas ,
sonra ruhta gerçe i meydana getirebilecek
ve gerçe in kurallar  yerine getirebilecek
bir çal maya girmek demektir. Bu nedenle
kendini bilen insan ahlaka ula  olacakt .

Sokrates, “Hiç kimse bile bile kötülük i -
lemez, kötülük bilginin eksikli inden ileri
gelir” der. Bu yüzden bütün bilimlerin bilimi
olarak tan mlad  erdemin ö renilmesi ile
kötülüklerin ortadan kald laca na inan rd .
Erdem de bir bilim oldu undan elde edildi i
gibi ö retilebilirdir de. Bu ise ahlak felsefe-
sinin kendisidir. Yani iyi huyluluk, iyi ahlakl k
en temel erdem konusudur. Ve toplumsal
sorunlar n kayna nda iyi huy eksikli i yat-
maktad r. Bu nedenle ana bilim olan erdemin
temel konusu ahlak olmal r. Böylece Sok-
rates’te ahlak ve fazilet en esasl  e itim ve

retim konusu haline gelmi tir.
Sokrates’te erdem bilginin kendisi olurken

ayn  zamanda her i in, çal man n da bir er-
demi (bilgisi, ölçüsü yasas ) vard r. Bir kimse
bir i i yapmak istiyorsa, o i  hakk nda ko-
nu mak istiyorsa o i in erdemine ula makla
yükümlüdür. Erdemine ula lmadan yap lacak
bir i  ancak kendisine ve çevresine zarar
vermekten ba ka bir sonuç do urmayacakt r.
Bu nedenle Sokrates’e göre bir i  hakk nda
bilgi sahibi olmayan birinin o i i yerine ge-
tirmesi ve ya o i  hakk nda konu mas  ahlakl
bir davran  de ildir. Hatta ya amdaki kar-
ga an n, bozukluklar n ve yozla man n da
as l nedeni bilgisizliktir. Siyaset hakk nda
bilgisi olmayan n siyaset yapmas  siyaseti
bozacakt r, bu toplumda karga aya neden
olacakt r ve toplumsal ya am bozulacakt r.
Yani sa lam bir teori olmadan sa lam bir
prati inde ortaya ç kmayaca  çok net ifa-
delendirmi tir. Bu Sokrates’in kendi döne-
mindeki politikac lara yapt  en temel ele tiri
olmaktad r. Zaten sonradan da görece imiz
gibi Sokrates’i döneminin siyasi yap lar  ile
kar  kar ya getiren söylemleri bu felsefik
yakla mdan kayna  almakta idi.

Tüm bunlardan da anla laca  üzere So-
krates kendi felsefesinin temeline yöntem
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sorununu alm r. Sokrates’in her soruna
yakla nda “ne” sorusundan ziyade “nas l”
sorusu ön plana ç kmaktad r. En fazla da ya-
am hakk ndaki yo unla malar “Nas l Ya-
amal ?” sorusu üzerinde derinle mektedir.

Bilgi, erdem ve ahlak konular ndaki cevaplar
en temelinde bu soruya verilen cevaplar ol-
maktad r.  Çünkü  o  da  bilmektedir  ki;  Ön-
derli in de belirtti i gibi,

“Yöntem olmay nca, biriktirilecek bütün
bilgiler e in s rt na vurulacak kitaplar gi-
bidir; belki de ondan daha tehlikelidir. Çünkü
insan n elinde yanl  bir yöntemle kullan lacak
bir bilgi, e in sessizli i yan nda bin kat
daha tehlikeli ve yanl  bir duruma yol açabilir.”

Buradan hareket eden Sokrates do ru
dü üncenin iyi bir pratik ortaya ç karaca
ve bunun da güzel bir ifadeye kavu aca
sonucuna ula maktad r. Tabi bu Sokrates
öncesinde Ortado u toplumunun komünal
yap lar nca fark na var lm  bir gerçekti. Zer-
dü t dü üncesinde “do ru dü ün, güzel konu ,
iyi yap” olarak formüle edilen ahlak yakla
Sokrates taraf ndan merkezi uygarl n ya-
ratt  sorunlar kar nda ortaya at lan “nas l
ya amal ?” sorusunun cevab  olmaktayd . Bu
Sokrates’in dayand  gelene in en temel
kan r.

Sokrates kendi yöntemiyle birçok aç dan
kendisinden öncekilerden farkl la maktayd .
Yunan toplumunda oldukça yayg n olan de-
magojiye kar n kendi tart malar nda diya-
logu esas al yordu. Tart  olmak için tar-

ma de il, kar kl  bir birini de tirmeye
çal an ili ki tarz n do ru bilgiyi aç a ç -
karaca  savunuyordu. Soru-cevap olarak
da bilinen bu diyalog yöntemi Sokrates’in
temel yöntemi olmu tur. Bunda tart ma yo-
luyla bilgiye ula ma esas al r. Ö renme ve

retme fiilleri tek tarafl  olman n ötesine
geçerek ö renenin ö retti i ve ö retenin de

rendi i bir kar kl  etkile im olarak ortaya
kar r. Bu durumuyla herkes hem ö retmen

hem ö renci konumundad r. Bu bilgi tekelini
an en temel bir yöntem oldu u gibi bilgi

mutlakl n da önüne geçmektedir. Sokra-

tes’e göre herkeste bilgi mevcuttur ama aç a
kar lmam r. Diyalogla insanlardaki bilgi

aç a ç kar labilir. Buldurma yöntemi de de-
nilen bu yöntemde Sokrat’ n de ik örnek-
lerle bunu kan tlamaya çal  görülmektedir.
Menon diyalogundan al nt lanan a daki
basamaklarda Sokrates, bir köleye hiç bil-
medi i bir geometri problemini bulduruyor.

1- Sokrates burada, kendisine güvenme-
di ini ve hiçbir ey bilmedi ini söyleyerek
konu maya ba yor.

2- Ö renmenin bir hat rlama oldu unu
söylüyor.

3- Köleye bildiklerinden hareketle ad m
ad m yeni bilgiler veriyor.

4- Ona önce anlat yor, ard ndan “de il
mi?”, “olur mu?”, “olmaz m ?”, “bulunur mu?”,
“etmez mi?” gibi sorular soruyor.

5- Köle bu sorulara k sa cevaplar veriyor.
6- Böylece köle bir geometri problemini

çözmü  oluyor.
7- Bütün bu bilgilerin, kölenin kendisinde

oldu unu, onun sadece bu bilgileri do urt-
tu unu söylüyor.

8- Ba ka bir konuya geçiyor.
Bu örnekte de görüldü ü gibi Sokrates’in

yöntemini öyle tan mlayabiliriz. “Önceden
özenle düzenlenmi  sorularla kar ndakinin
zihninde sakl  olan do rular  aç a ç karma,
böylelikle ona gerçe i buldurma temeline
dayanan  yöntemdir.”  Bu  yöntem  bir  tüme-
var m yöntemidir. Bu yöntemde daima ko-
laydan zora, özelden genele, tikelden tümele,
olaylardan sonuca giderek gerçe e ula r.
Sokratik yöntemde; kendisi, hiç bir ey bil-
miyormu  gibi görünerek, kar ndakini ko-
nu turarak ustal kla gerçe i buldurma söz
konusudur. Sokratik yöntemin birinci basa-
ma  olan  “ironi” “alay” basama nda temel
amaç, bir konuyu (tan m, sorun) kar n-
dakine tart ma yoluyla kabullendirmektir.
Bunun için de tart mac ya, önce hiçbir ey
bilmedi ine inand rma, sonra onun kendi
söylediklerindeki çeli kileri ortaya koyarak
fikirlerinden vazgeçirme söz konusudur. Bun-
dan sonra tart mac ya do ru bilgiye ula a-
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bilece i duygusu verilir. Genellikle Sokrates
yönteminin bu basama  yanl  anla lmakta
ve buna ironi (alay) basama  denilmektedir.
Hâlbuki Sokrates’in amac , kar ndaki in-
san n fikirlerinin yanl  oldu unu ortaya
koyduktan sonra onun gerçe i bulmas  için
motive olmas  sa lamakt r. Bu basamakta
Sokrates kendi fikirlerinin yanl  anlayan
ki inin konu maya devam etmesi için onu
te vik etmekte, adeta tart may  k rmak-
tad r. Daha sonra ise, uygun, sistemli sorularla
tart mac n bilmedi i, fakat tart may  ya-
pan n bildi i do rular ad m ad m buldurul-
maya çal lmaktad r. Yöntemin bu ikinci ba-
sama na buldurma-do urtma ad  Sokra-
tes’in kendisi vermi tir. Sokrat bu yöntemi

annesinin yapt  ebelik i ine benzetmesinden
dolay  maieutique-do urtma yard mc
(ebelik olarak çevrilmektedir) yöntemi ad
vermi ti. Bu basamakta ki inin bildiklerinden
hareketle yeni bilgiler kendisine buldurulur.

Teknik olarak bu ekilde aç mlayabilece-
imiz Sokrat’ n diyalog yönteminde O, Atina

toplumunun içerisinde ya ad  yanl lar
kendilerine göstermek ve hemen ard ndan
bu yanl lar  nas l düzeltebileceklerini ken-
dilerine söyletmek istiyordu. Buldu u her

rsatta insanlar  –özellikle de gençleri- et-
raf nda toparl yor ve onlarla her konu hak-

nda tart maya ba yordu. Onun için tar-
man n yeri ve zaman  olmazd . Önemli

olan insanlarla tart arak onlar  hatalar ndan
döndürmek ve erdemli ya ama ula malar

sa lamakt . Yani Sokrates felsefesinin kilit
sorusu olan “Nas l Ya amal ?” sorusu, “Er-
demli-Ahlakl  Ya am!” olarak yan  bulur
ve kendisini insanlara dayatmadan insanlar
buna ikna ederdi.

Yine bu geli im içerisinde Sokrates ilk
anlambilimci olarak da tan nmaktad r. O ya-
amda her eyin aç k seçik bir anlama sahip

olmas  gerekti ine  ve  bu  anlam na  uygun
olarak kullan lmas  gerekti ine dikkat çek-
mektedir. Özellikle Atina toplumu için dile
getirdi imiz karga a ortam n anlam aç -

ndan yol açt  anar i göz önünde bulun-
duruldu unda bu daha fazla önem arz eden
bir çal ma oluyor. Sokrates ya anan anlam
karma as n ve herkesin her eyden ken-
disine göre bir anlam ç karmas n önüne
ancak her kavram n ve terimin aç k, net ve
herkesçe kabul edilir bir anlama kavu tu-
rulmas  ile geçilebilece ine inanm  ve röla-
tiviteyi (görecelilik) reddetmi tir. Her çe it
bilgi dal nda kullan lan kavram ve terimlerin
net anlamlara kavu turulmas  gere ini aç a

karmas , Sokrates’in bilimlerin ilerlemesine
yapt  çok önemli bir katk  olarak de er-
lendirilmektedir.  Anlam  sorununu  salt  bi-
limsel tan m ve kavramlarla s rl  tutmayarak
ya amsal ve toplumsal alanda da anlam n
önemine her seferinde vurgu yapm r. So-
krates bilgeli in, adaletin ve cesaretin anla-

n bilinmedikçe bilgece, adil ve cesur bir
ya am n ya anamayaca  her f rsatta dile
getirmi tir. Ahlakl  bir ya ama kavu mak
için ahlak n ne anlama geldi ini bilmek
artt r. Tüm toplumsal var olu  ko ullar  için

bu durum böyle bir gereklilikle i lemektedir.
Ve  sonuç  olarak  insan  kendi  anlam  bil-
medikçe kendisi olamayacakt r. Sokrates’in
anlam sorununda da vard  sonuç yine ken-
dini bil ilkesi olmaktad r. Kendini bilmek,
kendi anlam na kavu makla mümkündür.
Ahlakl  ve erdemli ya am da ancak bununla
gerçekle mektedir.

Sokrates, din konusunda Sofistler gibi
kaba retçi olmam r. Kendisi Atina’n n
yoldan ç km  tanr lar na inanmam  olsa
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da bir tek tanr  inanc nda oldu u aktar lan
diyaloglar ndan anla lmaktad r. Ona göre
bedende egemen olan zihni, nas l göremiyor,
onun varl  eserlerinden anl yorsak, gö-
rülmeyen “Yüce Tanr ” da eserlerinden
ke fedebiliriz. Bu nedenle tanr  anlaman n
ve tan man n yolu onun eserlerini tan p
anlamaktan geçer. Ayr ca Sokrates ruhun öl-
mezli ine inan r. Platon’un çe itli Diyalogla-

nda “Hades” (cehennem)den de bahseden
Sokrates, insanlar n ar nmas  ve iyi davra-

larda bulunmas  gerekti ini, aksi halde
kendileri öldükten sonra ruhlar n Hades’te
azap çekece ini anlat r. Ancak yine de ölüm
kar ndaki duru u “Güçlük dostlar m, ölüm-
den kaç nmak de il, ama haks zl ktan kaç n-
makt r;  çünkü o  ölümden daha h zl  ko ar.”
sözlerinde gizlidir. O’na göre as l kaç lmas ,
korkulmas  gereken ölüm de il bu dünyadaki
haks zl klar ve kötülüklerdir. Bu dünyada
haks zl k ve kötülüklere bula madan ya ayan
birinin ölümden korkmas n hiçbir anlam
yoktur. Çünkü böyle birinin ruhu ölümden
sonra rahat olacakt r.

