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"Aklýn emrine girmeden,
hayatýn kötülüklerine karþý
baþarý kazanýlmaz."

A. Schopenhauer
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Ýnsan hem fikri ve hem de bedeni bir organizma olduðu için
yaþadýðý veya yaþayacaðý her hadise organizmada bir takým etki-
ler ve deðiþimler meydana getirebilir. Ýnsandaki etkileniþ, maki-
ne gibi lokal nitelikler taþýmaz. Ýnsanýn dýþ dünyadan aldýðý bir
etki zekâsýndan aklýna, þuurundan vicdanýna, hafýzasýndan duy-
gusuna, idrakinden ahlakýna, hayat tarzýndan hayat alanýna,
dünyayý kavrayýþýndan insan anlayýþýna kadar tüm zihni ve ruhi
dünyasýna yönelir. Her hangi bir iç alem unsurunun veya meka-
nizmasýnýn etkilenmesi ve diðerlerinin etkilenmemesi söz konu-
su olmaz. Farklý nispetlerde etkilenmeleri mümkündür ama etki-
nin birinde emilip yok edilmesi mutlak anlamda imkânsýzdýr. 

Ýnsandaki etkilenmenin giriftliði (karmaþýklýðý), insanýn iç
dünyasýnda bir deðiþime gitmesini tehlikeli hale getirebilir. Deði-
þimin gerekip gerekmediði, gerekiyorsa hangi istikamette ve ne
nispette yapýlmasý lüzumu doðru tespit edilmelidir. Hiç deðiþme-
mek gerekebilir ve sadece geliþmek kafi gelebilir. Deðiþmenin
kendisi týlsýmlý bir formül deðildir ve deðiþmeyi kutsamak her za-
man doðru olmayabilir. Fakat deðiþmek gerekiyorsa eðer, mevcudu
muhafaza etmeye çalýþmak yýkým olabilir. 

Deðiþmek gerektiði durumlarda dahi deðiþimin geliþmeyle be-
raber gerçekleþtirilmesi en doðru olandýr. Zira deðiþmenin lüzu-
mu mevcudun yanlýþlýðý teþhisine dayanýr ki, zaten mevcut ken-
di malzemelerine, kaynaklarýna ve mukavemet kuvvetine sahip-
tir. Bunlara raðmen geliþmeden deðiþmeye çalýþmak aslýnda mev-
cudun farklý bir versiyonunu meydana getirir çok zaman. Zira
mevcudun yanlýþlýðý genellikle mevcut malzemenin eksikliðinden

TTAAKKDDÝÝMM
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veya niteliksizliðinden kaynaklanýr ki, eksik veya bozuk malzeme
ile inþaa edilen "yeni", eskisinden daha iyi olma imkanýna sahip
olamayacaktýr genellikle. 

Geliþmenin tabii bir deðiþim olduðu doðrudur belki ama asla
deðiþimin diðer adý deðildir. Mesela hayat alanýnýn geniþlemesi
ile ortaya çýkacak yeni alanlar insana farklý ve yeni imkanlarý ka-
zandýracaðý, bu imkanlarýn ise insanýn hayatý kavrayýþýný deðiþti-
receði doðrudur. Fakat buradaki deðiþme, bir adým ilerde meyda-
na gelen imkanlarýn hayat ile ilgili idrak malzemelerinin ilzam
ettiði bir derinleþme ve geniþlemeden ibaret olduðudur. Dolayýsýy-
la sadece geliþme kendi muhtevasýnda deðiþmeyi tabi fonksiyon
olarak muhafaza etse dahi deðiþme deðildir. 

Geliþerek deðiþme, bir birimlik hayat alanýnda üretilen insan
bünyesinin yanlýþ olmasý halinde, hayat alaný iki birime çýkarýldý-
ðýnda ayný yanlýþlýðý tekrarlamamaktýr. Zira hayat alanýnýn geniþ-
lemesi halinde yeni imkanlarla beraber yeni bir hayat kavrayýþý
oluþacaktýr. Bu oluþumu eskinin tekrarý þeklinde gerçekleþtirme-
mek ve yeni imkanlarla beraber doðru olaný inþaa etmek ihtimali
ortaya çýkacaktýr. 

Deðiþme ya da geliþmenin en büyük handikaplarýndan birisi,
taklittir. Özellikle de deðiþmede bu zafiyete daha fazla düþülür.
Diðer insanlarýn hayatlarýnýn daha doðru veya iyi olduðu ile il-
gili kanaat, deðiþme gerekliliðini ortaya çýkarýr. Þahsiyeti geliþ-
memiþ (aslýnda oluþmamýþ) insanlarda kendini gösteren bu
problem, deðiþmenin tüm gerekçelerini imha eden bir kavrayýþ
zafiyetidir. "Kendi olamamanýn" çok sayýdaki görünüþlerinden
biridir. 

*

Tüm bunlarýn (genel hükümlerin) gerçekleþtirilebilmesi için
insanýn kendine dair özel hükümlerle veya bilgi ve teþhislerle
harmanlanmasý gerekir. Kompozisyon genel doðrular ile ferdi
doðrularýn telifi yapýlabildiðinde gerçekleþebilir. Ýnsana ait doð-
rularýn tamamý ferde (kiþiye) ait doðrular deðildir. Ýnsana ait
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doðrularýn bir kýsmý kiþiye ait doðrular olabilirler ve bunlarýn se-
çiminin de doðru yapýlabilmesi gerekir. Ýnsana ait doðrularýn ta-
mamýnýn bir kiþiye ait olabilmesi için sözkonusu kiþinin tüm in-
sani özellikleri ve kurallarý bünyesinde taþýyabilmesi gerekir. Bu
mümkün deðildir. Bir insanýn tüm insanlýk ölçülerini þahsýnda
temerküz ettirebilmesi insanüstü bir þeydir. 

Ýnsanlýða ait olan (genel olan) ile insana ait olanýn (özel olan)
birbiriyle çeliþmemesi þarttýr. Çeliþmesi halinde problem vardýr.
Fakat insanýn (ferdin) insanlýða ait olan her þeyi þahsýnda ger-
çekleþtirmeye çalýþmasý da sayýsýz tezat ortaya çýkarabilecektir.
Zira insanlýða ait olanýn içinde bir çok paradoksun müþahede
edilebileceði bilinmelidir. Zira varlýk ve hayat paradokslardan
müteþekkildir. Ýnsan, insanlýða ait olan yekundan, ferdi varlýðý-
nýn sistematiðini kurmak için gerekli olanlarý almak durumunda-
dýr. Genel olandan alýnan özellikler ile meydana getirilen "þahsi-
yet" genel olan ile tezat teþkil etmemeli ve ayný zamanda genel
olanýn bir parçasýný oluþturmalýdýr. 

Ferdi hayatýn çerçevesini bir taraftan "insani deðerler" belir-
lerken diðer taraftan ferdi özellikler ve imkanlar belirler. Ferd,
insanlýk deðerlerini nispet alarak kendi ruhi ve bedeni özellik ve
imkanlarýnýn "kiþilik çerçevesini" oluþturur. Þahsiyet bunun adý-
dýr. Þahsiyet hiçbir zaman insanlýk deðerlerinin toplamýný kendi
bünyesinde toplamayý gerektirmez. Böyle bir hedefe yönelen kiþi
baþarýlý olamadýðý gibi, kendi varlýðýný da kaybeder. 

Yükseklik korkusu olan birinin pilot olmaya çalýþmasý mi-
salinde olduðu gibi... Ýnsanlýðýn bu gün geldiði seviye ve
bu seviyenin ürettiði hayat formu içinde pilotluk vardýr ve
ciddi bir ihtiyaçtýr. Fakat bu ihtiyaç yükseklik korkusu
olan birisi tarafýndan karþýlanamaz.

Ferd ile cemiyet veya insan ile insanlýk arasýnda çok zaman
çeliþki gibi görünen istikamet farklýlýðý (mesela menfaat çeliþki-
si) genel olan ile özel olan arasýdaki iliþkinin doðru kurulamama-
sýndan kaynaklanmaktadýr. Bu iliþkinin yanlýþ kurulmasýnýn bir
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türü, ferdin kendi deðerlerini veya özelliklerini "insani deðerler"
olarak görmek gibi þahsiyet zafiyeti (aslýnda zafiyet deðil, þahsi-
yetin oluþmamasýdýr) sergilemesinden kaynaklanmaktadýr. "Ýn-
sanlýðýn", insandan farklý ve üstün bir deðer olduðu unutulduðu
zaman þahsiyetin anlamý kalmayacak ve dolayýsýyla gerçekleþti-
rilmesi kabil olmayacaktýr. Zira þahsiyetin nispeti "insanlýktýr".
Nispet neseptir. Nesebini kaybetmiþ her þey gibi þahsiyette kendi
kaynaðýna (bir anlamda nispetine) yani insanlýða saldýracaktýr. 