Sokrates çevresinde büyüleyici bir etki
yapm . Kendi dönemini ve kendinden son-
ras  da en fazla etkileyen filozoftur. Bu
etki, dü üncelerinden çok, bu dü ünceleri
do rudan do ruya ya amas  yoluyla olmu tur.
Tart , insanlara kan tlamaya çal  her
dü üncenin ya amda en yak n takipçisi ve
uygulay  olmas  Atina’da özellikle gençler
içerisinde ona kar  büyük bir sempati ge-
li mesine neden olmu tur. Zaten kendisi
“bekçilerimiz” dedi i gençlerin daha çocuk
ya tan itibaren güzeli sevmeleri, güzele ben-
zemeleri ve güzelle, iyiyle ve do ruyla olmalar
gerekti ini sal k vermi tir. Bir toplumun
ancak ve ancak gençlerini e itmesiyle gele-
ce ini düzeltebilece ini her tart mas nda
Atinal lara anlatm r. Etraf nda toplanan
gençlerden önemli filozoflar, tragedya ya-
zarlar  ve daha bir çok dal nda ustala
ki ilikler ç km r. Ancak Sokrates’in tüm
bu çabalar n sistem kar ndaki anlam
da do ru tan mlamak gerekmektedir. Sokrates

mevcut düzen kar nda tümden sistemden
kopan de il daha çok da sistem içerisinde
sisteme bir  çeki  düzen vermek isteyen bir
yakla n sahibi olmu tur. Sistem kar n-
daki en radikal tavr  bile onu tam anlam yla
sistem d  bir aray a yöneltmemi tir. Ahlakl
ve erdemli ya am n toplumla derin ba lar
kurmu  olmas na ra men toplumsal var
olu u devlet d  bir yap lanma olarak dü-
ünmemi tir. Bu noktada sa kl  bir toplu-

lu un,  o  topluluk  üyelerinin  nas l  davran-
malar  gerekti ine dair do ru fikirlere sahip
olmalar na ba  oldu unu savunmu tur. Ati-
nal lar  kendi kendilerini akl n kurallar na
göre sorgulayarak düzeltmeleri gerekti i ko-
nusunda ikna etmeye çal r. Akl n ku-
rallar  olarak topluma sunduklar  ise ahlaka
kavu mu  siyasi otoritenin kurallar  olarak
öngörülmü tür. Buradan da yola ç karak dev-
let yöneticilerinin erdeme ula  ki iler ol-
mas  gerekti ini ileri sürmü tür. O’na göre
ya filozoflar devlet adam  olmal  ya da devlet
adamlar  filozof olmal yd lar. Toplumsal dü-
zelmenin ancak bu yola gerçekle ebilece ine
inanmaktayd .

Bu görü leri Sokrates’in kendisini mevcut
siyasi otorite ile kar  kar ya getirmi tir. Bu
konuda Önderlik unlar  belirtmektedir;

“Tabii bunal m toplumundan ç kar  olanlar,
bu ilkeli ve kat  tutumu ho nutlukla kar la-
mayacaklard r. Her dönemde görüldü ü gibi,
bunal n rant ndan geçinenler kanundan,
adaletten kopuk tiranlar ve diktatörler du-
rumundad r. En büyük silahlar , demagoji
(sözle aldatmaca sanat ) ve zorbal kt r. So-
krates’in gençli in ahlâk  köklü bir reform-
dan, do ru ilkelere dayal  bir dönü ümden
geçirmesi, yarg lanmas n esas r. Ama ge-
rekçesi “Atina’n n yüce birlik ve bütünlük il-
kelerini ve koruyucu tanr lar  inkâr ediyor”
ad  alt nda düzenlendi inde, Sokrates’in verdi i
cevap ve ald  tutum e siz ve unutulmazd r.
Yasalara uymay  ‘erdem’ olarak kabul etmekte,
erdem ilkesine göre ya amaktad r. Ö rencileri
kaçmay  teklif ettiklerinde, bunu erdemsizlik
sayar ve reddeder. Büyük bir rahatl k içinde
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bald ran zehri dolu kadehi ba na dikerek e-
refle ehit olman n ölümsüzleri aras ndaki
birincilik yerini al r.”

Sokrates, mahkemede yapt  savunmay
kendi savunmas  olarak de il Atinal lar n
savunmas  olarak görmektedir. Kendisi mah-
kemede yapt u de erlendirmeler ile kendi
yarg lamas  ve ald  idam cezas n anla-

 ve sonuçlar  çok net bir biçimde ifade
etmi tir:

“Ve imdi, Atinal lar, savunmam  ço unuzun
sanabilece i gibi kendi ad ma de il, ama sizin
ad za yapaca m, öyle ki sizlere tanr  ar-
ma an  olan beni mahkum ederek bir yanl k
yapmayas z. Çünkü e er beni öldürürseniz,
gerçi bunu söylemek tuhaf olsa da, tanr  ta-
raf ndan devletin ba na sar lm  benim gibi
bir ba kas  daha kolay kolay bulamayacak-

z; devlet büyük ve soylu bir at gibidir ki,
tam bu büyüklü ünden ötürü devimlerinde

rd r ve onu irkitecek atsine i gibi bir eye
gereksinir. Ben Tanr n devletin ba na sard
o atsine iyim, ve gün boyunca ve her yerde
sürekli olarak üzerinize yap r, sizi uyand r,
inand r, ve k nar m. Benim gibi bir ba kas
kolay kolay bulamazs z, ve bu yüzden sizlere
beni sak nman  sal k veririm. Uykudan birden
uyand lan biri gibi can n s ld  du-
yabilir, ve Anitus’un ö ütledi i gibi kolayca
beni bir vuru ta ezebilece inizi dü ünebilir-
siniz; ama o zaman ya amlar n geri kalan
boyunca uyuyacaks z, ta ki Tanr  sizlerden
kayg lanarak bir ba ka atsine i gönderinceye
dek.”

“Kenti karalayanlar n size verecekleri kötü
ad  i itmek için çok beklemeniz gerekmeyecek,
ey Atinal lar; Sokrates’i, bir bilgeyi öldürdünüz
diyecekler; ve sizi k namak istediklerinde bana
bilge diyecekler, üstelik bilge olmasam bile.

er biraz beklemi  olsayd z, iste inizi do-
an n süreci  kar lam  olacakt .  Çünkü gö-

rebilece iniz gibi ya m çok ilerledi, ve ölüm
beni çok uzakta beklemiyor. imdi hepinize
de il, ama yaln zca beni ölüme mahkum eden-
lere söylüyorum. Ve onlara diyecek bir ba ka
eyim daha var: Belki de ba lanmam  sa -

layacak türde sözler söylemedi im için mah-
kum oldu umu dü ünüyorsunuz, demek isti-
yorum ki, aklanmak için gereken her eyi yap-
may  ve söylemeyi uygun bulmam  oldu um
için. Hiç de de il; mahkum olmama götüren
eksiklik hiç ku kusuz sözcüklerin eksikli i de-

ildi. Bu i itmeyi en çok istedi iniz türden
konu may  yapt racak utanmazl n ya da
yüzsüzlü ün ya da e ilimin olmamas yd —

lamak ve inlemek ve yakarmak, ve ba ka-
lar ndan i itmeye al z ama ileri sürdü-

üm gibi bana yak mayacak ba ka pekçok
eyi yapmak. O s rada tehlikeye kar n özgür

bir insana yara mayacak hiçbir ey yapmamam
gerekti ini dü ündüm; ve imdi de savunma
biçemimden hiçbir pi manl k duymuyorum;
sizin istedi iniz gibi konu up ya amaktansa,
kendim gibi konu up ölmeyi ye lerim. Çünkü
sava ta oldu u gibi yasa kar nda da benim
ya da herhangi bir insan n ölümden kaçman n
her yoluna ba vurmamas  gerekir. Sava ta

k s k oldu u gibi, bir insan silahlar  f rlat p
onu kovalayanlar n önünde diz çöktü ünde
hiç ku kusuz ölümden kurtulabilir; ve ba ka
tehlikelerde de, e er bir insan her eyi söylemeye
ve yapmaya istekli ise, ölümden kaçman n
ba ka yollar  vard r. Güçlük, dostlar m, ölümden
kaç nmak de il, ama haks zl ktan kaç nmakt r;
çünkü o ölümden daha h zl  ko ar. Ve ya  ve
yava  oldu um için daha yava  ko ucu beni
yakalad ; ama suçlay lar n uyan k ve çevik
olmalar na kar n, h zl  ko ucu taraf ndan,
haks zl k taraf ndan yakaland lar. Ve imdi
sizin taraf zdan mahkum edilmi  olarak
ölüm cezas  çekmek üzere ayr yorum,—
onlar da gerçeklik taraf ndan mahkum edilmi
olarak kendi yollar na gidiyorlar—kötülük
ve yanl k cezas  çekmek üzere; ve ödülüme
sar lmal m, onlar da kendilerininkine. San m
bu tür eyler yazg  olarak görülebilirler—ve
san m iyidirler.

Ve imdi, beni mahkum eden insanlar, siz-
lere seve seve bir bilici gibi konu aca m;
çünkü ölmek üzereyim, ve ölüm saatinde in-
sanlara peygamberlik gücü ba lan r. Ve ka-
tillerim olan sizlere önceden bildiriyorum ki,

deolojik-Teorik DergiKOMÜNARKOMÜNAR

8484



benim ayr lmamdan hemen sonra bana ver-
di iniz cezadan çok daha a  hiç ku kusuz
sizleri bekliyor olacakt r. Sizi suçlayandan
kaçabilmek ve ya amlar n bir hesab
vermemek için beni öldürdünüz. Ama sonuç
bekledi iniz gibi de il, bütünüyle ba ka türlü

kacakt r. Çünkü imdikilerden daha çok suç-
lay z olacak; imdiye dek onlar  durduru-
yordum; ve daha genç olduklar  için üzerinize
daha sert gelecekler, ve onlara daha çok içer-
leyeceksiniz.

er insanlar  öldürerek birinin kötü ya-
amlar  k namas n önüne geçebilece inizi

san yorsan z, yan yorsunuz; bu kaç  yolu
ne olanakl  ne de onurludur; en kolay ve en
soylu kurtulu  yolu ba kalar  ortadan kal-

rmaktan de il ama kendini geli tirmekten
geçer. Ayr lmadan önce beni mahkum etmi
olan yarg çlara söyleyece im öngörü bu.”

Adaletsizli in e rilikle ortadan kald l-
mas n yanl  oldu unu söyleyerek hapisten
kaçmay  reddeden Sokrates bald ran zehriyle
hayat na son verir. Ancak Sokrates’in ö ren-
cileri onun ölümünün ard ndan kurduklar
farkl  okullarda dü üncesini ya atmaya devam
ederler. Bunlar n en ünlüsü ise; üphesiz
Platon’du. Atina halk  ise; k sa bir süre sonra
yapt klar ndan pi manl k duyar ve Sokrates’i
tunç bir heykelle onurland rlar.

Yunan felsefesinin en büyük filozofu So-
krates’in ölümünün ard ndan onun an
canl  tutmak için sadece tunçtan bir heykel
yap lmam r.

Milat olmas na yol açan en önemli geli me
ölümünden sonra onun takipçileri olan ö -
rencilerinin onun dü üncelerinden esinle-
nerek kaleme ald klar  eserler ve kurulan
okullar olmu tur. Bu kurulu lar n hepsi So-
krates’in dü ünsel anlamda gerçek izleyicileri
olma sav yla kurulmu tur.

Bu okullar aras nda “Megara okulu”, “Ki-
nikler okulu”, “Kirene okulu”, “Elis-Eteria
okulu” say labilir. Bu okullar, Sokrates’in,
gerek ki ilik özelliklerinden, ve gerekse de
dü üncelerinden çok derin bir biçimde et-
kilenmi lerdir.

M.Ö. 4. yüzy n ba lar nda Sokrates’in
ilk ö rencilerinden Megaral  Eukleides, Me-
gara Okulu’nu kurmu tur. Bu okul felsefedeki
yerini daha çok Aristoteles ele tirileri ve
mant k alan nda yapt  katk larla belirle-
mi tir. Atina’l  Antisthenes ve Sinop’lu Dio-
genes’in öncülü ünü etti i bir di er Sokratesçi
kurulu  ise Kinik Okulu’dur. Bu okul bireyin
erdem ile mutlulu a ula abilmesi için kendi
kendiyle yetinip, tüm yapay gereksinimle-
rinden s yr lmas  gerekti ini savunur. Aris-
tippos taraf ndan kurulan Kirene Okulu ise
Kinik Okulu ile taban tabana z t dü ünceleri
savunur. Sokrates’in sürekli sözünü etti i
erdem üstüne kurulu mutlulu un, tat almada,
bütün haz ya ant nda oldu u dü ünülmek-
tedir. Kirene Okulu’nun savundu u bu temel
görü  “haz” anlam na gelen Yunanca’daki
“hedone” sözcü ünden türeyerek “hazc k”
(hedonizm) diye an lan felsefe ö retisinin
de ilk örne idir. Elis-Eretria Okulu ise So-
krates’in ölümünün hemen ard ndan ö rencisi
Elisli Phaidon taraf ndan kurulmu tur. So-
krates’in izinden giden tüm okullar gibi bu
okul da ahlak felsefesini ba kö eye yerle -
tirmi tir. Bu felsefe okulu ayn  zamanda So-
krates’in soylu ya am , bu ya amdan al -
nacak dersleri ve insan ya am nda felsefenin
yerini vurgulamak üzere kurulmu tur.

Sokrates yaln zca ölümünden sonraki ya-
n tarihi de il günümüze kadar gelen tüm

felsefe ve dü ün tarihini etkileyen en önemli
filozoftur. Yaz n bütününde vurgulad z
bilgi, ahlak ve toplum üzerine gerçekle tirmi
oldu u dü ünsel faaliyetlerde yak n oldu u
komünal toplum de erlerini ya amas  ve ya-
atmas  aç ndan ayr ca demokratik uygarl k

tarihinin de en kö e ta lar ndan biri olmak-
tad r. Bu nedenle de çok daha fazla üzerinde
durmak ve daha özgürlükçü ve komünal top-
lum felsefesine ula man n her türlü çabas
gerçekle tirmenin zemini haline getirmek
bu tarihin takipçileri olan bizler için derinden
ihtiyaç duyulan bir konudur. Komünal top-
lumun gerçekle mesi tarihinin do ru bilin-
mesi ve sahip ç lmas  ile mümkün olacakt r.
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Önüne ç karsa bir çak l ta  / Sayg yla
ilip dokunacaks n / O da sevilmek ister

/ Tozunu silip ok ayacaks n…
Mani

Zihniyet ve Vicdan Devriminin Öncüleri
Merkezi Uygarl k güçlerinin sald lar n

oldu u her yer ve zamanda topluluklar ve
toplumlar kendisini savunman n yol ve yön-
temlerini mutlaka arayarak direni  içerisinde
olmu tur. Bu direni  toplumsal ya am n ve
kültürün felce u rat ld  Ortado u’da da
her yerde oldu u gibi bazen kavimsel ve
etnik temelli bazen dinsel bazen de s fsal
nitelikli geli mi tir. K sacas  bölgemiz tari-
hinde  de  toplumlar  özgür  bir  ya ama  ka-
vu mak için aray lar  egemen sistemin
ideolojik-siyasal-toplumsal yap n d nda
sürdürmü tür. Bunun için de önce zihniyette
ba layan hegemonik yap ya kar  özgürlük
de kendisini önce zihniyette örgütlemi tir.
Sümer rahiplerinin egemenli i me rula rma
amaçl  yalana dayal  mitoloji yarat mlar ndan
bu yana toplum ancak bu ekilde kendi dü-
ünü  ve inan  fark  yaratt  ölçüde kimlik

sahibi olmu  ve varl  koruyabilmi tir. Bu
temelde de topluma dayat lan yabanc la ma
ve sald  ne kadar büyük olmu sa direni ler
de o kadar büyük olmu tur.