*

Ýnsan kendini tanýmalýdýr. Tüm zafiyet ve kuvvetiyle tanýma-
lýdýr. Menfi ve müspet yönleriyle tanýmalýdýr. Ýnsan ruhi hususi-
yetlerinden biyolojik özelliklerine kadar kendini tanýmalýdýr. Ak-
lýnýn geliþmiþlik durumunu, zekasýnýn kapasitesini, duygularýnýn
keskinliðini tespit etmiþ olmalýdýr. Hayat tarzýný geliþtirmiþ, hayat
alanýný kurmuþ ve tanýmýþ olmalýdýr. Mantýðý nasýl kullandýðýný
anlamýþ, dile ne kadar nüfuz ettiðini fark etmiþ olmalýdýr. 

Ýnsan kendini parça parça tanýdýðý gibi yekun olarak da taný-
malýdýr. Ne olduðu ve nasýl biri olduðu ile ilgili fikirleri ve kana-
atleri olmalýdýr. Hayatý kavrayýþ biçiminin ne olduðunu, hayatý
yaþama tarzýnýn nasýl olduðunu bilmelidir. Bir ferd olabilmenin
"þahsiyet" sahibi olmakla ilgili ve kaim olduðunu anlamamýþ ol-
mak, toplumun kemiyet (somut) ihtiyacýný karþýlayan dolgu mal-
zemesi olmaktan ileri geçemeyeceði anlamýna gelir. Ferd olmak,
toplumun kendini herhangi bir yerde dolgu malzemesi olarak
kullanmasýna müsaade etmeyecek güç ve üretimi gerçekleþtire-
bilmek ve toplumda kendine ait bir alan açabilmek manasýný
ihtiva eder.

Þahsiyetini üretebilmiþ insanlarýn bu eserden faydalanmasý ile
diðerlerinin faydalanmasý farklý þekillerde olur. Þahsiyetini ürete-
bilmiþ insanlar kendini gerçekleþtirebilmiþ insanlar olduklarý için
bir bütünlükleri vardýr. Diðer insanlarýn bütünlükleri vücut bü-
tünlüklerinden ibarettir ve ruhi ve fikri bir bütünlükleri sadece
insandaki tabii akýþýn toplu görünüþünden ibarettir. 
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Bir insanýn þahsiyetini üretebildiðini anlamasýnýn en kes-
tirme yolu, "kendini tanýmlayabilme" imkanýdýr. Ýnsanýn
kendini tanýmlayabilecek noktaya geldiðinde bir þahsiyeti-
nin olduðu, diðer insanlarýn kendini tanýmlayabildiði saf-
hada ise þahsiyetini izhar edebildiði anlaþýlýr. 

Þahsiyetini üretebilmiþ insanlarýn, bu eserdeki tespitleri, iç
dünyalarýndaki denge ve bütünlük çerçevesinde, dýþ dünyada ise
hayat alanýnýn geniþliði ve hayat tarzý içinde deðerlendirmesi ge-
rekmektedir. Mesela her insan hayat tarzýný deðiþtirdiðinde daha
önce anlamadýðý veya fark etmediði birçok olayý fark edebilir. Fa-
kat hayat tarzý yanlýþ olmayan bir insanýn yeni olaylarý anlamak
için hayat tarzýna kýymasý yanlýþ bir adým olacaktýr. Yeni hadise-
ler ile ilgilenmek için daha küçük hamleler yapýlabilecekken
doðru olan hayat tarzýný deðiþtirmek büyük bir kayýp olacaktýr. 

Þahsiyetini oluþturamamýþ insanlarýn bu eserden faydalan-
malarý daha kolaydýr. Her hangi bir konuyu anladýktan sonra ih-
tiyacý olup olmadýðýný tespit edip o istikamette çalýþmasý halinde
faydalanmasý kabildir. 

Þahsiyetini üretememiþ insanlar, diðer insanlarý "obje insan"
olarak gördükleri gibi çok zaman kendilerini de "obje insan"
olarak görmek temayülündedir. Bu durum ayný zamanda ahlaki
zafiyetin tescilidir. 

Þahsiyet, ferdi bütünlük olduðu için, neyi nasýl yapmak ge-
rektiðine dair bir çerçeve oluþturur. Bu çerçeve, bazen insanýn
hayatýnda zorluklar oluþturabilecektir. Fakat þahsiyetin anlamý
ve deðeri bu zorluklara katlanmayý gerektirecek kadar fazladýr.
Bu sebeple þahsiyet sahibi insanlarýn kendileri ile ilgili deðerlen-
dirmelerde bulunmadan, herhangi bir metodu uygulamaya çalýþ-
masý, hasta olan kiþinin hastalýðýný teþhis dahi etmeden buzdola-
býnda bulunan ilacý, "ilaç olduðuna göre faydalýdýr" anlayýþý ile
kullanmasý veya hasta olmayan bir insanýn "ilaç olduðuna göre
zaten faydalýdýr" mantýðý ile ilacý kullanmaya kalkýþmasý gibidir. 
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Þahsiyeti oluþmamýþ kiþilere zararýnýn olmayacaðýný söylemek
kabil deðildir mutlaka. Fakat þahsiyeti oturmuþ kiþilerdeki etkisi gi-
bi olmaz. Zira þahsiyet oluþmamýþ ise sistematik bir bünye meydana
gelmediði için zarar verecek bir yapý olmayacaktýr. 

Þahsiyeti geliþmemiþ kiþilerin bu eserden daha fazla faydala-
nacaðý anlamýný çýkarmak doðru deðildir. Þahsiyeti oturmuþ in-
sanlarýn eserden faydalanmalarýnýn usulü ile þahsiyeti oluþmamýþ
insanlarýn faydalanma usulleri farklýdýr ve üzerinde durulan nok-
ta burasýdýr. Þahsiyeti oluþmamýþ kiþiler hayatlarýndaki en büyük
zararý görmüþ olduklarý için küçük zararlarýn farkýna dahi varma-
yacaklardýr. Fakat þahsiyeti geliþmiþ kiþiler zararý bünyelerinde
derhal fark ederler. 

"Ýnsan aklýn sýnýrlarýný 
zorlamadýðý sürece hiçbir
þeye ulaþamaz." 

A. Einstein
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GGÝÝRRÝÝÞÞ

ZEKÝ  OLMAK,  AKILLI  OLMAK

Akýllý olmakla zeki olmak birbirine çok karýþtýrýlan ve doðru-
su karýþtýrýldýðý da fark edilmeyen bir konudur. Akýllý olmakla
"zeki olmak" kastedilebilmekte veya tersi sözkonusu olabilmek-
tedir. Hatta birisi ile her iki anlam ifade edilmektedir çok zaman.
Ýþin vahim olan tarafý bilim adamlarýnýn da bu karýþýklýktan kur-
tulamamalarýdýr. Özellikle zeka konusunda yapýlan araþtýrmalar-
daki yanlýþlýklar, zekayý parçalanabilen ve dolayýsýyla geliþebilen
veya geliþtirilebilen bir mahiyette görme temayülünü ortaya
çýkarmýþtýr. 

Akýllý olmak ile zeki olmak birbirinden çok farklý kavram ve
durumlardýr. Zira akýl ile zeka birbirinden mahiyet ve fonksiyon
olarak farklýdýr. 

Aklýn bünyesinin parçalanabilir olmasý ve farklý alanlardaki
yöneliþ ve ilgisinin farklý derecelerde gerçekleþebilmesi, geliþtiri-
lebilmesini mümkün kýlar. Aklýn özünün parçalanamamasý bün-
yesinin parçalanamayacaðý anlamýna gelmediði için geliþtirilme-
siyle beraber mesela güçlendirilmesi kabildir. Bünyesinin terkibi
mahiyet taþýmasý aklýn oluþturulmasý gereðini ilzam eder.

Zekanýn varlýðý terkibi bir mahiyet taþýmaz. Tektir ve parça-
lanmasý sözkonusu olamaz. Bütün olarak vardýr. Birçok fonksiyo-
na sahip olmasý varlýðýnýn parçalanabilir bir mahiyet taþýdýðýný
göstermez. Bünyesi ile özünün ayný olmasýndan kaynaklanan
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teklik, ayný zamanda onun oluþturulmasýný imkansýz kýlar. Ýnsa-
nýn doðuþtan sahip olduðu bir kýymettir ve geliþtirilmesi ve ala-
nýnýn geniþletilmesi kabil deðildir. Sadece kullanýlabilmesi ve
imkanlarýndan faydalanýlabilmesi için þartlarýnýn oluþturulmasý
gerekir. 

*

Zeka ve akýl ile ilgili deðerlendirmelerden önce zeka ile ilgili
literatürün bu gün itibariyle geldiði noktayý tespit etmek gerek-
mektedir. Ondan sonra zeka ve akýl ile ilgili deðerlendirmelere
devam edelim. 

Zeka ile ilgili binlerce sayfalýk metinlerde (kitap ve makale-
lerde) genellikle aþaðýdaki yaklaþýmlarý görmek mümkündür. 

ZZEEKKAAYYAA  DDAAÝÝRR  EESSKKÝÝ  AANNLLAAYYIIÞÞ
* Zekanýn doðuþtan kazanýldýðý, bu sebeple sabit olduðu

dolayýsýyla deðiþtirilemeyeceði…

* Zekanýn tek olduðu ve bölünemeyeceði…

* Zekanýn kemmiyet (niceliksel) özelliðinin ölçülebildiði ve
tek bir sayýya indirgenebileceði...

* Zekanýn, gerçek hayattan soyutlanarak ölçülebileceði...

ZZEEKKAAYYAA  DDAAÝÝRR  YYEENNÝÝ  AANNLLAAYYIIÞÞ
* Zekanýn kalýtýmla geldiði ve kapasitesinin iyileþtirilebilir, ge-

liþtirilebilir, deðiþtirilebilir olduðu…

* Zekanýn pratik içinde kendini gösterdiði ve bu anlamda
mesela problem çözme sürecinde sergilendiðinden sayýsal
olarak hesaplanamayacaðý…

* Zekanýn çoðul olduðu ve muhtelif yollarla sergilenebi-
lirliði...

* Zekanýn, hayatýn gerçeklerinden ve þartlarýndan soyutla-
namayacaðý...
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ÇÇOOKKLLUU  ZZEEKKAA  TTEEOORRÝÝSSÝÝ
SSÖÖZZEELL  ZZEEKKAA:: Kelimelerle düþünme ve ifade etme, dildeki
anlamlarý deðerlendirme, kelimelerdeki anlamlarý ve kelimeler
arasýndaki iliþkileri ve düzeni kavrayabilme, þiir, mizah ve hi-
kaye ile ilgilenme, mecazi anlam ve anlatým, benzetme ve mu-
kayese, mücerret ve sembolik þekilde düþünebilme, kavram-
laþtýrabilme ve yazma gibi olaylarý içeren dili üretme ve etkili
kullanma becerisidir. 

MMAATTEEMMAATTÝÝKKSSEELL  ZZEEKKAA:: Sayýlarla düþünebilme, hesaplar
yapabilme, sonuç çýkarma, mantýk iliþkileri kurabilme, teoriler
üretebilme, problemleri çözebilme, tenkit yapabilme, cebir ve
geometrik þekiller gibi sembolik malzemeleri kullanabilme, bil-
giyi tahlil ve terkip edebilme ve bilgiler arasýnda iliþkiler kura-
bilme maharetidir.

GGÖÖRRSSEELL  ZZEEKKAA:: Varlýðýn görünür yönü ile ilgili kavrama ka-
biliyeti, Resimler, þekiller ve çizgilerle düþünebilme ve muhake-
me etme becerisidir. Sembollerle ilgilenebilse dahi esas olan
varlýðýn görünen yönüdür ve soyutlama imkanýna fazlaca sa-
hip olmadýðý için sembolik düþünebilme mahareti fazla yoktur.

BBEEDDEENNSSEELL-KKÝÝNNEESSTTEETTÝÝKK  ZZEEKKAA:: Kavrayýþýn merkezi hare-
ketlere yönelmiþtir. Kendini ifade anlama ve anlatma biçimi
harekete ayarlýdýr ve jest ve mimikleri kullanýr. Beyin ve vücut
koordinasyonunu gerçekleþtirebilir ve kullanabilir. Bir veya daha
çok sporla uðraþýr. Hareketsiz oturma süresi kýsadýr. 

MMÜÜZZÝÝKKSSEELL  ZZEEKKAA:: Sese ayarlý bir kavrayýþý vardýr. Anlam-
landýrmayý seslerle yapar. Bu sebeple sesin her çeþidine karþý
hassastýr. Dolayýsýyla ritmi fark eder ve yakalar. Müziðe dönük
bir mahareti vardýr. 

SSOOSSYYAALL  ZZEEKKAA:: Dýþa dönük ve yaygýn bir kavrayýþ sahibidir.
Ýnsanlarý ve onlar arasýndaki iliþkileri çözümleme ve üretme
imkanýna sahiptir. Ýnsanlarý anlama ve iletiþim kurma maha-
reti vardýr. Ýnsanlarý anlama ve aralarýndaki iliþkileri çözümleme
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imkaný ayný zamanda onlarý ikna edebilme gücünü de kazan-
dýrmaktadýr. 

KKÝÝÞÞÝÝSSEELL-ÝÝÇÇSSEELL  ZZEEKKAA:: Ýçe dönük ve derinliðine bir kavrayýþ
vardýr. Kendini tanýma, tanýmlama, insan iç dünyasýný kavra-
ma imkanýna sahiptir. Ýnsan iç dünyasýndaki hadiseleri anla-
ma, iç dünyada cereyan eden hadiselerin süreçlerini kavrama,
duygu ve düþüncelerini fark ve tahlil etme maharetine sahiptir.
Kendini deðerlendirebilir ve hedefler oluþturabilir. 

DDOOÐÐAACCII  -  VVAARROOLLUUÞÞÇÇUU  ZZEEKKAA:: Varlýða dönük kavrayýþ-
týr. Varlýðý ve varlýk çeþitlerini tanýma ve anlama çabasý gözle-
nir. Varlýðýn tabiatýna ve mahiyetine dönük felsefi kavrayýþlara
yönelebilir. Varlýða olan ilgisi, varoluþ sürecini anlama çabasýný
ortaya çýkarýr. Kavrayýþta Filozofik anlayýþ biçimleri kendini
gösterir.

*

Zeka parçalanabilir bir bünye olarak görülmeye baþlandýðýn-
da "çoklu zeka alanlarý" gibi yaklaþýmlar ve açýklamalar gerekli
hale geliyor. Çoklu zeka alanlarýnda bahsedilen konular aslýnda
zeka deðil, akýl, þuur, istidat ve hafýzadýr. Burada yapýlan temel
yanlýþ, zekayý, akýl, þuur, istidat ve hafýza ile birbirine karýþtýr-
maktan ibarettir. 

Zekanýn mahiyetine ve muhtevasýna o kadar þey yýðýlmýþ-
týr ki, bunlar tek tek deðerlendirildiðinde akýl, þuur, istidat ve
hafýzayý görmek mümkündür. Baþka bir ifadeyle zekanýn bün-
yesi o kadar geniþletilmiþtir ki, bu saydýklarýmýza ayrý bir alan
kalmamýþtýr. 

Aslýnda problem "insan anlayýþý"nýn bulunmamasýndan
kaynaklanmaktadýr. Zekanýn göz kamaþtýrýcý özelliðine takýlan
kavrayýþlar, ne bulurlarsa zekanýn bünyesine yerleþtirmiþler ve
zekayý tek insan deðeri haline getirmiþlerdir. 
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ZZEEKKAA  VVEE  ÝÝSSTTÝÝDDAATT  ((KKAABBÝÝLLÝÝYYEETT))
Ýstidat, insanýn bir konuda bilgilenmeden önceki temayü-

lüdür. Her hangi bir alanda bilgilenmeden önceki ilgilenme ih-
tiyacýdýr. Kendini test etmeden kavrayabileceðini anlamasýdýr.
Ýstidat, idrakin keskinleþmesidir. Ýnsanýn faaliyet öncesi (mesela
öðrenmeden önce) sahip olduðu imkanlardýr.

Ýstidatlar ruhun varlýða açýlan koridorlarýdýr. Bu koridorlar
çok rahat hareket imkaný oluþtururlar. Teorik veya pratik faaliyet-
lerde insan bu koridorlarýn imkanýný baþka hiçbir þeyde bulamaz. 

Ýstidat insanýn kendi kendisinin ufkudur. Ýnsanýn idrak etme-
de ve hayatý yaþamada ulaþabileceði en uç nokta, istidatlarý isti-
kametinde veya alanýndadýr. Ýnsanýn kendi normalini aþabileceði
imkaný istidatlarýdýr. 

Ýnsanýn, istidadý olmadýðý alanlarda elde edebileceði verimler
ile istidat alanlarýnda elde edebileceði verimler mukayesesiz fark-
lýdýr. Ýnsanýn istidadý kendi "dehasý"dýr. Her insan istidadý istika-
metinde "deha"dýr. Dehalar ise birçok alanda deha olduklarý için
dehadýrlar. 

"Anlayabilmek" hayatýn istikametini tayin eder. Ýnsanýn anla-
mayacaðý alana yönelmeyeceði veya zor ve kýsmen yöneleceði
düþünüldüðünde, hayatýn idrak istikametinde oluþacaðý anlaþýla-
bilir. Ýnsan idrak edebildiði konulardan "hayat alanýný" üretir. Bu
sebeple idrak edebilmek insan hayatýnýn çerçevesini, derinliðini,
istikametini ve tarzýný oluþturur. 

Ýstidatlar, insanýn daha iyi anlayabileceði alanlardýr. Bu
sebeple fert hayatýnýn yönü istidatlar istikametinde geliþir ve
temellenir. 