Sümer-Akad-Babil-Asur egemenlikleri
kar ndaki ilk direni lere mitolojik anla-

mlarda rastlanmaktad r. Bu anlat mlarda
özgür kimli ini korumak isteyen kad n
mücadelesi mitolojilerin temel konusu ol-
mu tur. Yine bu anlat mlarda da  ve çöl ka-
bilelerinin  direni lerin  öncüsü  oldu u  da
görülmektedir.

Kanl , zalim krallar  sembolize eden Nem-
rutlar kar nda brahimi dinlerin direni leri

Ortado u Demokratik Uygarl k zihniyeti
ve kimli inin olu umunda yeni bir a amay
ifade eder. Art k mitolojiler kar nda daha
sistemli ve örgütlü bir zihniyet çal mas ,
kimlik tan mlamas  ve direni  söz konusudur.
Direni  zihniyeti toplumun vicdan  ayak-
land rmaktad r.

Dinsel karakterde olan direni lerin te-
melinde toplumun özgürlük aray  vard r.
lk dinsel ç , özgür toplumsal kimli i ye-

niden in a etme çabas  olmaktad r. Zamanla
kat  prensipler ve dogmalar ile kendisini hâ-
kim k lmak isterken bile toplum buna s

ya sar lacakt r. Çünkü toplum kendi an-
lam , kimli ini, özgürlü ünü burada gör-
mektedir. Dolay yla yüceltti i her tanr sal
ve peygambersel kimlik ile toplum kendi
de erini de yücelterek bir anlam kazana-
cakt r.
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Mezopotamya topraklar nda Asur zulmü
kar nda direni  Med kimli i ve Zerdü t
inanc yla gerçekle irken ayn  zamanda dü-
ünce tarz nda tarihsel bir farkl la ma ba -

lat lm r. Bu fark, dinsel dü ünü teki salt
inanç ve kat  dogmalar  esas almayan özgür
ak l temelinde yükselen felsefeye ad m at l-
mas yla kendisini ortaya koymu tur.

Bu farkl  nedeniyle de Zerdü t felsefesi,
toplumda büyük kültürel hamlelere yol aç p
Med direni inin ba ar ya ula mas  sa la-

r. Ama zamanla ran devletinin resmi
dinine dönü türülerek özünden bo alt lm r.

Dogmalar n De il Özgür Akl n ve Çok
Renklili in Peygamberi

ran-Sasani devletinin kuruldu u ve Roma
mparatorlu u’nun bölgede halen etkin ol-

du u y llarda Mardin’de, tüm evreni ayd n-
latmaya yazg  bir çocuk dünyaya gelecektir.
Bu y llarda ran’ n Pers imparatorlu undan
kalma aal  devlet hat ralar  temsil eden
Part dönemi kapanm , Sasani hanedanl
iktidara gelmi  ve eski ran’  canland rma
tutkusuyla Roma imparatorlu u kar na
dikilmi tir. Zerdü t ö retisindeki ayd nl k ve
karanl n sava , yerini imparatorluklar
aras  sava a b rakm r. Karanl k hükmünü
sürerken ayd nl k yeni do an o çocu un yani
Mani’nin içinde büyümektedir.

14 Nisan 216 tarihinde Mardin’de dünyaya
gelen Mani’nin gerçek ad  bilinmemektedir.
Mani unvan  Aramice’deki k kökeninden
dolay  AYDINLATAN anlam na gelmektedir.

Mani’nin bu unvan  almas na sebep, ça-
n  ileri  dü üncelerine  sahip  olmas  ve

dinde reform giri iminde bulunmas r. Bil-
gilerini henüz çocuk ya larda edinmeye ba -
lam r. Çünkü babas  da dinde reformdan
yanad r ve bir tarikat içinde yer almaktad r.
Bu nedenle  Mani  de  erken ya larda dinsel

itim alm r. Gençlik y llar nda ayr ca nak-
ka k ve resim sanat  ö renmi tir. Etki-
lendi i tarikat n Essenilere benzeyen Me-
nakkede tarikat  oldu u iddia edilmektedir.
Tarikat hakk nda ifade edilenlere bak rsa

Zerdü ti  bir  öze  sahip  olmakla  birlikte  Ya-
hudilik ve H ristiyanl ktan da izler ta mak-
tad r. “Her üye kendine ayr lm  tarlada ça-

mak zorundayd . Et yemiyor,  arap içmi-
yorlard . Su ile her gün temizlenmeye ve yi-
yeceklerini de suyla temizlemeye özen gös-
teriyorlard . Yahudiler gibi Sabbat gününe
riayet ediyorlard .” Mani babas n da içinde
oldu u tarikattan etkilenmekle birlikte her
dindeki iyilikleri sentezleyip dönemine göre
gerçek bir Rönesans hareketinin filozofu ve
peygamber olarak ortaya ç km r.

Mani Zerdü t, Buda, H ristiyan ve Hele-
nizm kültürünün bir sentezini olu turmu tur.

pti dilinde yaz lm  eski bir Manici kitaba
göre Mani öyle der: “Yaz  metinler, hikmet,
vahiyler, meseller ve daha önceki tüm kili-
selerin (dinlerin) ilahileri her yerde topland
ve benim kiliseme (dinime) gelip, benim
vahyetti im hikmete eklendi. Nas l ki suya
su  eklenirse  çok  su  olur,  bu  ekilde  eski
(daha önceki) kitaplar  benim eserlerime
ekledim ve eski (daha önceki) tüm nesillerde

imdiye kadar) ortaya konmam  türde bü-
yük bir hikmet olu tu.  Benim yazd m ki-
taplar (daha önce) ne yaz ld , ne de vahye-
dildi.”

Zerdü tlükteki dualizmi, Budizmdeki re-
enkarnasyonu, H ristiyanl ktaki kurtulu  ö -
retisini, hatta daha eskilerden M rl  Terzi
Hermes’teki k ö retisi ve s navlar  Ma-
ni’nin geli tirdi i felsefede görebiliyoruz.
Karanl k ve ayd nl k, iyilik ve kötülük sürekli
sava  halindedir. yilik yani ruh bedenin yani
kötülü ün içinde hapsedilmi tir. Ruhu be-
denden kurtarmak gerekmektedir. Bunun
için Mani dünyevi olan her eyin-içlerinde
hapsedilmi  ruh haricinde- kötü oldu unu
ve kar nda durulmas  gerekti ini savunur.
Tüm canl lar sonsuz bir döngü içinde ya arlar.
Ölen ba ka bir bedende yeniden ya ama dö-
ner. Bu zd raptan ancak bilgi, sevgi ve iyilik
yoluyla kurtulmak mümkün olabilir. Dolay -

yla Mani’nin inanc  benimseyenler öl-
düklerinde tekrar ruhlar n eziyet içinde
hapsoldu u maddi dünyaya dönmeyecek,
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cennete gideceklerdir. Mani inanc , dü ün-
ceye yarat  alan sunan esnek bir mitolojik
anlat mla aktarm r. Yarad  mitolojisine
bak ld nda gnostiklerin k-bilgi temelli
kurtulu  inanc  ve Mani’deki esnek yorum-
lan  görülebilir.

Mani do rudan bir Tanr  tasavvuru yap-
maz. Ba lang çta ayd nl k ve karanl k (iyilik
ve kötülük) vard r der. Ayd nl k ülkesini k
cenneti olarak yorumlar ve Kuzeyde bulunan
bu cennetin yöneticisinin AKIL, DÜ ÜNME,
DRAK, KURGU ve TEFEKKÜR’den olu an

be  s fat n oldu unu ileri sürer. Karanl k
ülkesinin ise Güney’de oldu unu anlat r ve
buran n yöneticisinin elinde duman, ate ,
rüzgar, su ve karanl n bulundu unu söyler.
Karanl  Heyula yani madde olarak adland r.
Karanl k Ayd nl k ülkesinin s rlar na da-
yan nca aralar nda çat ma ba lar.

Ayd nl k Tanr  bu çat mada güçlü olmak
için üç ça  yapar. lk ça  a amas nda BÜ-
YÜK RUH’u (Hikmet) yarat r. Büyük Ruhtan
da HAYATIN ANNES  ç kar. Hayat n Annesinin
giysileri-çocuklar - be  tanedir: ate , rüzgâr,
su, k ve “ilk insan”. Bu be  karde e YA AYAN
RUH denilir ve her birinde di erlerinin ruhu
vard r. lk insan karanl kla sava r fakat ye-
nilerek ruhunu yer alt na b rak r. Bunun üze-
rine Ayd nl k Tanr  mücadeleye devem et-
mesi için ça  gönderir ve lk nsan da buna
olumlu yan t verir.  Bu ikinci ça r. Ça
ve cevap birlikte ya am dü üncesini olu turur.
Böylece Ya ayan Ruh lk nsan n kurtar lmas
için mücadeleye ba lar. Bunun için y ld zlar n,
gökyüzünün ve dünyan n yarat  ba lat r.
Karanl k yan nda k da devreye girerek ev-
renin yarad  tamamlan r. Evrende Güne
ve  Ay  da  vard r,  her  eyde  de  onlar n  bir
parças  yani k bulunmaktad r. Dolay yla
evren tümüyle kötülü ün hükmünde de ildir.
Fakat n tümden kurtulmas  için evreni
harekete geçirmek gerekir.

Üçüncü ça  bu a amada gerçekle ir.
Mani buna üçüncü elçi der ve k krall n
Tanr  olup Güne ’te ya ar. Ve 12 k  vard r.
Bunlar 12 Burcu temsilen 12 I IK KIZI’d r.

 ar nd rmak için ate i, suyu ve rüzgar
harekete geçirir. Ar nd lm  almas
için de eref Sütunu’nu (Mükemmel nsan)
yarat r. Kurtulmu k parçac klar  Ay’da
toplan r ve Ay daha sonra bunlar  Güne e
aktar r.

Güne te  ya ayan  üçüncü  elçi  n  pe-
inden kelen karanl k parçalar  uzakla -
rmak için kendini kad n ve erkek eklinde

onlara gösterince ehvet dü künü olan ka-
ranl k parçalar  kendilerini kirletirler veya
dü ük yaparlar. Kirlenenlerden dü en parçalar
kurak bölgelerde bitkileri, denizde ise bir
deniz canavar  olu turur. Dü ük yapanlar-
dansa yeryüzündeki kötülükler olu ur. Bunlar

kla kar  karanl n tohumlar  yutarlar
ve döllenerek hayvanlar âlemini meydana
getirirler.

Karanl k  sürekli içinde hapsetmek
ister ve bunun için üçüncü elçinin kad n ve
erkek görünümünde bir insan çiftini yarat r.
Ayd nl k Tanr  buna kar  ilk insan  uyarmak
ve ayd nlatmak amac yla elçi-peygamber-
gönderir. Mitoloji en son Hz. sa’y  sayar.

nsanlar ruhlar ndaki  kurtarmad kça
öldükten sonra da ba ka bir bedende dünyaya
gelir ve ac  çekmeye devam eder. Sonunda
maddi dünya bir yang n felaketiyle yok olur.
Madde hapsedilir ve tekrar yeni bir evren
olmaz.

Sümer temelli egemenlik mitolojilerinde
Tanr n yeryüzündeki yans mas  olarak kral-
lar ve onlara hizmetle mükellef kullar ana
temay  olu tururken Mani’de insan ve tüm
canl lardaki iyilik; karanl a direnen ayd nl k
ana temad r. nsan basit bir kul de ildir fakat
karanl n etkisine girmi tir. Ayd nlanm
insan kurtulu unu gerçekle tirecektir. Bu-
radaki dü ünü  tarz  bir din dogmas na ben-
zemez, daha çok bir özgürlük felsefesine te-
kabül eder.

nsan ruhunu I n-Tanr n bir parças
sayan  Mani  kendisini  bir  filozof  olarak  ta-

mlamam  olsa da maddiyatç  reddeden,
bilgi, sevgi ve iyili e dayal  olan kurtulu
inanc , ahlak  ve dü ünü  tarz  O’nun filozofik
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yan  ortaya koymaktad r. Dinlerdeki kat
dogmatizm ve kul anlay  yerine Mani, akl n
ve iradenin hâkim oldu u, milletleri birbi-
rinden ay rmayan EVRENSEL B R SEVG

’ni geli tirmek istemi tir.

“Kutsal Ruh”un Ruh kizi
Mani’deki anlam derinli ini EVRENSEL

RL K anlay n izini sürerek bulmak
mümkündür. Mani yaz lar nda Hz. sa’n n
ya am ndaki önemli olaylar  i lemi  ve Hz.
sa’n n insanl n kurtulu u için müjdeledi i

PARAKL T’in (Yunanca Paracletos, Latince
Paracletus) ruh ikizi oldu unu ileri sürmü -
tür.

Mani 12 ya ndayken Nebati dilinde ikiz
anlam na gelen et-taum adl  bir melek tara-

ndan ziyaret edildi ini ve dinsel görevlerine
onun taraf ndan haz rland  belirtir. O
melek asl nda Hz. sa’n n bahsetti i Parac-
letos’tur.

“Paracletos”, Ruhulkudüs’e verilen bir
isim olarak Yuhanna ncili’nde geçmektedir
ve sözcük olarak”yard m eden arabulucu”
anlam na gelmektedir. Yard mc  anlam  sözcük
kar  olsa da dindeki anlam  daha derindir.

ristiyan inanc nda Kutsal Ruh Tanr ’n n
üç unsurundan birini tan mlamak için kul-
lan r. Baba, o ul ve kutsal ruh üçlemesinin
her biri ayr  ayr  tanr lar  de il ayn  tanr n
üç ayr  unsurunu anlat r. Bu tan mlamalardan
Mani’nin bir yandan dönemin dinsel inançlar
gere i “kurtar ”, “mehdi” eklinde ortaya

kt , bir yandan da felsefik olarak kendisini
Tanr n ruhuyla ikiz kabul etti i sonucu or-
taya ç kmaktad r ki bu nedenle Mani, düa-
lizme dayal  olan EVRENSEL B RL K anlay -

yla “En-el Hak” diyen Hallac-  Mansur’un
bir erken zaman öncülü olarak görülebilir.