Zekanýn en bariz özelliði idrak faaliyetine katkýda bulunmasý-
dýr. Zekayý en fazla idrak faaliyetinde müþahede etmek kabil ola-
bilmektedir. Bu özellik zekanýn salt idrak faaliyeti ile ilgili bir iç



18

alem unsuru olduðu zannýný uyandýrmaktadýr. Vaka bu zan bü-
yük oranda doðrudur da… Zekanýn idrak faaliyeti ile ilgisinin
yoðunluðu, idrak faaliyetine (sürecine) katkýda bulunan bir çok
diðer faktörleri zekanýn bünyesi içinde görmek ve deðerlendir-
mek yanlýþlýðýna sebep olmuþtur. 

Ýstidat bunlarýn en önemlilerindendir. Zeka ile istidat hem za-
man olarak bulunduðu için (her ikisi de doðuþtan varolduðu
için) birbirine karýþtýrýlmasý daha kolaydýr. 

Ýstidat, insanýn doðuþtan sahip olduðu temayüldür ki, kendi
alanlarýndaki idrak faaliyetini mümkün ve keskin kýlan bir ruhi
maharettir. Zekayý idrak faaliyetinde fark ettiðimiz için, idrak fa-
aliyetinin zirveye çýktýðý alanlarda belirlemek ve hatta tanýmla-
mak meylimiz bulunmaktadýr. Zekanýn kendini abartýlý biçimde
gösterebildiði alanlar ise istidat alanlarýdýr. Ýnsan istidat alanla-
rýnda deha gibidir. 

Bir alanda zeki olmak þeklinde açýklanabilecek olan "çoklu
zeka alanlarý" teorisi, zekanýn istidat alanlarýnda daha fazla parýl-
damasýndan kaynaklanan bir yanlýþ anlayýþtýr. Zeka aynýdýr ve
artmýþ veya eksilmiþ deðildir aslýnda… Fakat idrak süreci sadece
zeka ile gerçekleþmez. Ýdrak süreci baþka unsurlarýn da katkýsý-
nýn olduðu bir süreçtir ve bu nokta anlaþýlmadýðýnda idrak süre-
cini sadece zeka ile açýklamak yoluna gidilmektedir. 

Ýstidat alanlarýnýn genel kategorisi belirlenmiþ ve bunlarýn
her biri "çoklu zeka alaný" olarak tespit edilmiþtir. Ýstidat alanla-
rýný zeka alanlarý veya zeka türleri olarak tespit etmek, temel in-
san anlayýþýndaki fiyaskoyu gösterir. Yüksek zeka sahibi olmakla
istidat sahibi olmak çok farklý iki konu veya insan özelliðidir. 

Zeka aþina olunan konuda deðil aþina olunmayan (bilinme-
yen) konuda fonksiyonunu icra eder. Aþina olunan konuda akýl
hüküm sürer. Zekanýn aþina olunan konuda hüküm sürmesinin
tek istisnasý istidatlardýr. Zira istidat, öðrenmeden önce aþina ol-
maktýr. Bilmeden önce bilmek gibidir. Ýnsanýn aþina olduðu alan-
daki idrak faaliyetinin daha derin olmasý tabidir. Bu noktada
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zeka ile istidadýn birbirine karýþtýrýlmamasý ve istidat alanlarýn-
daki zeka keskinliðinden istidadýn katkýsýnýn düþülerek zeka se-
viyesinin (veya potansiyelinin) tespit edilmesi doðru olacaktýr. 

AAKKIILL  VVEE  ZZEEKKAA
Zekanýn akýl ile karýþtýrýldýðý vakidir. Akýl ile zekanýn karýþtý-

rýlmasýný engelleyecek en önemli nokta aþina olunan veya aþina
olunmayan konular tefrikidir. Akýl aþina olunan konularda faali-
yet gösterir, zeka ise aþina olunmayan konularda kendini göste-
rir. Dikkat edilmesi gereken husus zekanýn aþina olunan konular-
da faaliyet göstermemesi deðildir. Zeka da aþina olunan konular-
da faaliyet gösterir fakat bu konularda akýl da faaliyet gösterdiði
için idrak sürecinde aklýn katkýsý ile zekanýn katkýsý birbirine ka-
rýþtýrýlabilir. Zekanýn aþina olunan konularda gösterdiði faaliyet-
lerde dahi, "bilinmeyen" cihetlerine yöneldiði vakadýr. Ýnsanýn
bildiðini zannettiði her konu, mutlaka eksiktir. Hiçbir konu
bilimde son haliyle bilinebilir hale gelmemiþtir ki herhangi bir
insanýn o konuyu son haliyle bilebildiði iddia edilebilsin. 

Önemli olan nokta aklýn aþina olunmayan (meçhul) konular-
da faaliyet göstermemesidir. Bu meyanda aþina olunmayan ko-
nulardaki idrak faaliyeti zekaya aittir ve saf haliyle zekanýn ese-
ridir. Akýl "bilinmeyene" ulaþabilir ama bilinenden hareketle bu-
nu yapar. Zeka ise "bilinmeyene" ulaþabilir ama bunu bilinenden
hareketle yapmak zorunda deðildir. Zekayý tespit edebileceðimiz
nokta tam da burasýdýr. Zeka bilinmeyene ulaþýrken bilinenden
hareket etmiyorsa iþte tam bu noktada saf ve tam anlamýyla ken-
disi vardýr. Zeka bilinenden hareketle bilinmeyene ulaþýyorsa
tam anlamýyla kendisi olma ihtimali vardýr ama ayný zamanda
aklýnda bulunmasý ihtimali vardýr ve bu durumda ikisini birbirin-
den ayýrmak çok zor olduðu için tam anlamýyla birbirinden tefrik
etmek zor olacaktýr. 

Akýl "bilinenden" hareketle "bilinmeyene" doðru faaliyet gös-
terirken, idrak sürecinin her hangi bir noktasýnda týkanabilir ve
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burada zekadan yardým alabilir. Zeka "bilinenden" hareketle "bilin-
meyene" doðru giderken, akýldan hiçbir yardým almadan faaliyette
bulunabileceði gibi, "bilinenlerle ilgili alanda" akýldan faydalanma-
sý da mümkündür. Bilinenlerle ilgili olarak aklýn imkanlarýndan fay-
dalanmasý hem kolay ve hem de daha saðlýklý bir faaliyeti mümkün
kýlacaðý için zekanýn akýldan faydalanmasý tabidir ve süreklidir. 

Ýdrak faaliyetinin bir tarafýnda "bilinenler" varsa eðer orada
mutlaka hem akýl ve hem de zeka vardýr. Böyle bir idrak faaliye-
tinde sadece akýl veya sadece zekayý bulma ihtimali fevkalade
düþüktür. Akýl testini yapmayý zorlaþtýran bu noktadýr. Zira akýl
faaliyetlerini zekadan tecrit etmek fevkalade zordur. Zeka testini
yapmanýn zorluðu da buradadýr ama saf zeka faaliyetlerini bul-
mak mümkün olduðu için zeka testi daha kolaydýr. Zira zeka aþi-
na olunmayan (bilinmeyen) alanlarda akýldan faydalanmadan
faaliyette bulunabilir. 

HHAAFFIIZZAA  VVEE  ZZEEKKAA
Hafýza ile zekanýn birbirine karýþtýrýldýðý nokta, hafýzanýn ka-

set kaydý gibi bilgi kaydettiði ve muhafaza ettiði noktasýndaki
yanlýþlýktýr. Hafýza, bilginin kaydedildiði ve muhafaza edildiði bir
yerdir ama bu iþi yaparken kaset gibi sabit deðil aksine hareketli
bir yapýsý vardýr. Hafýzadaki bilgiler her nereye yerleþtirilmiþlerse
orada sabit olarak durmazlar. Hafýzanýn bünyesi hareketli olduðu
gibi muhafaza ettiði bilgileri de hareketli olarak bünyesinde
barýndýrdýðý bilinmelidir. 

Hafýza idrak merkezi (unsuru) deðildir muhakkak. Fakat ha-
fýzada belli belirsiz bir idrak faaliyeti olduðu düþünülebilir. Buna
idrak demek kabil deðilse de, bünyesinin hareketli oluþundan ve
buna baðlý olarak bilgileri de hareketli olarak muhafaza etmesin-
den dolayý, bilgileri hareket ettirirken bilgiler arasýnda bir takým
iliþkiler kurduðu ve bilgileri ve bilgilerin yerini tanzim ettiði va-
kadýr. Bu faaliyetler idrak sürecinin tüm safhalarýný gerçekleþtir-
mese de bazý özelliklerini göstermektedir. 



21

Hafýzasý güçlü olan insanlarýn bazý alanlarda idrak faaliyetleri-
nin daha keskin ve derin olmasý hafýzanýn imkanlarýndan daha faz-
la faydalandýklarý anlamýna gelmesine raðmen, hafýzanýn mahiyeti
ve bünyesi anlaþýlmadýðýndan dolayý bu durumu zeka veya zeka
özelliði olarak anlamak gibi bir yanlýþa düþmeye sebep olmaktadýr. 

AAKKIILLLLII  OOLLMMAAKK,,  ZZEEKKÝÝ  OOLLMMAAKK
* Zeka, insanýn saf haliyle "kendine ait olan"dýr. Akýl ise insa-

nýn hem kendine ait olan ve hem de içinde yaþadýðý topluma
ait olanýn toplamýdýr. Þuur insanýn kendine ait olanla toplu-
ma ait olanýn harmanlanmasýndan (terkip edilmesinden
deðil) sonra süzülüp kendine ait hale getirilebilmiþ olandýr.

* Zeka nötrdür ve bünyesinde hiçbir deðer taþýmaz. Zira
bünyesi terkibi bir bütünlük deðil saf bir yapý arzeder. Ak-
lýn bünyesi terkibi bir bütünlüðe sahip olduðu için "deðer-
leri" vardýr. Bu deðerler üretilmiþ veya kazanýlmýþtýr. 

* Zeka aþina olunmayan alanlarda insanýn önünü açan bir
maniveladýr. Akýl aþina olunan konularda hayatý yaþamayý
mümkün kýlan bir merkezdir. 

* Zeka, bilinmeyen konulara yöneldiði için insanýn deðiþme-
ye ve geliþmeye dönük yüzüdür ve sahibini bu istikametle-
re zorlar. Akýl bilinenlerle ilgili olduðu için intibak etmek
ve istikrarlý kalmakla meþhurdur. 

* Zekayý geliþtirmek imkansýz ama aklý geliþtirmek müm-
kündür. Ýnsan zeki olmayabilir ama akýllý olabilir. 

* Zeka hadiseleri tecrübe eder, akýl tecrübeyi tekrarlamayý
meneder. 

* Hata ve yanlýþ yapmak zekaya aittir. Çünkü zeka mümkün
olaný gerçekleþtirmenin peþindedir ve doðru olanýn kaygý-
sýný yaþamaz. Akýl doðru olanýn peþindedir ve mümkün
olaný fazla umursamaz. 

* Zeka aklýn peþine düþtüðünde faydalý olur, akýl zekanýn
peþine düþtüðünde ne olacaðý belli olmaz. 
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* Akýl zekayý kontrol altýna almaya çalýþýr, zeka aklýn kon-
trolüne girmediði zaman aklý umursamaz ve kontrol altýna
almaya çalýþmaz. 

* Zeka hürriyete âþýktýr, akýl düzene meftundur. 

* Zeka ölçüsüz ve haþindir, akýl müþfik ve munistir. 

* Zeka benmerkezcidir, akýl hem benmerkezci ve hem de di-
ðerkamdýr. Zeka sahibini kainatýn merkezine yerleþtirir,
akýl toplumun içine yerleþtirir. 

* Zeka þaþaalýdýr, akýl mütevazýdýr. Zekanýn faaliyeti emsal-
sizdir (kendini öyle sunar), aklýn faaliyeti mukayeselidir. 

* Zeki insan zaptedilmez, etkilenmez, eðitilmez olandýr,
akýllý insan intibak eden, etkilenen ve eðitilebilir olandýr. 

* Zeki insan yönetilemez ve yönetemez olandýr, akýllý insan
yönetebilen ve yönetilebilendir. Yönetemeyen bir insan
yönetilebilir ama yönetilemeyen insan yönetemez. Yöneti-
lebilirlik özelliði, yönetme özelliðidir ama yalnýz baþýna yö-
netebilme özelliðine sahip olmak için kafi deðildir. 

* Normal bir zeka güçlü ve geliþmiþ bir akýl için kafidir ama
normal bir akýl yüksek bir zeka için faciadýr. 

* Zeki insanlar akýllý olmak zorundadýr ama zeki olmayan
insanlar mutlaka akýllý olmak zorundadýrlar. 

* Zeki insan hayatý ve varlýðý anlayabilir, akýllý insan hayatý
ve varlýðý anlamlandýrabilir. 

* Zeka hayat alanlarýný açabilir, akýl hayat alanlarýný tesviye
eder ve yaþanýlýr hale getirir. 

* Zeki insan hayattan azami zevk alabilir, akýllý insan hayattan
zevk almasýný bilir. 

* Aslolan hayatý zeka ve akýl harmanýnda yaþamaktýr. 

* En zeki insan ayný zamanda güçlü ve geliþmiþ bir akla sahip
olan insandýr. 

* En akýllý insan zekadan en iyi faydalanan insandýr. 
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ÞUURLU  OLMAK

Þuurlu olmak, insanýn ruha en fazla yaklaþtýðý halidir. Ýdrak
kudretinin en yüksek seviyesi þuurdur. 

Þuur þahsiyettir. Þahsiyet, þuur teþekkül etmeden geliþmez ve
oluþmaz. Þuuru bünyeleþmeyen ve yerleþmeyen insanlarýn þahsi-
yetten bahsetmeleri, ahlaklý olmalarý halinde ancak mazur görü-
lebilir. Ahlak ise þahsiyetin derinliðini deðil görünüþünü ifade
eder. Ahlaklý olmak, bir hayat çerçevesine ve tarzýna sahip ol-
mak bakýmýndan kabul edilebilir bir durumdur ve þahsiyetin dýþ
yüzünü teþkil etmesi bakýmýndan önemlidir. Çok az þeyin dýþ yü-
zü bile deðerlidir ve þahsiyet bunlardan biridir. Fakat þahsiyetin
sadece ahlak olarak görünüþü ancak kabul edilebilir olandýr. 

Akýl, insanýn kendine ait olan (mizaç hususiyetleri) ile cemi-
yete ait olanýn (bir manada hayata ait olanýn) harmanlanmasýn-
dan meydana gelir ve hem insaný temsil ve hem de hayatý (cemi-
yeti) temsil edebilme özelliði vardýr. Þuur ise insanýn kendine ait
olaný temsil eder ve cemiyeti (hayatý) kendi özünde bulunan
kýymetlerin "gerçekleþme" alaný olarak kabul eder. 

Þuur dýþ dünyadan gelen etkilerin tamamýný deðerlendirir.
Faydalý olan ile zararlý olan arasýnda deðerlendirme bakýmýndan
bir ayýrým yapmaz. Akýl faydalý olan etkileri doðrudan bünyesine
alýrken, þuur faydalý olan etkileri dahi bünyesine almaz ve
mutlaka deðerlendirir. 

Etkinin dýþ dünyadan gelmesi þuur için deðerlendirmeye kafi-
dir. Tamamen faydalý bir etki olmasý halinde dahi þuur onu de-
ðerlendirir ve "kendileþtirirerek" hakimiyet alanýna alýr. Þuur için
faydalý veya zararlý olmasýndan önce, kendi bünyesi dýþýndan
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olmasý önem arzeder. Kendi bünyesinden olmayaný mutlaka
süzgeçten geçirir. 

Þuurun bünyesi akýl gibi kurallara baðlýlýkla tanýmlanamaz.
Kurallarýn þuur için ehemmiyeti olduðu doðrudur fakat kurallar-
dan daha öncelikli ve önemli olan manalardýr. Manalar (öz,
muhteva) þekilsizdir. Manalarýn þekillenebileceði vakadýr ama
kendi varlýklarýna ait bir þekilleri yoktur. Hayatýn içine girmek
için þekil (suret) kazanmalarý þarttýr. Fakat manalarýn farklý þart-
larda farklý þekillere nüfuz edebileceði unutulmamalýdýr. Bunun
gibi her mana bir veya birçok kurala kaynaklýk edebilir ama esas
olan kural deðil onun muhtevasýndaki manadýr. Zira farklý þart-
larda baþka kurallara kaynaklýk edebilme imkanlarý vardýr. 

Þuurun idrak faaliyetin þeklin (suretin) ötesinde ve derinlik-
lerindedir. Þuur doðrudan manalarý idrak edebilir. Manalara þe-
kilsiz olarak ulaþabilme kudreti, ayný zamanda onlarý þekillendi-
rebilme imkanýný da içerir. 

Akýl genellikle þekillere baðlýdýr ve onlarla sýnýrlýdýr. Manayý
idrak etme imkaný ise þekil sýnýrý içindedir. Þekilden tecrit edil-
miþ mana aklýn idrak sýnýrlarý üstündedir. Bu sebeple akýl, þekli
anlar ve þeklin muhtevasýndaki manayý da o þeklin imkanlarý ve
sýnýrlarý içinde anlar. Mananýn baþka þekillerle zuhurunu teorik
(mücerret) olarak idrak etme mahareti yoktur. Akýlla bakýldýðýnda
görülen þey, muhtevanýn þekle tabi olduðu gerçeðidir. 

Þuur doðrudan manayý idrak edebildiði için, þeklin manayý
tabi olduðu hakikatini (gerçekliði deðil, daha öte bir þey) görür.
Dolayýsýyla mananýn þeklini oluþturabilme kudreti þuurda vardýr. 

Mananýn þeklini oluþturabilmek, hayatý en orijinal haliyle
üretebilmektir. Manaya yeni þekiller, suretler, çerçeveler kazan-
dýrabilmektir. 