Mani’yi büyük bir anlam sava  olarak
anmak gerekir. Yaratmak istedi i ideolojik
kimli in temelinde Yahudi kavim ve Tanr
mücadelesinin merkezi uygarl k kar nda
kendi ideolojik kimli ini yaratma tarz  vard r.
Bu tarz benzerlik di er Ortado ulu dinsel

larda da vard r. Kendi inanç sistemini

ve ideolojik kimli ini yaratmadan hiçbir mü-
cadelede ba ar  olamazs n. Ortado u’nun
bu en eski kural  Mani’nin sentezci yönüyle
canlanm  ve kendi anlam  yaratmada ileri
bir a ama sa lam r. Ayr ca bu kadar renkli
bir zihniyet sergilemi  olmas n etkileri gü-
nümüze dek sürmü tür.

Anlam mücadelesinde Mani do al toplum
özellikleri ve inan  tarz yla topluma yeni
bir kimlik kazand rmaya çal r.

Mani’de Merkezi Uygarl k Mitolojilerinin
kurgulad  gibi bir Tanr  tasavvuru ve tan -

na rastlanmamas , insana yabanc  olan ve
sürekli cezaland ran de il, eski do al toplum
inan lar nda oldu u gibi kendisini tanr yla
özde le tiren, do ac l, sevecen ve insan n

içinde olan bir tanr sal anlay a sahip oldu-
unu göstermektedir. Mani’nin nsanlar

içlerindeki gerçe i benim a mdan duy-
dular ve benimsediler. nsan sadece kendi
sesini dinler” sözü de bu özde le me ve
birlik anlay  ifade eder. Bu anlay  insan
basit bir kul olmaktan ç karmaktad r.

Kutsal Ruh kimi kay tlarda GERÇE N
RUHU olarak geçer. Mani kendisine atfedilen

fatlar  fazlas yla hak edecek kadar gerçe in
ruhunu yakalam  bir hakikat filozofudur.

Manici Örgütlenme ve Ya am
Mani’ye inananlar e itim alm  yetkin-

öncü kadrolar ve s radan inanan taraftar-
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lardan olu uyordu. Mani bunlar  Dürüstler
veya Hakikiler dedi i SEÇK NLER ve halktan
olu an D NLEY LER biçiminde ay rm r.

Öncü kadro örgütlenmesi olmadan yeni
bir inanc n ya amas n ve yay lmas n
mümkün olmad  gören Mani tüm ö re-
tisini SEÇK NLER ahs nda ya amsalla rmak
ve yaymak istemi tir. Onlara Mükemmeller
de denilir. Dini metinler üzerine yapt klar
ara rma çal malar  mutlaka yaz ya dö-
kerler, çeviriler yap p bilgilerin yay lmas
sa larlar.

Seçkinler peygamberce bir ya am sürmek
zorundayd lar. Erkek ve kad nlardan olu an
seçkinler zorlu haz rl k süreçlerinden geçerek
TANRISAL I IK ile dolarlar. Bu yönüyle M -

r’daki Terzi Hermes ö retisinden de etki-
lendi i görülmektedir. Seçkinler evlenmezler,
mülk sahibi olmazlar, et yemezler, tar m i -
lerinde çal mazlar, arap içmezler. Kar n
toklu una günlük yiyeceklerle basit giysiler
içinde gezgin bir ya am sürerler.

Seçkinler aras nda kad n-erkek ayr
yapmamas  Mani’nin köleci imparatorluklar
ça nda ula abildi i zihniyet yap n ilerici
gücünü de ortaya koymaktad r. Seçkinler
öncü kadrolard r, adanm lard r; kad n olsun,
erkek olsun evlenmezler ve ki ilikleri tüm
maddi dünyaya kapal  olup sadece toplumun
kurtulu u için dü ünceleri yaymakla görev-
lidirler.

Örgütlenmeleri kilise tarz na benzemek-
tedir. Seçkinler aras nda çe itli a amalardan
geçerek ilk s raya yerle enler oldu u gibi,
onlar n ard llar  da tarif edilerek seçkinler
aras nda bir nevi öncülük s ralamas  yap l-

r: Mani’nin vekili olarak cemaatin ba ,
Hz. sa’da oldu u gibi 12 ki iden olu an ha-
variler, piskoposlara benzer ekilde misyon
yüklenen 72 temsilci, 360 ki ilik ihtiyar he-
yeti(Meclis) ve henüz i in ba lang nda olan
di er seçkinler.

Seçkinlerin ya amlar  üç mühürle ba r:
z, el ve gönül mührü.
“ 1- Mühür-A IZ MÜHRÜ: Tüm kötü sözleri

ve kötü yiyecekleri yasaklar.

2- Mühür-EL MÜHRÜ: Canl  varl klar n içindeki
a zarar vermeyi önler; insan ve hayvanlar

öldürmemek, bitkileri, çiçekleri, meyveleri da-
ndan koparmamak gibi.

3-Mühür-GÖNÜL MÜHRÜ: Mani inanc na
ve ya am tarz na kar  olan her türlü dü ünceyi
yasaklar.”

Az  say da  olan  seçkinler  kat  kurallarla
ya arlarken dinleyiciler için sadece on emir
geçerli k nm r.

NLEY LER N MAN N ON EMR :
“1-Geçirilmi  olan zamana (tarihe) inan-

mak
2-Çok Tanr  döneme inanmak
3-Yalandan kendini korumak
4-Kötü insan olmamak
5-Et yememek
6-Ba kas n  namusuna  kötü  gözle  bak-

mamak
7-H rs zl k yapmamak
8-Okumak, sihirle hakikati tan yarak, bun-

lar  birbirinden ay rmak
9-Toplum içerisinde inançl  olmak
10- inde gev ek ve ihmalkâr olmamak”
On Emri ile Mani insanlara e itlikçi ko-

münal ve do aya zarar vermeyen bir ya am
ütlüyordu. Tarihe inanmay  ilke haline ge-

tirirken asl nda kadercilik kar nda akl  ve
iradeyi öne ç kar yordu. Çok tanr  döneme
inanma ilkesiyle putlara tap nmay  yasakl -
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yordu. Di er ilkelerle de dürüstlü ü, iyili i,
cömertli i, bilimselli i, adil olmay , manevi-
yat , çal kanl  savunmu tur.

Dinleyiciler seçkinleri kusursuz bir say-
yla izler ve onlar n ö reticili ine kar k

meyve, sebze ve di er yasaklanmam  yiye-
ceklerini ikram ederlerdi.

Manicilikte dua ve orucun da önemli bir
yeri olmu tur. Seçkinler günde yedi kez din-
leyiciler ise, ö len, ak amüstü, gün batarken
ve güne  batt ktan üç saat sonra, yani günde
dört kez dua ederlerdi. Her duadan önce su
veya toprak ile bir ar nma ritüelini gerçek-
le tirirlerdi. Gündüzleri yüzlerini güne e dö-
nerek, geceleri ise aya bakarak dua ederlerdi.
Güne in veya ay n görünmedi i günlerde
yönlerini kuzeye dönerek dua ederlerdi.

Oruç tutmalar  da t pk  duada oldu u
gibi güne  ve ay onurunayd . Tar m toplum-
lar n genelinde Güne  ve Ay kutsal kabul
edilirdi. Ya amlar  iklimle etkilenirken be-
reketi getiren Güne e ve zaman  ölçerek
ekinlerini do ru zamanlarda ekip biçmeyi
sa layan Aya duyulan sevgi do ald .

Günlere yükledikleri anlam Güne  ve Ay
kar ndaki sayg lar  ifade etmekteydi ve
toplulu a ortak bir ruh kazand rmaktayd .
Birçok din ve mitolojide Pazar günü kutsal
kabul edilirken Manicilikte de Pazar gününe
özel bir anlam yüklenmi tir. Haftan n ilk
günü olarak Pazar  ele al rken bu günü Gü-
ne in günü olarak anarlard . Haftan n ilk
günü güne  için herkes oruç tutard . Ayr ca
seçkinler haftan n ikinci günü de ay için
oruç tutarlard . Her yeni ay ba lang ndaysa
herkes iki gün oruç tutard .

Oruç günlerinin Güne  ve Ay ad na seçil-
mesiyle Aryen kökenli dillerdeki gün adlar n
kesi mesi ilginç bir benzerlik olu turmaktad r.
Kürtçede Pazar günü Yek em’dir ve hece-
lendi inde ‘bir gece’ olarak çevrilebilse de
sözcü e yüklenen anlam ‘ilk gün’ eklindedir
ve haftan n ilk günü olarak kabul edilmektedir.
ngilizcede ‘Sun’ Güne , ‘day’ ise Gün anla-

ndad r ve ‘Sunday’ Pazar gününe denil-
mektedir. Sunday yani Güne  günü için tutulan

oruç  Manicilikte  haftan n  ilk  günü  olarak
pazar n kabul edildi ini göstermektedir.
‘Mon’ ise ay demektir ve ‘Monday’ pazartesi
günüdür. Yani ay günü! Bugün ise ay ad na
oruç tutulmaktad r.

Güne  ve Ay etraf nda dile gelen gerçeklik
toplumun kimli inin ekillenmesinde özel
bir öneme sahip olduklar  göstermektedir.
(Ate in kutsanmas n sebebi de Tanr dan
bir  parça  kabul  edilmesidir.  Tanr  her  ey-
dedir!)Ya am n sürdürülebilirli i ve döngü-
lerinin nelere ba  oldu u binlerce y ld r
süregelen bir inan  tarz n devam yla fark
edilmi  ve ya am n kendisi kutsal say lm r.
Bu nedenle hiçbir canl ya zarar verilmez;
onlara zarar verdi inde içlerindeki a
eziyet etmi  olursun. I k Tanr r, k sende
de vard r. Yani, herhangi bir canl ya zarar
vermen kendine de zarar vermendir, çünkü
evrende her ey birbirine ba r ve birlik
ilkesi gere i evreni, ya am  kutsalca kar -
laman gerekir! Kutsal olana sayg  esast r.

te bu muazzam bir felsefedir ve Mani bunun
büyük ayd nlat r. Dinlerdeki iyiyi al p
sentezlemesi ise bu felsefenin dinsel ekilde
ifade edili i olmaktad r.

Entelektüel Lider, Yazar ve Ressam
Mani, dü üncelerini yaz ya dökmeyi ba-

ar  olman n temel bir kural  saym r. Ön-
cüllerinin tam sonuca gitmemesini dü ün-
celerini yazmamalar na ba lam  ve kendisi
hem yaz  hem de resimlerle dü üncelerini
anlatm r. Ortado u’da resim sanat n ku-
rucusu olarak an r.

Sonralar  rakiplerince yaz lar n ço u
imha edilmi  olsa da Mani taraf ndan yaz ld
iddia edilen kimi kitaplar, dua ve risaleler
parça parça da olsa, hatta kiminin sadece
ad  bilinse bile günümüze kalm r. Özellikle
20. Yüz Y n ba lar nda yap lan ara rmalarla
Mani ve ö rencilerine ait birçok belge ortaya

kar lm r. Maalesef bu tarihi önemi büyük
olan eserler halen Berlin ve Londra müzele-
rinde tutulmakta olup çözümlenmeyi bek-
lemektedirler.
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Bugüne kadar bilindi i kadar yla Mani’nin
yazd  kitaplar unlard r:

apuragan adl  kitab  Kral ahpur’a
sundu u anla lmaktad r. Ve arti’de dinler
ve peygamberlerini anlat r. Sahberden’de
Ahriman’ n aldatt  kötü insanlar  anlat r.
Sendokejine’de yi insanlar  ve ayd nlan-
mayla ula acaklar  mutlulu u anlat r. Riya
Rast ile do ru yolu anlat r. Pragmateia-
kompozisyon çal mas  bir tarih çal mas r.
Olperesti’de inançl  ya am  anlat r. Nivista
Gernasa kahramanlar  anlatt  bir kitapt r.

çeri i henüz ortaya ç kar lmam Hayat
Hazinesi, rlar Kitab ve Büyük ve Ya ayan
ncil adl  üç kitab n daha oldu u bilin-

mektedir. Ayr ca inanc  resimlerle anlatt
ERJENK (ARDHANG) adl  resimli bir kitab
da içeren DEVLER K TABI bulunmaktad r.

Peygambersel ç , Yay lma ve
Katledilme

Mani Mart 242’de ilk kez peygambersel
bir ç la dü üncelerini ilan etmi tir. Bunu
da ran taht na oturan 1. ahpur’un tahta
geçme töreni s ras nda aç klam r. Mani’nin
bir  hekim  oldu u  ve  ran  saray na  da  bu
kimlikle girdi i iddia edilmektedir. Hatta

ahpur’un hasta k  iyile tiremedi i için
ran’  terk etmek zorunda kald  anlat r.

Fakat esasen sarayda önemli bir gücü olan
Zerdü t rahipleri kar nda güç toplamak
ve halk  kendisine çekmek isteyen ran e-
hin ahl n Mani’ye bu yüzden müsamaha
göstermi  olmalar  ihtimali daha mant kl r.

Mani ran’da sahte Zerdü t rahiplerinin
oyunlar  nedeniyle fazla tutunamay nca bir
süre sonra Türkistan’dan Kuzey Hindistan’a
kadar birçok ülkeyi gezmi  ve buralarda
inanc  benimseyen topluluklar kurmu tur.
ran’a döndü ünde inanc  yaymaya devam

etmi  fakat iktidar n h na u ramakta ge-
cikmeyip hapse at lm r. 274 y nda ahpur
ölünce Mani özgürlü üne kavu mu tur.

ahpur’un yerine tahta geçen o lu 1. Hür-
müz Mani’yi desteklemi  olsa da tahtta bir

ldan fazla kalamam  ve yerine geçen kar-

de i Behram Mani’yi katletmi tir. Mani inanc
Sasani ve Roma bask lar na kar n h zla yay-

nl k kazanabilmi tir. Mani henüz hayat-
tayken dü ünceleri Filistin’den Hindistan
topraklar na kadar tan nm r. ran’da hâkim
din haline gelmemi  olsa da bask lardan ko-
runabildi i alanlarda geli me göstermi tir.
45O y nda Edessa yani Urfa’da büyük bir
zemin bulmu tur. Ölümünden sonra Mezo-
potamya’n n kimi  bölgelerinde oldu u gibi
Orta Asya’da da yayg nl k kazanm ; Afga-
nistan’dan Uygurlara dek tan nm  ve 762

nda Uygurlar n resmi dini haline gelmi tir.
Bu sayede Çin’e do ru bir yay m alan  da
bulmu  ve Çin’in kimi yerle im bölgelerinde
16. yüzy la dek gizliden varl  sürdürm-

tür.
Mani’nin ö retilerinin yayg nl k kazanmas

kar nda ilkin 279 Y nda, Roma mparatoru
Diocletianus, skenderiye kentinde tüm Manici
yaz lar n yok edilmesini emretmi tir. Daha
sonralar  da H ristiyanl k Manicili i tehdit
olarak görecektir. radeyi, akl  öne ç karan,
ba ar  bir sentezle diyalekti i geli tiren ve
“Havarileriyle” kilise tarz nda örgütlenen
Manicilik H ristiyanl n en ciddi rakibi haline
gelmi ti. Bu nedenle Manicilik ve H ristiyanl k
aras ndaki ili ki sürekli çat mal  olmu tur.
Roma ve Bizans dönemlerinde yer yer yük-
seli e geçmi  ama k sa süre sonra bast l-

r. M r’da, Kartaca’da etkilerini göstermi
ve yine H ristiyan kilisesinin h na u ra-

r.