Manalarýn þekil mecburiyeti zuhur edebilmeleri içindir ve þe-
kil sayýsýnda sýnýrlama yapmak aklýn zafiyetinden kaynaklanýr.
Hangi mananýn (fikir olarak anlaþýlabilir burada) kaç adet ve çe-
þit þekille zuhur edebileceði sorusunun cevabý yoktur. Zira her
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þuur mananýn farklý bir þeklini üretebilir ve insanlarýn idrakini
sýnýrlandýrýcý yaklaþýmlardan imtina etmekte fayda var. 

Aklýn müntehasý (ufku) þuurun teþekkülü için þartlarý oluþ-
turmaktýr. Doðrusu bu vazife (aslýnda aklýn bunu yapmak mec-
buriyetinde olduðu þeklinde anlamamak gerekir) akýl için en
asil iþtir. 

Þuur konusu bu eserin muhtevasýnýn taþýyabileceði aðýr-
lýkta deðildir. "Þuur" isimli müstakil eserimizde konu tefer-
ruatýyla incelenmiþtir. Burada þuura kýsaca temas etme se-
bebimiz þuurun insan kompozisyonunda unutulmasýna
engel olmak içindir. 

Þuurun hangi seviyede ve çerçevede incelendiðine bir mi-
sal olmasý için "þuur" isimli eserimizden bir yazýyý aþaðýya
aldýk. Ýhtiyaç duyanlar doðrudan "þuur" isimli eserimizi
okuyabilirler. 

*

Þuur, iç alemin merkezi unsurudur. Ýç alemin kurucu unsuru
ruhtur ama iç alemin merkezi unsurunun þuur olmasýna mani
deðildir. 

Ruhtaki ön bilgiler (faaliyet öncesi bilgiler) þekle ait bilgiler de-
ðil öze ait bilgilerdir. Obje dünyasýnda bu bilgilerin bir kýsmý-
nýn þekillerinin üretilmiþ, bir kýsmýnýn þekillerinin üretilebilir ol-
masý yanýnda hiçbir zaman þekli üretilemeyecek olan ve obje
dünyasýndaki varlýk türü ve mahiyeti ile ilgisi olmayan bilgiler
de olduðu vakadýr. Obje dünyasýnda þekli mümkün olmayan
bilgilerin hiçbir zaman mefhum (kavram) haline getirilemeye-
ceði ve eðer bu tür zihni faaliyete girilirse asla doðru sonuçla-
ra ulaþýlamayacaðý da vakadýr. Þekli üretilebilen veya bir þek-
lin özü olma mahiyetine sahip bilgilerin dahi aslýnda mefhum
haline getirilemeyeceði bilinmelidir ama bunlar terkibine katýl-
dýklarý veya tecelli edebilmek için þekil sahibi olduklarýnda,
þeklin özellikleriyle mefhum haline getirilmekte ve fakat bu
durumda dahi öze ait mefhumlardan ziyade her ne kadar
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"mücerret" olsalar dahi araza ait mefhumlar halinde ifade edi-
lebilmektedirler. Zira burada bahsettiðimiz konunun derinliði o
kadardýr ki, "mücerretler" dahi bu alanda "müþahhas" kalýr. 

Mefhum haline getirilemeyince (kavramlaþtýrýlamayýnca)
"dil"e malzeme olamadýklarý için bir bakýma idrak konusu da ola-
mazlar. Þuur dahil insandaki her hangi bir idrak merkezinin ko-
nusu haline gelemedikleri ve anlaþýlamadýklarý için aslýnda insa-
nýn ruhi DNA þifrelerini oluþturmaktadýrlar. Her insanýn sahip
olduðu ve doðrusu her þeye de bir bakýma bu bilgilerle sahip ola-
bildiði "mahfuz kýymet" kendini saklamakta olaðanüstü mahirdir. 

Þuurun, ruhtaki ön bilgiler içinde dýþ dünyada bir varlýða
(þekle) nüfuz edebilenleri ile ilgisi ve irtibatý doðrudan bulun-
makta ve diðer bilgilerle ise ilgisi dolaylý olarak bulunmaktadýr.
Dýþ dünyada yansýmasý olabilecek manalarý muhtevi olan bilgile-
rin oluþturduðu aksiyonlar þuura ulaþýrlar. Teþekkülünde de etki-
si olan bu aksiyonlarý þuur, mana olarak bünyesine almak ve
bunlarý anlamak imkanýna sahiptir. 

Þuur da ruhta bulunan bilgileri idrak etmek imkanýndan
mahrumdur ama ruhtaki bilgilerin meydana getirdikleri aksiyon-
larý idrak etmek imkanýna sahiptir. Ruhtaki bilgiler ile bu bilgile-
rin oluþturduðu aksiyonlar ayný þey deðildir ve bilgilerin anlaþýla-
mamasý, bilgilerin meydana getirdiði aksiyonlarýn anlaþýlmasýna
mani deðildir. 

Ruhtaki bilgilerin meydana getirdiði aksiyonlar, insandaki
ikinci derecedeki mana dünyasýný oluþturur. Bu mana dünyasý
bir yansýmadýr, bir gölgedir. Klasik tasnife göre mutlaka mücerret
alandýr ama daha derinlere göre aslýnda bir görüntüden ibarettir. 

Ruhtaki bilgilerin insanda doðrudan tecelli edebildiði, dolayý-
sýyla bu bilgilerin fonksiyonsuz olduðu doðru deðildir. Ancak bu
bilgilerin tecelli edebildiði yer insandaki kalptir ya da diðer bir
tabirle gönüldür. Bu bilgilerin fonksiyonsuz olmadýðý doðrudur
ama idrak edilemeyeceði de doðrudur. Tecelli edebildiði kalpte bu
bilgilerin idrake konu olmasý sözkonusu deðil fakat müþahede edil-
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mesi mümkündür. Ruhtaki bilgiler, tam anlamýyla "mana"dýr ve
tecellileri için bir varlýk gerekmediði gibi þeklide yoktur. Böyle ol-
duðu için (saf mana) bilinebilirler ama idrak edilemezler. Ýdrak
edilememeleri anlaþýlmamasý anlamýna gelmez zira bu bilgilerin
mahiyeti idrak için elveriþli deðildir ve müþahede etmek ve bil-
mek kafidir. Ýdrak etmek için kemmiyet özelliklerinin bulunma-
sý gerekir ki, bilgide kemmiyet özellikleri bulunmasý o bilginin
derece derece "mana" olmadýðý anlamýna gelir.

Ruhtaki bilgilerin meydana getirdiði ve þuura gönderdiði ak-
siyonlarýn þuur tarafýndan anlaþýlabilmesi, yansýmanýn kaynaðýn
ayný olmamasýndandýr ve bu sebeple yansýmanýn kemmiyet özel-
liklerini taþýma imkaný vardýr. 

Buradaki kemmiyet, cevher araz tasnifindeki araz anlamýn-
da deðil, bilgiye muhatap olan idrak merkezinin seviyesi ve
bünyesi ile ilgili olarak bilginin dýþ yüzünü anlatmak içindir.
Þuurun idrak seviyesi veya bünyesi için kemmiyet özellikleri,
varlýðýn keyfiyet (cevher) özelliklerine denk gelebilir.

Ruhtaki bilgiler insanýn birinci derecedeki "mana dünyasý"ný
üretir. Ama bu mana dünyasý insanýn þuuruna ulaþmadýðý ve-
ya þuuru bu mana dünyasýna nüfuz edemediði ve mahiyetini
anlamadýðý (ki bu dünya anlaþýlmaz, bilinir) þuur ötesinde kalýr.
Ancak insanda meydana gelebilecek tüm anlam dünyalarýnýn
insandaki kaynaðý budur. 

Ruhtan þuura gelen aksiyonlarýn þuur tarafýndan bünyeleþti-
rilmesi veya bünyesine katýlmasý ile þuur bir "mana dünyasý" üre-
tir. Þuurun ve dolayýsýyla idrakin ulaþabileceði ve üretebileceði
en yüksek veya en derin anlam dünyasý budur. 

Þuur bir taraftan ruhtaki bilgilere ulaþamamakta ve fakat
bunlarýn birinci derecedeki yansýmasý olan ruhi aksiyonlarý bün-
yesine alabilmekle, ruhi anlam dünyasýna en yakýn idrak merke-
zi ve iç alem unsurudur. Ruhi anlam dünyasýna ulaþamamakla
beraber onun birinci derece yansýmalarýndan faydalanarak
üretebildiði kendi anlam dünyasýný onunla irtibatlandýrmak
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durumundadýr. Ruhi anlam dünyasýný idrak edememesi veya
daha doðru ifade ile bilememesi, kendi anlam dünyasýný besle-
yen bir kaynaðýn olduðunu fark etmediði sonucunu çýkarmaz.
Bu fark ediþ, ruhi anlam dünyasýný belli belirsiz ufukta görüntü-
leyen ama hiçbir zaman ulaþýlamayan bir siluet gibidir. 

Þuurun "anlam dünyasý" kurabilme mahareti, manalarý þekil-
siz (varlýktan baðýmsýz) anlama imkanýný tespit eder. Þuur kendi
anlam dünyasýnda objeye baðlý kalmaksýzýn manalarý idrak et-
mek ve bu manalardan baþka ve yeni manalara ulaþmak kudre-
tindedir. Bu çerçevede aklýn objeden baðýmsýz yaþayamamasýna
mukabil þuur, objeden baðýmsýz ve baðlantýsýz varlýðýný devam
ettirebilir. 

Þuur sahibi insanlarý yalnýzlýk ihtiyacýnýn daha fazla olmasý ve
zaman zaman kalabalýklardan uzak yaþama iþtiyakýnýn nük-
setmesi bu imkan ile ilgilidir. Þuuru oluþmamýþ ama aklý geliþ-
miþ insanlarýn kalabalýklardan uzak kalamamasý da aklýn dýþ
dünya ile irtibatýnýn fazla olmasý ile ilgilidir. 

Þuurun kurduðu anlam dünyasý, varlýk (obje) tabanlý deðil bi-
lakis suje (ruh) tabanlýdýr. Varlýk alemine dönük anlam dünyasý
akýl tarafýndan kurulur, içe (ruha) dönük anlam dünyasý þuur ta-
rafýndan kurulur. Akýlda anlamlandýrma vardýr, þuurda manayý
anlama vardýr. Akýlda varlýða murtabýt bir bakýþ vardýr ve onun
anlamýný (genellikle faydasýný) idrak etmeye dönük idrak faaliye-
ti vardýr, þuurda manayý tecelli ettirecek varlýk arama veya üretme
çabasý vardýr. 

Aklýn objeye baðlýlýðý bu anlamda muhafazakar (statükocu)
bir bünye geliþtirir, þuurdaki manayý tecelli ettirme çabasý, üre-
timi, deðiþmeyi ve geliþmeyi ortaya çýkarýr. 

Þuurun ruhi aksiyonlara açýk yönü, varlýktan (objeden) gelen
aksiyonlara açýk yönünden daha kuvvetlidir. Varlýktan ziyade
manaya mütemayildir. Þuurun varlýktan gelen aksiyonlara daha
fazla mesai vermesinin pratik gerçeklik olmasý bu özelliðini de-
ðiþtirmez. Cephesinin daha ziyade manaya dönük olmasý ve
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manayý varlýktan baðýmsýz olarak anlama kudreti, varlýkla iliþki-
sinin mahiyetini tayin eder. 

Þuura gelen ruhi aksiyonlar varlýk alemine (obje dünyasýna)
göre "mana"dýrlar. Varlýk dünyasýna göre o kadar derinlerdeki
manalardýr ki, klasik cevher araz tasnifinde, varlýðýn cevherini
bu manalar ile tespit etmek kabildir. Bu manalarý anlamakla, ak-
lýn yaptýðý varlýðý anlamlandýrma faaliyetini çok ötesindeki idrak
faaliyeti, ilmin maluma tabi olmasý ölçüsünü tersine çevirir ve
malumu ilme tabi hale getirir. 

Ýlmin maluma tabi olmasý ölçüsü, bilginin varlýkta elde edile-
bilmesi ile ilgili bir ölçüdür ve aklýn bünyesine ve faaliyet ala-
nýna aittir. Aklýn, varlýðý anlamlandýrma faaliyeti veya yetene-
ði ile ilgili olarak varlýða atfen anlamlar üretmek ve bu anlam-
lardan bilgiler çýkarmak çabasý ilmin maluma tabii olduðu
sonucunu ve ölçüsünü üretir. 

Þuur, varlýðý anlamlandýrmaz. Bilakis þuur manalarý anlar ve
bu manalara uygun varlýklarý arar veya üretir ki, manalar varlýk
dünyasýna çýkabilsinler. Bu çerçevede þuur; malumu ilme tabi ký-
lan, zarfý mazrufa baðlayan, arazýn cevherini deðil cevherin ara-
zýný arayan, þeklin muhtevasýný aramak yerine muhtevanýn
þeklini üreten bir bünyedir. 

"Akýl da bir tarla gibi 
ekilmeye ve bakýlmaya
ihtiyaç duyar." 

Cicero
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ÝNSANIN  KENDÝSÝ  ÝLE  
KURDUÐU  MÜNASEBET

Ýnsanýn kendisi ile iliþki kurmasý, literatürde tanýmlanmýþ de-
ðildir. Literatürde tanýmlanamamýþ olan efkar-ý umumide zaten
bilinmez. Ýnsanýn kendisi ile iliþki kurmasýnýn önemi biraz düþü-
nüldüðünde fark edilebilecektir. Fakat böyle bir konu insan zih-
ninde açýlmadýðý için önemi bilinmemekte ve neticeleri görüle-
memektedir. 

Ýnsanýn kendisi ile iliþki kurmasýný çift kiþilik olarak anlaya-
cak olanlar çýkabilir. Bunlarýn idrak derinliði karýncanýn dahi bo-
yunu aþmayacak sýðlýkta olduðu için önemsenmesi gerekmez. Fa-
kat önemsenmesi gereken nokta, insanýn kendisi ile iliþki kurma-
ya çalýþanlarýn çift kiþilikliliðe meyletmesi problemidir. Bu prob-
lemin yaþanmamasý için konunun açýklýða kavuþturulmasýnda
fayda var. 

Ýnsanýn kendisi ile kurduðu iliþki toplam olarak ifade edilirse,
þahsiyetini kesintisiz olarak takip etmesidir. Þahsiyetini oluþtur-
muþ insanlarýn hayatýn her safhasýnda ve her hadisede þahsiyet-
lerini kontrol etmesi ve ona uygun davranýþlar sergilemesidir.
Þahsiyetini oluþturmamýþ insanlarýn ise ilk yapmalarý gereken
iþin þahsiyetlerini oluþturmak ve bu istikamette çalýþmak olduðu
tespit edilmelidir. 

Ýnsanlar herhangi bir iþi, yapmadan önce deðerlendirirken,
sadece "yapýlabilirlik" açýsýndan incelemektedirler. Ýþin yapýlabi-
lirliðinden önce her nedense "ben bu iþi yapmalý mýyým?" diye bir
soruyu kendilerine sormamaktadýrlar. "Ben bu iþi yapmalý mýyým?"
sorusu, þahsiyetin oluþtuðu ve hayatýn içinde takip edildiði
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manasýna gelir. Ýþin yapýlýp yapýlmamasý gerektiði konusu sadece
menfaat veya yapýlabilirlik noktasýnda deðerlendirilmeye baþlan-
dýðýnda þahsiyetin oluþmadýðý ve hayatýn hayvani çerçevede ve
seviyede yaþandýðýný gösterir. 

Ýnsanýn bedeni varlýðýný korumaktaki hassasiyetinin çok azý-
ný ruhi ve zihni varlýðýný (bir manada þahsiyetini) korumakta
göstermediðini müþahede etmek ne büyük ýstýraptýr. 

** KKeennddiinnee  kkaarrþþýý  ddaavvrraannýýþþýý
Ýnsanýn kendine karþý davranýþý birçok þeyin ipucunu verir.

Kendini, varlýðý ve hayatý nasýl anlamlandýrdýðýnýn ipuçlarý baþta
olmak üzere, hayat alanýný, hayatý yaþama tarzýný ve ahlak anla-
yýþýný gösteren ipuçlarýdýr ayný zamanda. 

Ýnsanýn kendine karþý davranýþý suje-obje iliþkisi olmadýðý gi-
bi iki suje arasýndaki iliþki de deðildir. Ýliþki kuran ile iliþki kuru-
lanýn ayný kiþi olmasýnýn ortaya çýkardýðý çerçeve, eser ile mües-
siri (eser sahibini) bir arada bulundurduðu için sorumluluðu or-
tadan kaldýrýr. Eserin (kuralýn), eser sahibine (faile-sujeye) tabi
olduðundaki sorumsuzluk ile sujenin (eser sahibinin), esere (ku-
rala) tabi olmasýndaki sorumluluk halinin birbirine karýþtýðý tek
münasebet þeklidir bu. 

Sorumluluk ile sorumsuzluk halinin birbirine karýþtýðý bu mü-
nasebet hali, insanýn turnusol kaðýdý gibidir. Ýnsanýn kendini test
edebileceði veya insanýn kendini ele verebileceði tek münasebet
hali denilse, doðrudur. 

Ýnsanýn kendine müeyyide uygulayabilmesi kainatýn en il-
ginç ve en harikulade hadisesidir. Kainatýn en kuvvetli ve
en asil varlýðý kendi kendine müeyyide uygulayabilen
insandýr. 

Ýnsanýn kendine karþý davranýþlarý, insan davranýþlarýnýn en
orijinalidir. Özel olarak ve mutlaka incelenmelidir. Ýnsanlarýn in-
celenen davranýþlarýnýn genellikle diðer insanlara veya varlýklara
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karþý olanlarda yoðunlaþmýþ olan bilim dünyasý, insaný ýskala-
maktadýr. Ýnsanýn düðümleri bu noktada atýlmýþtýr ve çözümü de
keza bu noktada aranmalýdýr. 