Mani’yi Yeniden Yorumlamak ve
Ya atmak

“Erken Solan Kültür Çiçeklenmesi”
Manicilik dinsel bir inan tan daha çok,

bir felsefe, bir ahlak ve ya am anlay  olarak
ortaya ç km r. Tarihin belli bir kesitinde
yayg nl k kazand  halde Manicilik tam so-
nuca gidememi ti. Bunun birçok sebebi ol-
makla birlikte temel olarak ya anan dönemin
bask  özelli i belirleyici olmu tur.

Ne Zerdü tlük ne de H ristiyanl k ilk dö-
nemlerindeki gibi halka umut verecek du-
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rumda de illerdir. Bu durum Manicili in
yeni bir kurtulu  dini gibi kar lanmas
sa lam r. Öte yandan Ortado u toprakla-

n komünal ya am gelene i canl  ko-
rumakta ve Manici inanc n kabulü için elveri li
bir ortam sunmaktad r. Fakat öte yandan
Sasani ve Roma imparatorluklar n ba
çekti i büyük bir bask  ortam  söz konusudur.
mparatorluklar n iddet araçlar yla donanm

büyük güçleri kar nda Manicili in a rl kl
olarak entelektüel düzeyde geli me göster-
mesi, politik ve sosyal de im projelerini
hayata geçirecek komünal topluluklar kur-
mada kendi döneminde fazla ba ar  göste-
rememesi ve kendisine inanan küçük toplu-
luklar  koruyacak bir k ca sahip olmamas
–ki bu da belki k smen uzun ömürlü olmas
sa layabilirdi- reform giri iminin tam sonuç
almas  önledi i gibi öncü ve taraftarlar n
katliam ve sürgünlere u rat lmas  da en-
gelleyememi tir.

Mani köleci imparatorluk kar nda insan
vicdan ahland rm , yoksul halk n ve öz-
gürlük aray lar n gönlünde taht kur-
mu tur. Fakat kölecili e kar  ç kan di er
din ve felsefelerin ya ad  açmaz gibi Mani
de Sümerlerden beri süren “devlet” olgusunu

abilecek kadar ileri gidememi , bir nevi
imparatorluk gölgesinde kalm r. Bir dönem
ran ehin ah n himayesi alt nda saraya

girmi  olmas  da bundan kaynaklanmaktad r.
mparatorluk gücü kar nda yeni entelektüel

ve ahlaki ö retinin politik ba ar  ‘devlet
içinde’ olas  görünmüyordu. Ba ar lsa bile
devlet karakterinden kendini soyutlamas
ne kadar mümkün olabilirdi diye dü ününce
yan t yine umuda fazla yer vermeyecektir.

Öte yandan Mani’nin salt entelektüel ça-
ma yapt  ve toplumsal projelere sahip

olmad  iddia etmek de gerçe i tam yan-
tmaz. Manicili in a rl kl  olarak entelektüel

temelde propaganda çal malar  yapt  do -
rudur fakat ö ütledi i ya am tarz  ile bilinçli
temelde olmasa da do al haliyle e itlikçi ko-
münal topluluklar n kurulmu  olmas  ihtimali
yüksektir. Neticede Mani’nin gezileri s ras nda

inanc  benimseyen topluluklar kurdu u
bilinmektedir. Bu topluluklar n ya am tarz-
lar na dair somut kan tlar pek bulunamasa
bile benimsedikleri Manici ilkeler etraf nda
ekillendiklerine göre, bir düzeye kadar or-

takç  bir ya am sürmü  olmal rlar.
Seçkinler ekonomik yönden dinleyicilere

ba rlar. Dinleyiciler de payla maya te vik
edilirler. Varl klar n bir k sm  inanc n
sürmesi ve yay lmas  ad na toplumun ortak
yarar na sunarlar. Günde bir kez dinleyicilerin
seçkinler için kurdu u sofra etraf nda bir
tören havas nda toplan r. Yenilen bu yemekte
bile yiyeceklerdeki n ar nd ld na ina-

rd .
Ayr ca Manici ö reti sayesinde Ortado-

u’da komünal direni  hareketleri tarihsel
ak ta yerini alabilmi tir. Mani’den sonra

gelen Mazdek’in komünalist hareketi ve de-
vam nda geli en Hürremizm Mani olmadan
kolay geli emeyecek; tarihsel direni  zinciri
tümüyle kopmasa bile egemenler çok daha
rahat at ko turacaklar  bir zemin bulacakt .
Nas l ki Mani’nin ç  bu büyük direni ler
için ideolojik kültürel temel ise Mani sonra-

nda geli en Maniheizm ise bu direni lerin
etkisi alt nda ekillenmi tir. Kar kl  bir et-
kile imden bahsetmek mümkündür.

Tüm Ortado u halk direni lerine dam-
gas  vuran akl n ve iradenin yolunu Zerdü t
açm  ve Mani bu yolu Sasani ve Roma im-
paratorluklar n sava  meydanlar  aras ndan
geçirmeye çal . Ö retisiyle tam bir
bar  peygamberi durumundayd  ve sadece
Sasani’yi de il Romay ’da etkisine alabilecek
durumdayd . Sasani ve Roma bar  sa la-
mak istiyordu ve bunun için Roma’ya kadar
gitti i de kimi kay tlarda geçmektedir. Bar
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yolunu açabilse ba ta bu sava lar n y m
alan  haline gelen Kürdistan ve Kürtler ba ta
olmak üzere bölge halklar na nefes ald ra-
bilecekti. Bu yolun önüne dikilen Sasani ruh-
ban gericili i Mani ve yanda lar  katliamla
bast rmam  olsa hem bölge bar  sa lanacak
hem belki de Ortado u tarihinde dogmatizmin
erkenden a lmas  ad na büyük bir hamle
olacak ve Avrupa’n n 16. Yüz y lda ba ard
Rönesans belki de1200 y l önce ba layacakt .

Mani’nin Kürt toplumu aç ndan önemini
de, resmi rahipler eliyle tutucu hale getirilen
Zerdü t inanc  yenileme çabas  da görmek
gerekir. Ba ar  olsayd  H ristiyanl k ve daha
sonra geli en slamiyet kadar yay lma ans na
sahip olabilirdi. Böyle bir geli me Kürdistan
ve Ortado u tarihinin daha farkl  yaz lmas
da beraberinde getirebilirdi diye insan  dü-
ündürebilmektedir.

Mani’yi Ortado u Rönesans’ n tarihsel
öncülü olarak de erlendirmek ve demokratik
uygarl k ayd nlanmas nda ya atmak gerekir.
Önder APO Mani’yi de erlendirirken yapt
yorumla onun miras  çok güçlü sahiplen-
mi tir:

“Mani, Orta Dicle k lar nda kendini
yeti tiren, H ristiyanl k, Zerdü tlük ve He-
lenizm kar  bir sentezle Roma ve Sasani

kmaz na ve sava  kördü ümüne bir yan t,
 getirmek isteyen de erli bir ki iliktir.

M.S. 216-276’da ya am r. Sasani uygar-
n en tutucu unsurlar  taraf ndan kat-

ledilmi tir. Sistemi tutunabilseydi, erken
bir Ortado u Rönesans’  olabilirdi. Tam
dini nitelikte bir ideoloji de say lmaz.
Felsefe ve sanat kar  özellikleriyle dik-
kat çekicidir. Dinsel dogmatizme alternatif
olabilirdi. Ortado u kültürünün buna çok
ihtiyac  vard . Orta Asya’dan (Uygur Dev-
letinde tan nd ) Avrupa içlerine kadar yan-
da lar  vard . Düalistik karakteriyle diya-
lektik dü üncenin geli mesinde rolü vard r.
Erken solan kültür çiçeklenmesinden biri
gözüyle de erlendirilebilir”

Mani’nin dinleri bulu turan özelli i kar-
nda günümüzde dogmalar halinde çat -

lan dinleri ve din istismarc  göz
önüne getirdi imizde Mani’nin çok büyük
bir cesaretle köleci ça n üstüne gitti ini
görmekteyiz. Hele ki liberalizmin elinde
büyük bir vurucu silaha dönü en dincilik
kar nda yeni bir din yaratmay  de il ama
din anlay lar nda reformu gündemle tirmek
ve her dindeki iyiyi aç a ç kar p iyilikte bu-
lu mak  Ortado u  toplumlar  için  ilaç  gibi
olacakt r. Mani’de yar m kalan Ortado u Rö-
nesans’  gerçekle tirmek ona verilecek en
anlaml  yan t olacakt r.

Mani’de cinsiyetçilik yoktur.
Mani’de milliyetçilik yoktur.
Mani’de bilimcili in anas  dogmatizm

yoktur
Mani’de dincilik yoktur; dinleri sentez-

lerken otantik yan  bar , sevgi, bilgi ve
iradeyi esas alm  olmas r.

Mani ekolojik prensiplerde kat r.
Özellikle sa’n n ya am na ve onun inanc

olan H ristiyanl a devredilen Mitraist ve
Mazdeist kavram ve sembolleri kullana Ma-
nicilik, III. Yüzy ldan itibaren giderek artan
ba ar lar  nedeniyle papal k kurumu tara-

ndan sürekli bir tehdit olarak görülmü tür.
Bu ekilde kilisenin temellerini sarsan Ma-
niheist dualizmin etkileri tüm ortaça  bo-
yunca sürdü. Öyle ki daha sonra ortaya ç kan
tüm mezhepler Papal k taraf ndan Manicili in
hortlamas  olarak de erlendirilmi tir. Onun
için de bu tehlikeli duruma bir son vermek
isteyen ba ta papal k olmak üzere H ristiyan
merkezleri Mani’yi ak l hastas  olarak lanse
etmi  ona atfen ruh hastal  anlam nda bir
kavram da türetmi lerdir.

Tüm bu özellikleriyle insanl k Mani’ye
çok  ey  borçludur.  Hakk ndaki  bilgiler  ve
özellikle de Emperyalist merkezlerin çald klar
aç a ç kt kça insanl k tarihine yapt  katk lar
daha iyi anla lacak ve tüm insanl k taraf ndan
yeniden yorumlanacak olan Mani’ye sayg
temelinde Mani’ce bir “emir”le yaz  ta-
mamlayal m:

Nerede olursan ol/Ya am /Bir kelebe e
bile / Borçlu oldu unu unutmayacaks n…
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“Dünya’y  oldu u gibi görmeyi kabul
edersek ne ile kar la z? Bir an ön yar-

lar  b raksak kar za nas l bir dünya
kar?”

Hypatia

nsanl k tarihte sadece toplum ve co -
rafi bölge düzeyinde politik direni  yaparak
varl  ve onurunu korumam r; bi-
reysel düzeyde de bazen a rl  bir ulus
kadar olan direni çi politik ki ilikleri ta-

r. Tarih bu tür örneklerle doludur.

Buda’dan Sokrates’e, Zerdü t’ten Konfüç-
yus’a, Hz. Adem’den ba lay p Nuh’a ve Ey-
yüb’e, brahim’den Musa’ya, sa’ya ve Mu-
hammed’e kadar ana halkalar halinde de-
vam eden ve  Kutsal  Kitapta say lar  120
binden fazla olarak verilen tüm peygam-
berlere, Tanr ça nanna’dan Hz. Ay e’ye,
Zennube’den Hypatia’ya, Kibele’den Mer-
yem’e, cad  kad nlar ndan Zeynep’e, Rosa

ya, Bruno’dan Erasmus’a dek say lama-
yacak kadar birey olarak insanlar, özgür
ve onurlu kalabilmek u runa ölümüne di-
renebilmi lerdir. Toplum e er bugün hala
ahlaki ve politik olarak sürüyorsa, herhalde
bu bireylere çok de er borçludur. Aksi
halde köle sürülerinden fark  kalmazd .”

Önder APO

Tarih bildiklerimizden ibaret de ildir.
Egemenlerin eliyle yaz lan tarihin cinsiyetçi

oldu u günümüzde akl-i selim dü ünen her-
kesçe kabul görmektedir. 5000 y ll k tarih,
cinsiyetçi bir zihniyetle örülmü tür. Bu cin-
siyetçi tarih, egemenlerin ürünü oldu undan
sadece egemenlere yer verilmi  ve toplumun,
ya am n onlardan ibaret oldu u alg , hemen
herkese sanki bir kadermi  gibi benimsetil-
mek istenmi tir. Egemenlikçi tarihe, cinsiyetçi
yani eril bir zihniyet ve dil hakim olmas na
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ve bütün bir tarihi süreç boyunca ak  halinde
olan özgür ve demokratik de erler görmez-
den gelinmesine ra men gerçek tarihin yaz
tarihten ibaret olmad  art k bilinmektedir.
Gerçek ve özgür tarihin bu yaz  ve resmi
tarihin d nda, tüm engellemelere ra men
kendini ya att  bir gerçektir. Önderli imizin
özellikle kad n aç ndan yapt “kad n
kölelik tarihi yaz lmam , özgürlük tarihi
ise yaz lmay  bekliyor” eklindeki belirle-
mesi bu durumu çok iyi bir biçimde özetle-
mektedir. Tabi bu cinsiyetçi, eril, iktidarc
ve devletçi tarih anlay n olumsuzlukla-

ndan sadece kad nlar nasibini almam r.
Ba ta kad n olmak üzere egemenlerin ç kar
zedeleyen, sistem kar nda radikal bir mü-
cadele yürüten ve hakikatin pe inden ko an
birey ve topluluklar da bu iktidarc  zihniyetin
yaratt  tahribatlardan paylar na dü eni al-
maktan kurtulamam r. Bu kesimlerden ki-
mileri farkl  ve ba ms z dü ündükleri için
ate lerde cay r cay r yak lm , kimileri hakikati
din dogmatizminde görmeyip bilimde gör-
dü ü için engizisyonlarda a r cezalara mah-
kum edilmi , kimileri ise etnik, ulusal, top-
lumsal haklar  ve özgürlü ü için mücadele
vererek ve direnirken olmad k eziyetlere
katlanarak ya amlar  vermi lerdir.  Yani
tarih  bu  ekilde  iki  ana  nehrin  yan  yana
ak  gibi yaz lm r. Bu nehirlerden biri
egemenleri simgelerken, di eri de demokratik
uygarl n yata nda ak  sürdürmü tür.
Ve bu her iki nehir iç içe k yas ya bir mücadele
içerisinde gerçekle mektedir. Bu nedenle de
egemenler tarihin hiçbir döneminde nihai
galip olamam , aksine her geçen gün daha
fazla çökü  ya am r. Çünkü devletçi zihniyet
geli tikçe özgürlük aray  ve dü ünceleri
de derinle mi tir. Özgür ve ba ms z dü ün-
celeri  u runa  nice  filozof,  bilim  insan  ve
özgürlü ü için mücadele verirken cad  diyerek
yarg lan p mahkum edilen kad nlar i ken-
celerde katledilip ate lerde yak lm r. Nice
topluluklar, inanç gruplar , ezilen s flar ya
da etnik topluluklar özgürlük u runa çar-

hlara gerilmi , k çtan geçirilmi  ve toplu

imhaya tabi tutulmu tur. Bu gerçeklerden
yola ç karak bilim ve felsefe alanlar na göz
att zda bu cinsiyetçi, ayr mc  zihniyetin
kavramlara kadar indirgendi ini rahatl kla
görebilmekteyiz. Örne in ‘Bilim Adam ’ kav-
ram  gibi. Bu kavramla rma bilim insan
yerine erke i adres göstererek bilimin ne
kadar egemen erke in tekelinde oldu unu
ifade  ediyor.  Bunun  içindir  ki  nice  kad n
filozof eril tarihin kara deli i taraf ndan
adeta yutulmu tur. Bilim ve felsefe alanlar
olabildi ince erille tirilmi  ve egemen erke in
tekeline al nm r.

Bu nedenle de erke in tekeline al nm
bilim ve felsefe mekanlar nda ak ll , zeki, bi-
limsel dü ünen, sorgulayan- sorgulatan, öz-
gürce  dü ünmeye tutkun kad nlara  yer  ol-
mam r. Çünkü erkek egemenlikli tarih yani
uygarl k tarihi boyunca bu alanlar kad na
kapat lm r. Kad  bu alanlar n d nda
tutmak için  bin  bir  hikaye,  hile  ve  komplo
örülmü tür. Böylece bilim ve felsefenin erkek

i oldu u anlay na me ruiyet kazand l-
maya çal lm r. Bununla bilim ve felsefenin
kad n i i olmad  kad na da kan tlanmak
ve özümsetilmek istenmi tir. Bunun önemli
oranda ba ar ld  da görülmektedir.

Kad n özgür dü üncelerinden her zaman
korkulmu tur. Onun için kad n olabildi ince
bu alanlardan uzak tutulmaya çal lm r.
Ancak bu geleneksel zihniyete gelmeyen, di-
renen ve bunun bir kader olmad  bilen
kad nlar, egemenlerin bu ideolojik sald la-

na kar  etkin bir mücadele yürütmü lerdir.
Kimileri politika, kimileri hukuk, kimileri
ise bilim ve felsefe alanlar nda verdikleri
mücadeleleriyle var olan kölelik zincirini

rmaya çal lard r. Bu alanlara kad n
rengiyle bir kat m sa lam lard r. Dolay yla
tamamen yeni bir zihniyet ve bak  aç yla
topluma, do aya, insana, kad na yani evrende
bulunan her eye farkl  bir gözle bakmaya
ba lanm r.

Ancak buna tahammül edemeyen avc -
kurnaz erkek, ba lang çta mitolojilerde de
görüldü ü gibi tanr çalara ve giderek de
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güçlü kad n filozoflara ve bilimle ilgilenen
kad nlara yönelik ac mas zca davranmaktan
çekinmemi tir. Bu ac mas zl k onlar  bir
bütün olarak yok etmek için yaratt klar
bütün de erleri de ortadan kald rma amaçl
olarak kendisini göstermi tir. Dolay yla bü-
tün bu gerçekliklerden kaynakl  olarak bugün,
tarih boyunca ya am  binlerce filozof, sanatç ,
edebiyatç  ve bilim insan  kad ndan sadece
çok az n eserlerine ula mak mümkün ol-
maktad r.

Erkek çok rahat bir biçimde bu çal ma
alanlar na kat labilirken, kad n ancak çetin
bir mücadele sonucu bu alanlara girebil-
mektedir. Kad n bu alanlara girebilmek ve
yarat lm  önyarg lar  k rabilmek için ya am
pahas na bir mücadele vermi  ve ço unlukla
hayat  adam r. Özellikle ba ta ortaça
olmak üzere uygarl k tarihi boyunca bu alan-
lar kad na kapat ld ndan hakikat aray
kad nlar ço unlukla sistem taraf ndan d -
lanm  ve komplolara maruz kalm lard r.
Erke in bilim ve felsefeyle ilgilenmesi normal
kar lanm r. Söz konusu kad n oldu unda
ise “kara büyü yap yor, cad r, toplumun
ba na kötü eyler getirecek, u ursuzluk ge-
tirir vb.” denilerek bu i le ilgilenen kad nlar n
katledilmesi toplumsal bir me ruiyete ka-
vu turulmu tur. Bu yüzden sadece ortaça
boyunca yüz binlerce kad n cad kla itham
edilerek engizisyon mahkemeleri taraf ndan
ölümle cezaland lm r. Hâlbuki cad  diye
hakk nda ölüm ferman  ç kar lan kad nlar n
do a ve fizik bilimleriyle ilgilenen insanlar
oldu u bilinmektedir. Fakat bu durumu haz-
medemeyen devletçi zihniyet özgür, do ru-
güzel, farkl  ve bilimsel dü ünen her kad ,
cad  damgas yla en ac mas z ve vah i cezalara
mahkum etmi tir.

Bu durumun, merkezi uygarl n son 400-
500 y  temsil eden kapitalist moderniteyle
birlikte daha da derinle ti i bilinmektedir.
Görünü te kad na birçok alan açan, ‘s rs z’
bir özgürlük tan yan kapitalist sistem, içine
girildikçe özgürlük aray lar  kendi de ir-
meninde daha fazla yok eden, hiçle tiren ve

bulan kla ran bir gerçekli e sahiptir. Bu
yönüyle de kapitalist moderniteyi bir illüzyon
ve imaj sistemi olarak tan mlayabiliriz. Do-
lay yla kad na öngörülen s rs z özgürlük
de il, s rs z metala rmad r. Kad n meta
olarak piyasaya sunulmas r. Bu yüzdendir
ki Önderlik, kapitalist modern sistemin kö-
lele tirdi i kad  “Metalar n Kraliçesi” olarak
tan mlad .

Kapitalist sistem iktidar  sa lamla r-
may  ve ömrünü uzatmay  kad  ve toplumu
içine dü ürdü ü kölelik zihniyetini daha da
derinle tirme aray nda bulmu tur. Bu yüz-
den kapitalist sistem için köle kad n olmazsa
olmazlar aras ndad r. Ne yaz k ki sistemin
bu geleneksel tavizlerini do ru okuyamayan,
çözemeyen kad n kapitalizmin kirli tuza na
gafilce dü mektedir. Fakat bu yumu ak yüzün
alt nda yatan gerçekli in derinle mi  ve yay-

nla  kad n köleli i oldu u art k ayyuka
km r. Demokratik modernite ça  hem

insanl n temel de erlerini aç a ç kar p
ya atmada, hem de tarihte özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesini veren kaybolan yüz-
lerin tan lmas nda önemli bir yere sahiptir.
Demokratik modernite özgür dü ünce sis-
temidir. Demokratik modernitenin en önemli
çal malar ndan biri de hakikatleri ara p
en do rusuna ula ma aray r.

Bu yüzden her alanda oldu u gibi bilimde
de hakikati arayan insanlar n, yaz lmayan
ve çarp lan tarihlerini yeniden yazacak ve
hakk  verecektir. Demokratik uygarl k tarihi
boyunca sakl  b rak lan bilimsel-felsefi de-

erleri, bilim insanlar n ve filozoflar n
emek ve mücadelelerini ayd nl a kavu tur-
may  ahlaki bir görev bilmektedir. Bu durum
kendini en çok da kad n gerçe inde d a
vurmaktad r. Çünkü kad n sömürülmedi i
hiçbir alan kalmam r. Son be  bin y ll k
tarih boyunca geleneksel zincirleri k rmaya
çal an direni çi kad n gerçekli i ve müca-
delesi ters yüz edilmi tir. Bu aç dan da uy-
garl k sisteminin ac mas z ve zalim zihniye-
tinden en fazla zarar gören kad n olmu tur.
Çünkü egemenlikçi tarih hakikati manipüle
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etmi tir. Yanl  olan zihniyeti hakikat biçi-
minde toplumsal haf zaya nak etmeye ça-

r. Bu yüzden egemenlerin yazd
tarihi tersten okumak bizi hakikate daha
fazla yak nla racakt r.

Konunun ba nda da vurgulad z gibi
bilim insanlar  ve filozoflar katledilirken ya-

tlar  da ortadan kald yordu. Bu yüzden
belki de tarihte ya am  birçok bilim insan n
u an ismi bile bilinmemektedir. Baz lar n

ismi bilinmesine ra men haklar nda derli
toplu ve net bilgiye ula mak mümkün de ildir.

er  bu  insan  kad n  ise  hakk nda  sa kl
bilgiye ula mak daha da güçle iyor. Fakat
buna ra men tarihin tozlu raflar nda kay-
bolmaya yüz tutmu  kimi notlara ula mak
da  mümkündür.  Bunlardan  biri  de  bilimin
kad n yüzü olarak tan tabilece imiz sken-
deriyeli Hypatia’d r. Birçok yerde ismi geç-
mesine ra men bilim ve felsefe tarihinde
hak etti i yeri halen alamam r. Tarih içe-
risinde kaybettirilmek istenen bu de erler
daha yeni yeni gündemimize girmektedir.
Bu yüzden de Hypatia gibi bir bilim insan
ve filozof çok fazla bilinmemektedir. Oysaki
kendi döneminin ko ullar na göre birçok
ilke imza att  söylenen bir kad nd r. Hatta
Hypatia için ‘döneminin yegane bilim kad ’
belirlemesi bile yap lm r. Hypatia bilimsel
dü ünen, ak l ve zekas yla hayli ileri olan ve
ruhsal güzelli e sahip olan özellikleri itibariyle
tan nmas  gereken bir ahsiyettir. Hypatia
hakk nda en yal n ve önemli bilgileri ö rencisi
Kyreneli Synesios’un felsefe mektuplar nda
bulmak mümkündür.  Bir filozof olan bu ö -
rencisi ona hayranl  ve onun ilmine duy-
du u takdiri bildiren pek çok mektup yaz-

r. Bu mektuplar günümüze kadar gel-
mi tir.

Hypatia’n n Ya am
Hypatia, 370-415 y llar  aras nda sken-

deriye’de ya am  felsefe ve matematikle
(özellikle geometri) ilgilenmi  bir bilim in-
san r. Hypatia’n n skenderiye’de kesin ol-
mamakla beraber M.S 370 y llar nda do du u

kabul edilir. Ünlü filozof, matematikçi ve
gökbilimci skenderiyeli Theon’un k r.
Theon skenderiye Üniversitesi’nde mate-
matik dersleri vermektedir. K n e itimi
ile yak ndan ilgilendi i ve onu kendisi e itti i
söylenir. Hypatia ise babas n çal malar na
kat lm r. Theon, Euclid’in bir eserine erh
yazarken k n da yard m etti i söylenir.
Babas  Hypatia’y  birçok konuda e itmi  ve
ki ilik kazanmas nda etkili olmu tur. The-
on’un birlikte çal  insanlar aras nda ona
en yak n olan n Hypatia oldu u söylen-
mektedir. Babas n k  ve i  arkada  olarak
tarihi kaynaklarda oldukça sayg n bir yere
sahiptir, Hypatia. Hatta yetenek bak ndan
babas  a an bir matematikçi olarak tan r.
Hypatia’n n ayn  zamanda ehrin önde gelen
vatanda lar ndan biri oldu u söylenmekte-
dir.

Hypatia’n n babas  Theon iyi e itim gör-
mü  bir bilim insan , matematikçi ve gök bi-
limcidir. Çal malar  Öklit ve Ptolemius
üzerinde yo unla rm r. Bunun d nda
felsefe, çok tanr  din literatürü ve Yunanl
gaipten haber verme uygulamalar yla da il-
gilenmi  oldu u bilinmektedir. Theon’un ma-
tematik ve gökbilim üzerine yazm  oldu u
eserlerden baz lar  günümüze dek gelmi tir.
“Öklit’in Elementleri” ve “Veriler ve Optik”
önemli eserlerinden baz lar r. Theon ayn
zamanda Ptolemius metinlerinin de en ba-
ar  yorumcular ndan biridir. Onun “Kulla-

 Cetveller” kitab n iki ayr  yorumunu
yapm r.

Filozof Hypatia esas e itimini Atina’da
tamamlad ktan sonra skenderiye’ye yerle -
mi  ve orada bir okul açm r. Hypatia, s-
kenderiye’de okul açm r. Museion’da (o
zaman n üniversitesi say r) felsefe, mate-
matik ve astronomi dersleri vermi tir. Hypatia
sadece matematikçi olarak tan nmaz, çe itli
bilim dallar nda çal r. Do a bilimleriyle
de yak ndan ilgilendi i söylenmektedir. Felsefe
alan nda da Platon ve Aristoteles’in tan l-
mas nda verdi i derslerin etkili oldu u söy-
lenmektedir. Hatta ‘Yeni-Platonculuk’a yak n
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durdu u belirtilir. Ancak tam bilinmemekle
beraber daha az metafizik içerikli bir felsefeyi
esas ald  söylenir. Museion’da verdi i dersler
ve  konferanslar  Hypatia’n n  ününü  artt r-

r.  skenderiye’de Platon ve Aristo gibi
filozoflar üzerine halka aç k dersler verdi i
söylenir.

Çal  Alanlarda Güçlü Bir Ele tirmen
ve Yorumcudur

Hypatia, daha çok yorum ve ele tiri tü-
ründe eserler kaleme alm r. Yani Hypa-
tia’n n sadece kendi çal malar yla s rl
kalmad , ayn  zamanda skenderiyeli filo-
zoflar n çal malar  da de erlendiren, yo-
rumlayan ve ele tiren bir yetene e sahip ol-
du u bilinmektedir. Yine Hypati’n n mate-
matik çal malar n ba klar ndan Hesyc-
hius’un olu turdu u listeye bak ld nda, s-
kenderiyeli matematikçilerin yap tlar yla il-
gilendi i anla lmaktad r. M.Ö. üçüncü yüz-

lda ya ayan Pergeli Apollonius’u, yine bu
yüzy n ortalar nda ya ayan Diophantus’u
ve Gökbilim adl  bir kitab  yorumlam r.

Synsius’un mektuplar ndan anla ld
üzere ö rencilerini, skenderiyeli matema-
tikçiler ve gökbilimcilerin metinlerinin dü-
zeltilmesi ve aç klanmas  i ine kar rma-

 ö reniyoruz. Bunun yerine onlar  uy-
gulamaya dönük olan matematik ve gökbilim
gizemlerinin incelenmesi i ine te vik etmi tir.

Damaskios ve onun hocas  Isodoros, Hypa-
tia için filozof olarak büyük takdirlerini söy-
lerken ‘ skenderiye’deki Platon gelene inin
etkisi alt nda kalmay p, kendi karar  ver-
seydi geometride daha ileri olurdu,’ eklinde
de erlendirme yapm lard r. Ancak her ne
kadar Hypatia Yeni Platonculu un tan l-
mas nda etkili bir yere sahip olsa da, bu du-
rumu  oldu u  gibi  kabul  etti ini  söylemek
zor.  Güçlü bir ele tirmen ve yorumcu olmas
itibariyle bu filozoflar  da önemli oranda a -

 belirtmekte fayda var. Yeni-Platoncu
ak ma derin ve farkl  bir yorum getirdi i
söylenir. Helenistik gelene in daha çok me-
tafizik içerikli oldu unu göz önüne getirdi-

imizde, Hypatia’n n metafizik içerikli ko-
nulara ilgisinin daha az oldu u bilinmektedir.
Dolay yla öyle bir gerçeklik aç a ç kmak-
tad r. Hypatia’n n metafizi i yani mistik dü-
ünceleri de il de, mant  esas ald  söy-

leyebiliriz. Ayn  zamanda ele ald  tüm ol-
gular  bilimsel bir izaha kavu turma tarz na
sahip oldu u söylenmektedir. Bu da u anlama
gelmektedir; Hypatia sadece ald klar yla ye-
tinmeyerek verili olan n ötesine geçmek,
ele tirmek ve kendi tarz  geli tirmek istemi tir.

Hypatia, e itimini Atina’da almas na ra -
men Atina’n n eril ve benmerkezci zihniyetine
kar  kendi duru  ve çal malar yla bir mü-
cadele içerisinde olmu tur. Deyim yerindeyse
erkek akl n hakim oldu u, kad n hiçle ti-
rildi i, yok say ld  bir mekanda bir kad n
filozof yeti mi tir. Üstün zekas yla o, ege-
menlikçi erkek zihniyetine kar  bir duru
olmas  itibariyle önemli bir yere sahiptir.

Hypatia dönemin en büyük ve ünlü kü-
tüphanesi olan skenderiye kütüphanesinin
müdiresidir. Bu kütüphane ayn  zamanda
paganlar n kendi tanr lar na ibadet etti i,
dini ayinlerini yapt  bir mekand r. Kütüp-
hanenin e itim ve bilinçlenme konusunda
da önemli bir yeri vard r. Tüm bunlardan
hareketle skenderiye kütüphanesi H ristiyan
dinine mensup fanatikler taraf ndan yak l-

r.  Bu  da  o  dönem  aç ndan  hem  pa-
ganlara hem de bilimsel çal malara kar
yap lan bir sald  olarak de erlendirilebilir.

Hypatia Bir Do a Tutkunudur
Hypatia çok tanr k anlam na gelen pa-

gan kökenlidir. Özne-nesne zihniyetinin ve
felsefesinin Atina’da önemli bir olgunla may
ya ad  belirtebiliriz. Dönemin Atina ger-
çe i erke i kad ndan, insan  do adan üstün
tutan, kad  ve do ay  a layan bir ger-
çekliktir. Do a üzerinde s rs z bir tahakküm
anlay  geli tiren bir zihniyete sahip ol-
du unu biliyoruz. Deyim yerindeyse “Bütün
dünya erkek için yarat lm r” felsefesi ha-
kimdir. Bu durum en çok da kad n ve do a
için geçerli olabilmektedir.
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Ancak bu durum, e itimini orada görmü
ve bitirmi  bir kad n bu derin cinsiyetçi
ve egemenlikçi zihniyeti çözemeyece i an-
lam na gelmez. Hypatia’n n aç ktan ve do -
rudan olmasa da, kendi ya am tarz yla ve
çal malar yla bu zihniyete kar  bir duru-
unun oldu unu söyleyebiliriz. En az ndan

kad na reva görülenle s rl  kalmayarak,
kad n için örülmü  duvarlar n ötesine geçmeyi
ba ard  belirtmek mümkündür. Ancak
Hypatia’n n bu çabas n genelle medi ini,
kendi ahs yla s rl  kald  da belirtmek
gerekir. Bireysel ve cüzi de olsa kendi ahs nda
kad na dayat lan köleli i sadece k rmakla
yetinmemi , özgürlü üne tutkun ve cesurca
ya amay  bilen bir kad n olarak tarihe geç-
mi tir.

Hypatia için do ay  ke fetmek, do an n
hakikatine ula mak bir erdemdir. Do ay  a k
düzeyinde sever. Sevdi i kadar do adaki i -
leyi e büyük bir hayranl k duydu unu da
söyleyebiliriz. Belki de Hypatia için unu
söylemek daha yerinde olacakt r: Do ay
ke fetmek, do an n en inan lmaz s r ve

rlar na ula mak, do an n hakikatini, evrenin
bilinmezli ini çözmek onun en büyük a r.
Do ay , evreni ya da gökyüzü sistemini çöz-
mek, ona her an özgürlü e daha fazla yak-
la  ve özgürlü ü tatt  hissettirir.

Zaten do a yani fizik bilimleriyle yak ndan
ilgilenmesi ve önemli bir u ra  alan  olarak
seçmesi onun do aya olan sevgi ve ilgisini

yeterince aç klamaktad r. Do ay  ele al  tar-
nda özne ve nesneyi birbirinden koparan,

hiyerar ik ve iktidar bak yla ele ald
söylemek zor. Genel ki ili i, duru u ve çal -
malar  göz önüne getirdi imizde bu ege-
menlikçi yakla m Hypatia’n n çizdi i profile
ters dü mektedir.  Do ay  tan mlarken veya
ke federken pozitivist bir bak  aç na sahip
olmad  söyleyebiliriz.

Hypatia Tercihini Bir Erkekten Yana
De il, Bilgelik Ve Felsefeden Yana Yapar

Hypatia’n n filozof sidorus’un e i oldu u
söylense de a rl kl  görü  kendisinin hiç
evlenmedi idir. Hypatia’y  daha çok özgür
dü ünceler, yeniyi arama merak  ve do aya
olan s rs z tutku çekmi tir. Ya am n oda-

na bunlar  koymu tur. Erkekle daha çok
dostane ili kiler kurdu unu söyleyebiliriz.
Hypatia’n n erkeklerle ili ki tarz n felsefe
ve bilim üzerinden oldu unu söylemek müm-
kündür. Dönemin seçkin ve ünlü filozoflar yla
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yak n bir dostane ili kisinin oldu u söylenir.
Hypatia güzelli iyle de ün salmas na ra men
bunu geleneksel bir biçimde kullanmam
ve özgür bir kad n profilini o dönem kad
aç ndan çizmi tir. Önderlik bir de erlen-
dirmesinde Hypatia’dan söz ederek ondan
bir al nt  yapm r. Hypatia “Siz erkekler
benim bedenimden-cinselli imden ba ka
hiçbir ey göremiyorsunuz, anlam yorsunuz”
diyor. Erke in kad  salt bir cinsel obje gibi
ele alan anlay na kar  da ya am  boyunca
mücadele etti ini söyleyebiliriz. Bunun söz-
lerle s rl  kalmad , kurdu u ili kilerinden
ve hiç evlenmemesinden de ç karabiliriz.
Güzelli inin onun zekas , bilime ve felsefeye
olan ilgisini ve mücadelesini gölgede b rak-
mamas  için tavizsiz bir mücadele verdi i
anla yor.

Asl nda Hypatia’n n bilgece ya am tarz na,
çal ma temposu ve felsefesine bak ld nda,
al agelmi  geleneksel kad n ki ili ini a
bir tablo çizdi i görülebilmektedir. Kad n
o dönemki statüsü statüsüzlük olarak ta-

mlanabilir. Yani bir vatanda  olarak bile
kabul edilmemektedir. Bu yüzden eril ak l
zirvesini ya amaktad r. Bu ayn  zamanda bir
geçi  dönemidir de. Hypatia’n n ö rencileri
aras nda bile k z ö rencilerin olmad  söy-
lenmektedir. Ancak bu derin cinsiyetçili e

ra men Hypatia, olu turulan kölelik zincirine
ald  etmez, onlar  k rar ve bir kad n olarak
nas l ya an lmas  gerekti ini prati inde ve
ki ili inde somutla r.

Hipatia için s ra d  bir kad n tan mlamas
yap labilir. Tabi böylesi bir kad n ki ili i ege-
menlikçi erkek zihniyeti taraf ndan kabul
edilmez ve egemen erkek bu durumu haz-
metmez. Bu k skançl n, iktidarc n ve
tahammülsüzlü ün sonucunda eril akl n kur-
ban olmak için yeterince gerekçe olu turmu tur.

4. Yüzy l Dinsel Çat malar n Yo un
Oldu u Bir Dönemdir

4. yüzy lda skenderiye, Roma mpara-
torlu u’nun çökü  ya ad  döneme tan kl k
eden önemli bir ehirdir. H ristiyanl n yay-

nla  döneme tekabül etmektedir. Bir
geçi  a amas  ya anmaktad r ve bu geçi

amas nda skenderiye’de yo un dinsel ça-
malar ya anmaktad r. H ristiyanlar n, Ya-

hudilerin ve Paganlar n yo un çat malar na
tan kl k eden bir kenttir skenderiye. Özellikle
de paganlar n H ristiyanla lmaya zorlan-

 bir dönemdir. Bu dönemde tek tanr n
ve çok tanr n yo un bir mücadele içe-
risinde oldu unu söyleyebiliriz.

Çok tanr a gönderme yapmak ama-
yla kullan lan paganizm Latince ‘köylü’ an-
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lam na gelen ‘paganus’ kelimesinden türe-
tilmi tir. Daha çok H ristiyan literatürde kul-
lan r. H ristiyanl  kabul etmeyen toplumlar
için kullan lm r. H ristiyanl ktan önce Roma
mparatorlu u çok tanr  bir dine sahipti.

ristiyanl k y llarca bu anlay larla mücadele
etmi tir. Roma mparatorlu u’na kar  mü-
cadele eden H ristiyanl n bu mücadelesi
daha çok ehirlerde yo unla rken, k rsal
kesim ise eski çok tanr  inançlar  koru-
maktayd . Geçi  a amas nda, ehirliler tek
tanr  dinlere geçerken, k rsal kesim halen
çok tanr  inançlar  sürdürmekteydi.

Çok tanr k inanc  özü itibariyle do al
toplumun inanç tarz r. K rsal alan bu inanç
tarz  toplumsal ya am yla özüne uygun
bir biçimde ya amaktad r. Ancak uygarl k
kentlerinde bir egemenlik arac  olarak yoz-
la  ve ya an lamayacak bir duruma gel-
mi tir. Bu geçi  a amas nda, özellikle kent-
lerde toplumun alt kesimleri taraf ndan H -
ristiyanl n h zl  bir biçimde yayg nla mas n
alt nda yatan gerçeklik de çok tanr  dinsel
sistemin kentlerde ya ad  dizginsiz yoz-
la mad r. Bunun kar nda k rsal kesimlerde
do al dinler daha yüzy llar boyunca varl
devam ettirecektir. H ristiyanl n iktidar-
la  ortaça  boyunca, bu iktidarc a kar
do al toplumun toplumsal ya am  temsil
eden ve özgürlü ünde srar sonunu ortaya

kan direni ler de, asl nda do al dinin tüm-
den ortadan kald lamad  ortaya koy-
maktad r. Ortaça  karanl na kar  müca-
delenin öncülü ünü özgür kad nlar  temsil
eden cad lar, bilimin öncüleri olan simyac lar
ve özgür ruhu temsil eden çok tanr  inanca
sahip köylüler yapm lard r. Bu anlamda pa-
ganizm, tarihsel geli mede özgürlü ü temsil
eden önemli ayaklardan birisidir.

“Hiçbirimiz Birbirimize Benzemiyoruz,
Ama Bizi Birle tiren eyler, Bizi Ay ran

eylerden Fazlad r. Hepimiz Karde iz”
Hypatia dinsel çat malar n yo un oldu u

bir merkezde ya amaktad r. Bu da do al ola-
rak Hypatia’y  do rudan ilgilendirmektedir.

Hypatia bir pagand r. Paganlar n ço u yo un
bask  sonucunda dönmelerine ra men filozof
Hypatia dönmeli i kabul etmemi  ve hiçbir
dinsel dogmay  kabul etmemekte karar k l-

r. Dolay yla inanc , felsefe ve bilim ol-
mu tur. Hypatia’n n kendi çal malar nda
din dogmatizmine kar  etkin bir mücadele
yürüttü ünü belirtmekte fayda var. Bu konuda
dogmatizmin hangi dinden geldi i kendisi
için pek önem arz etmemektedir. Çünkü her
türlü dogmatizme kar r.

Hypatia var olan dini dogmatizme kar
hem kendini korumu , hem de bütün insan-
lar n e it oldu unu savunan cümleler kur-
mu tur. Örne in ö rencileri aras nda din
kaynakl  çat malar n geli memesi için öyle

demi tir: “Hiç birimiz birbirimize benzemi-
yoruz. Ama bizi birle tiren eyler bizi birbi-
rimizden ay ran eylerden daha fazlad r, he-
pimiz  karde iz.”  Bu  da  Hypatia’n n  bu  tür
durumlar kar ndaki politik ve ahlaki tu-
tumunu özetler. Her ne kadar toplumsal ve
politik  sorunlara  kay ts z  kald na  dönük
yorum ve görü ler olsa da, Hypatia’n n bu
de erlendirmesi göz önüne getirildi inde,
toplumsal ve politik sorunlara kay ts z kal-
mad  sonucuna ula abiliriz. Hypatia kendi
dönemindeki meclislere bir kad n olarak tek
ba na kat p, dü üncelerini özgürce ifade
etmi tir.  Bu davran n o dönem kad n
toplumsal statüsü aç ndan hiç de küçüm-
senmeyecek bir geli me oldu u belirtilebilir.
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O günün genel siyasal ve toplumsal olay-
lar , sorunlar  ve ya anan karma ay  göz
önüne getirdi imizde insan n kafas nda öyle
bir soru i areti olu maktad r. Hypatia’y  var
olan bu toplumsal karga an n d nda tutabilir
miyiz? Kesinlikle hay r. Onun katledilmesinin
bir nedeni kad nl k kimli i olsa da, di er bir
nedeni ise o dönemin dinsel çat malar r.
Bu çat malar n kurban  oldu unu ve sem-
bolik bir rol oynad  belirtebiliriz. Hypatia
din dogmatizmine kar  bir kad n olarak
çetin bir mücadele vermi tir. Bunu sadece
çal malar nda de il, ya am tarz yla, kararlara
kat lma çabas  ve ili kileriyle de bo a ç karan
bir tutumun sahibi olmu tur. Bu da Hypa-
tia’n n kendini var olan dogmatik zihniyetin

nda tuttu unu ve felsefenin yol gösteri-
cili iyle hareket etti ini göstermektedir.

Hypatia yapt  çal malarla iktidarla
kilisenin kirli zihniyetini aç a ç karma gücünü
göstermi tir. Yine idealize edilen, gerçe i
perdeleyen, farkl  gösterilen ve anlat lan hi-
kaye veya dü üncelerin hiç de öyle olmad
aç a ç kar yordu. Dinin kökenlerine dek
inen ve bilimsel izahlar aramaya çal an
Hypatia, iktidarla  H ristiyanl k yani kilise
aç ndan ciddi bir tehlike olu turuyordu.
Hypatia, ki isel benli inin “Evrensel Ben”le
birlik kurabilece ini göstermi tir. Bütün
dinler aras ndaki benzerlikleri ve kaynaklar
izah etmekten de geri durmam r.

Bilim ve felsefe o dönemin skenderi-
ye’sinde Hypatia ahs nda dile gelmi tir. Bu
anlamda Hypatia dini dogmalar yerine man-

 esas alarak felsefenin devaml nda
önemli bir halka olmu tur.

Mant  ve bilimsel dü ünceyi esas alan
Hypatia, hem ö rencilerine verdi i dersler
hem de halka aç k verilen derslerle kilise
varl  daha do rusu iktidar güçlerini ve
zihniyetini bo a ç karm r. Rahipler bunun
fark ndayd lar. Kendi iktidarlar  önünde hiçbir
gücün olmamas  gerekti ini dü ünüyorlard .
Dolay yla bu döneme Hypatia ahs nda ge-
rici dogmatik zihniyetin bilime ve felsefeye
kar  açt  bir sava  dönemi de diyebiliriz.

Hypatia bu gerçe i ve tehlikeleri bilmesine
ra men srarl  ve korkusuz bir biçimde ça-

malar na devam etmi tir.
Bu bilimsel ve felsefi dönemin sona ermesi

için çe itli teorilere ihtiyaç vard r. Hypatia
ahs nda bir dönem sonland lacakt . Bu da

yap lacak bir komplo ile mümkün olabilirdi.

Dinsizlikle Suçlan r
Verdi i derslerden ve yapt  çal malar-

dan ötürü Hypatia’n n ünü Konstantinapolis’e,
Suriye’ye ve znik’e kadar ula r. Ö ren-
cileri aras nda soylu ailelerin çocuklar  da
vard r. Hypatia’n n, ö rencileri ile birlikte
halktan kopuk bir çal ma hayat  sürdürdü ü
ve halk n inançlar na kar  kay ts z kald ,
bu  nedenle  de  Cyril’in  elini  güçlendirdi i
söylenmektedir

ristiyan dogman n istikrars z temeli,
Yeni Platoncu okulun Aristo’nun tümevar ml
mant k metodunu kullanmas yla daha da
aç a ç km . Mant k ve eylerin kar la -

rmal  makul aç klanmas  bu yeni dinin
nefret etti i konular aras ndayd . Hypatia

ristiyanl n dogmalar  al nt  yapt  me-
tafizik alegorileri irdeledi i ve bunlar  halka
aç k konferanslarda aç klad  zaman H ris-
tiyanlar n sadece iddetle yan t verebilece i
bir silah kullanm . E er okulunun devam-

 sa lansayd , kilise taraf ndan yürütülen
hile aç a ç km  olurdu. Yeni Platoncu k

ristiyanl n yamalar  fazla ayd nlat yordu.
Di er yandan kilise, pagan inanc ndan

birçok ey alm . Bakireden do umu, çar-
ha gerili i ve yeniden dirili ine dek sa’n n

ya am yla ilgili her olay pagan tanr lar na
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atfedilen efsanelerden al nm . H ristiyan
kilisesinin her dogmas  ve ritüelinin pagan-

kta  bir  kar  vard .  Bu  gerçekler  tüm
pagan dünyas  taraf ndan bilinmekteydi. Pa-
gan okullar  var oldu u müddetçe, kilisenin
kendisini bilginin yegane kalesi olarak gös-
termesiyle çeli kiye dü ecekti. Pagan filozoflar
ya ad klar , ö rettikleri sürece kilisenin dog-
matik iddialar  sorgulanacakt . Kilise için
yap labilecek tek bir yol kalm ; pagan
okullar , kay tlar  ve hatta filozoflar
yok ederek yapt  a rmalar n izlerini silmek.

Hypatia o dönemde, ilk H ristiyanlarca,
büyük ölçüde putperestlikle özde le tirilen
bir ö renim ve bilim olgusunu simgeliyordu.
Bu dönem ayn  zamanda antik bilimlerin ve
pagan felsefesinin sona erdi i ve H ristiyan-
la man n güçlendi i bir süreçtir. Do a bi-
limleri ve matematik gibi alanlarda yo un
bir gerileme dönemi bu tarihlerden itibaren
ba lam r. Bu nedenle Hypatia skenderi-
ye’de H ristiyanlar ve H ristiyan olmayanlar
aras ndaki gerginlik ve çat malar n öne

kan ismi olarak görülüyordu.
Geç klasik dönem skenderiye’si ile ilgi-

lenen  G.  Fow  ve  J.C.  Haas  gibi  uzmanlara
göre skenderiye’de matematikçilerin hemen
hepsi gizli bilimlerle ilgilenmi lerdir. Theon’un
uygulamal  bilgisi ile y ld z biliminin, gelece i
görmeye ve Hermetik metinlere olan ilgisi
omuz omuza ilerlemi tir. Bunlar, içerisinde
ya ad klar  dönemin özellikleriydi. Dördüncü
yüzy lda skenderiye falc lar yla ün yapm
bir ehirdi. Y ld z fal  okullarda bile ö retil-
mekteydi. ehirde hizmet veren pek çok

ld z falc  vard . Bilindi i kadar yla bu ki-
ilerin matematikçi olduklar  da dü ünülü-

yordu. skenderiyeli Paulus ve Tebli Hepaistio
da bunlardan baz lar yd .

Zamanla Hypatia’n n bir büyücü, dinsiz
oldu u söylentileri yay lm  ve halk k r-

lm r. Kara büyü, yaln z H ristiyan impa-
ratorluklar n yasalar  gere ince de il, çok
daha eskiden beri en sert cezay  gerektir-
mektedir. Bu tür söylentiler insanlar aras nda
her zaman korkuya yol açm r. Kiliseye

ba  k rt lar, Hypatia’n n matematik ve
gökbilim dallar nda yapt  ara rmalardan
yola ç karak, maksatl  cad  masallar  yarat-

lard r. Babas  da t pk  onun gibi y ld z
bilimi ve büyüyle u ra , rüya yorumlar
yapt  söylemi ler, Hypatia’y eytanca hi-
leleriyle pek çok insan  ba tan ç karan tehlikeli
bir cad  gibi sunmu lard r.

Bir nedeni büyücülük ve dinsizlik ise
di er nedeni de Hypatia’n n kurdu u siyasi
ili kiler, ölümüne önemli bir gerekçe olu -
turur. Kurdu u siyasi ili kiler dü manlar n
gözünü korkutur ve hakk nda dedikodular
yay lmas na neden olur. Bu dönemde çok
tanr a kar  bir seferberlik ilan edilir. Ve
çok tanr n tap naklar n kiliseye devre-
dilmesi söz konusudur. Bu durum ba  ba na

ehirde ayaklanma ç kmas na neden olur.
Asilerin ba nda Hypatia ile yak nl  bilinen
Olympius da vard r. Do rusu Hypatia bu ha-
reketin içinde de ildir. Ancak Olympius’a
olan yak nl  kar  taraf için iyi bir bahane
olur. Bu dönemlerde Rahip Cyril, skenderi-
ye’de ba piskopos olur. Bu de iklik bir

m çevrelerce benimsenmemi  ve bir ça-
ma ortam n do mas na neden olmu tur.

Cyril’in çat ma içinde oldu u ki ilerin ba nda
da Hypatia’n n dostu ve hamisi olan vali
Orestes gelmektedir. Orestes ile Cyril aras nda
süren çat ma, Cyril’in Hypatia’ya kar  bir
dü manl k beslemesine de neden olur.

ristiyanlarla Yahudiler aras ndaki kanl
çat malar, Yahudilerin ehirden kovulmas ,
putperest paganlar n hayat na kastedili i ve
Cyril’in di er dini gövde gösgerileri ona olan
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tepkileri artt rm r. Vali Orestes’in ba rahibin
yapt klar na kar  tak nd  tavizsiz tavr n
ard nda, nüfuz sahibi ki iler, ehrin ve ilçelerin
yönetici s f üyeleri de vard . Onu destekleyen
ki ilerin ba nda Hypatia da gelmekteydi.

415 y nda, dinin ileri gelenleri ncil’i
kendi köhnemi  zihniyetlerine göre yorumlar
ve ölümüne me ruiyet getirirler. Hypatia
derhal öldürülmesi gereken tehlikeli bir cad
ve büyücü olarak ilan edilir ve ölüm ferman
verilir. Petro’nun önderli indeki Cyril’in ke -

leri, Hypatia’n n ders verdi i Museion’un
önünde toplan r. Pusuya yatan ke ler, Hypa-
tia’y  tutsak al rlar.  Giysilerini zorla ç kartarak
onu bir kiliseye sokarlar. Koridorlarda sü-
rükleyip suna n önüne getirirler ve Hypatia
burada Pedro ve ke ler taraf ndan öldürülür.
Öldürüldü ü zaman 45 ya nda oldu u söy-
lenir.

Öldürüldükten sonra bedeni sokaklarda
sürüklenir, parçalara ayr r ve kütüphanesi
ile (eserleri ile)  birlikte yak ld  söylenir.
Hypatia’n n ölümüyle Yeni Platoncu okul
sona erer. Bundan sonra do a bilimlerinde
ve matematik alan nda ciddi bir gerileme
ya an r. Bask  ve zulümden b kan di er filo-
zoflar Atina’ya kaçarlar. Fakat mparator Jus-
tinian’ n emriyle buradaki okullar da kapat r.
Bu dönem de sorgulama özgürlü üne ket
vurulmu tur denilebilinir. H ristiyan dog-
matizminin üstünlük sa lad  bir dönem
ba lar. Bu nedenle bilimsel, matematiksel
ve felsefik çal malarla ilgilenen birçok filo-
zofun Atina’ya kaçt  söylenir. Hypatia’n n
ölümünden sonra kilise ba piskoposu ve ik-
tidar tutkunu Cyril’e ise azizlik payesi verilir.
Yani ödüllendirilir. Çünkü kilisenin iktidar n
süreklile mesini sa layan adamd r.

Hypatia’dan  ilkin  19.  Avrupa  kaynakla-
nda bahsedilmi tir. 19. yüzy ldan itibaren

yetersiz de olsa hem sanata konu olmu  bir
isim hem de feminist kaynaklarda oldukça
önemli bir yer alm r. Üzerine romanlar,
iirler ve yaz lar yaz lm r. Hatta baz  fe-

minist dergilerin isimlerini Hypatia’dan ald
söylenmektedir.

Voltaire, bir ayd nlanma filozofudur. Hypa-
tia onun kilise muhalifli inde sembol olarak
kulland  bir isimdir. Hypatia figürünü, kilise
ve vahiyle gelen dine olan ba kald  dile
getirmek için kullanm r. Hypatia’n n öl-
dürülmesini “Cyril’in papaz tra  köpekle-
rinin, yobazlardan olu an bir sürüye s rtlar
vererek i ledi i hayvanca cinayet” olarak
anlat r. Voltaire, “dictionary philosophique”
adl  yap nda da bu olaya de inir ve O’nun
ölümüne Aziz Cyril’in tahriklerinin neden
oldu unu yazar.

19. yüzy lda Charles Leconte De Lisle ii-
rinde Hypatia’dan öyle bahseder;

k Galile’li y kt , lanetledi seni;
Ama dü ünle daha da büyüdün! Ya imdi,
heyhat! Platonun ruhu, Afrodit’in bedeni
Ebediyen Hellas’ n güzel göklerine çekildi.

Yapt  Çal malar
Hypatia ö rencilerini daha çok deney ve

uygulamaya yöneltti i için baz  kaynaklara
göre Hypatia’n n yapt  deneyler sayesinde
bir Usturlâp (Gök cisimlerinin yükseltisini
ölçmekte kullan lan araç) yapabildi i söyle-
nirken, baz  kaynaklarda ise Hypatia’n n ver-
di i dersler sayesinde ö rencisi Synsius’un
bu aleti yapt  söylenir. Ayn  zamanda 17.
yüzy lda Kepler’in de onun astronomiye dair
dü üncelerinden önemli ölçüde yararland
belirtilmektedir.

Synsius ele tirmesi için Hypatia’ya birçok
makale yollam r. Bunlar aras nda rüya ta-
birleri ve gelece in tahmin edilmesi ile ilgili
olanlar da vard r. Hypatia’n n kendisini rüya
yorumlar , y ld z bilimi ve fizik deneylerine
verdi i, simyan n gizleri üstüne derinle ti i
söylenmektedir.

Aritmetik alan nda 13 ciltlik bir yap
söz konusudur. Bununla birlikte ne felsefede
ne de bilim tarihinde ad  belirgin bir ekilde
geçmemektedir. Yazd  eserler aras nda s-
kenderiyeli Diophantus’un Arithmetica, Per-
gal  Apollonius’un Konikler ve Ptolemy’nin
Matematik Kanun üzerindeki yorumlar  ise
tamamen kay pt r.
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