Ýnsanýn kendine karþý müeyyide uygulamasýndaki zorluk, in-
sanýn yalnýz baþýna kaldýðýnda yaþadýðý hayatýn mahiyeti (niteli-
ði) savrulabilmektedir. Ýnsan yalnýz baþýna kaldýðýnda þahsiyetini
muhafaza edebiliyor ve ona uygun bir hayat yaþayabiliyorsa, güç-
lü ve itibarlý bir insandýr. Zira bu durumda sadece kendi öz kay-
naklarýndan enerji üretebilme imkaný vardýr ve kafi enerjiyi üre-
tebiliyorsa eðer güçlüdür. Cemiyetin içinde yaþarken hukuki ve
içtimai (sosyal) müeyyide tehdidi altýnda kurallara uyan insan,
yalnýz kaldýðýnda bu müeyyide tehditlerinin üzerinden kalkmasý-
na raðmen kurallara (þahsiyetine) uygun yaþayabiliyorsa asalet
sahibidir. 

** KKeennddiinnii  aannllaammllaannddýýrrmmaassýý  vvee  ttaannýýmmllaammaassýý
Ýnsanýn kendini anlamlandýrmasý ve tanýmlamasý kainat (tüm

varlýk) ile kurduðu iliþkinin muhtevasýný tayin eder. Kainat ile
kurulan iliþki, hem kainatý (varlýðý) ve hem de kendini konum-
landýrmaktýr. Bu meyanda hem kainatý ve hem de kendini
anlamlandýrmaktadýr. 

Kendini tanýmlamamýþ ve anlamlandýrmamýþ insan kainatta
ancak göktaþý gibidir ve ne istikameti bellidir ne de fonksiyonu
bellidir. 

Kendini tanýmlamak hayat alanýný tayin etmektir, anlamlan-
dýrmak ise hayattaki yerini tayin etmektir. Anlamlandýrmak ve
tanýmlamak ayný zamanda bir "hayat sahibi olmak" demektir.
Kendini anlamlandýrmayan ve tanýmlamayan insanýn bir hayatý
yoktur ve genel hayat kompozisyonu (toplumun ve hatta günü-
müzde dünyanýn ürettiði toplam hayat) içinde dolgu malzemesidir.
Hem kendini obje olarak görür ve hem de kendini obje olarak
görürler. 
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Ýnsanýn kendini anlamlandýrmasý, kendisi ile kurduðu en asil
münasebettir. Ýnsan asaletini baþkasýndan almaz. Baþkasýndan
alýnan asalet, esarettir. Asaletin ölçüleri baþka yerden alýnabilir
(kazanýlabilir) belki ama asaletin kendisi asla baþka yerden alýn-
maz. Asaletin kaynaðý insanýn ta kendisidir. Asalet hazýr bir elbi-
se de deðildir alýnýp giyilebilecek… Nakli de imkansýzdýr ve te-
varüsen intikal etmez. Asalet üretilir ve ancak üretene ait olan
bir deðerdir. 

Asalet zafiyetle bir arada bulunmaz. Zafiyet ya da kuvvet, in-
sanýn dýþýnda bulunan imkanlarla/imkansýzlýklarla ilgili bir þey
deðildir, insanýn öz enerjisinin miktarý ile ilgilidir ve bunu kul-
lanabilme maharetidir. En yüksek öz enerji üretimi, kendine
müeyyide uygulayabilen insanlarda vardýr. 

Ýnsanýn kendini anlamlandýrmasý asaletin bidayeti ise kendine
müeyyide uygulayabilmesi ise asaletin zirvesidir. 

** KKeennddiinnee  ssaayyggýýssýý
Kendini anlamlandýrmayan ve tanýmlamayan bir insanýn,

anlamsýz olana deðer vermesi ve saygý göstermesi kabil deðildir.
Daha da kötüsü kendini anlamlandýrmayan bir insanýn kendine
saygý duymasýdýr zira anlamsýz olana saygý duyma alýþkanlýðý
"saygýsýzlýktan" daha vahimdir. Böyle bir durumda "saygý", saygý
duyulacak bir deðer olmaktan çýkar. 

Ýnsanýn kendine saygý duyabilmesinin birinci þartý, kendine
müeyyide uygulayabilmesidir. Zira yanlýþ yapan insan, bu yanlýþýn
cezasýný baþkalarýnýn verme imkaný olmadýðý durumda, cezalan-
dýrýlmamak gibi bir imtiyaz sahibi olurlar ki, böyle bir imtiyaz,
asaletin kaybýdýr. Yanlýþ yapmamak kabil olmadýðýna göre asalet
hata yapmamak deðil, cezasýný kabul ve ona katlanmaktýr. Ýnsan
birçok hatasýný sadece kendisi bilir ve ancak kendisinin cezalan-
dýrmasý kabildir. Müeyyide uygulanmayan her hata bir "kir"dir ki,
her kir asaletin perdesidir. 
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** HHaayyaattýýnnýý  aannllaammllaannddýýrrmmaassýý
Ýnsanýn kendini anlamlandýrmasý, hayatý anlamlandýrmasýdýr.

Veya hayatý anlamlandýrmasý, toplam anlamdan kendi anlamýný
üretmesi veya elde etmesi demektir. Hangisini önce anlamlan-
dýrdýðýndan daha önemli olan anlamlandýrmayý gerçekleþtirmiþ
olmasýdýr. 

Ýnsanýn önce kendini anlamlandýrmasý, hayatý kendi anlamý
merkezinde anlamlandýrmasý neticesini doðurur. Kendine yükle-
diði mananýn ayný zamanda hayatý taþýyabilecek kadar güçlü ol-
masý halinde hayatý da anlamlandýrmasý kabildir. Aksi takdirde
hayatý ayrýca anlamlandýrmalýdýr ki bu durumda kendini anlam-
landýrmasý ile hayatý anlamlandýrmasý arasýnda tezat bulunmasý
ihtimali mevcuttur. 

Önce hayatý anlamlandýrmasý ve bu toplam anlamdan kendi
anlamýný üretmesi daha saðlýklý gibi görünüyor. Zira önce kendi-
ni anlamlandýrdýðýnda bu anlamý hayata yükleme çabasý (bunun
genellikle çok zor olduðu unutulmamalýdýr) sýhhatsiz geliþmeleri
tetikleyebilir. Kendi merkezinde yoðunlaþan bir þahsiyet yapýsý-
ný geliþtirebilir ve yerleþtirebilir ki, hayatýn tabiatýna aykýrý bir
durumdur ve mesela diktatörler böyle bir iç dünyaya sahiptirler.
Yani soysuz bir þahsiyet!!!

Ýnsan, kendini ve hayatý anlamlandýrmadýðý durumda asalet
anlamýný bulamayacak ve varolamayacaktýr. Ýnsanlarýn kendi dý-
þýnda asalet aramalarý, kendini ve hayatý anlamlandýramamak-
tan dolayý asaleti tanýmlayamama zafiyetinden kaynaklanmakta-
dýr. Asalet bir defa kazanýldýðýnda süregidecek bir deðer olmadý-
ðý ve her an yeniden üretilmesi gereken bir deðer olduðu anlaþýl-
madýðý için hazýr marka asalet arama çabasý yaygýn þekilde ken-
dini göstermektedir.. Asalet mahiyeti gereði ucuz ve kolay deðil-
dir ve mütemadi bir emek ve hassasiyet ister. Öyle ki bir saniye
önce dünyanýn en asil insaný, bir saniye sonra dünyanýn en alçak
insaný olabilir. Bu meyanda asaleti ambalajlanmýþ markalar
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halinde alýp satanlar asaleti istismar eden en soysuz insanlardýr
ki, asaleti bir insani deðer olmaktan çýkarmýþlar ve sosyal statü
haline getirmiþlerdir. 

Hayatý anlamlandýrmak, "yaþanabilir hayat" veya "yaþanmasý
gereken hayat" çerçevesi ve kavrayýþý oluþturmaktýr. Diðer ifa-
deyle insanýn, kendine bir hayat sunmasýdýr. Bunu yapmadýðýnda
kendi hayatýný üretemeyecek ve kendi hayatýný yaþayamayacak-
týr. Ya diðer insanlarýn hayatýný yaþayacak veya diðer insanlarýn
hayatlarýnýn malzemesi olacaktýr. Toplam hayatýn (cemiyet haya-
týnýn) terkibi bütünlüðünün bir parçasý olmak ve orada bir boþ-
luk doldurmak baþka þeydir, diðer insanlarýn (bazý insanlarýn) ha-
yatlarýnýn bir parçasý veya malzemesi olmak baþka þeydir. Ýnsan-
larýn hayatlarýnýn malzemesi olmak "obje insan" olmak demektir.
Toplam hayatýn bir parçasý olmak ise kendi hayatý ile toplam
hayata katkýda bulunmaktýr. 

Ýnsanýn kendine bir hayat sunabilmesi "fert" olabilmesidir.
Fert olmadan asalet sahibi olmak kabil olmayacaðýna göre,
kendine hayat sunmayan insanýn asil olmasý imkansýzdýr. 

"Doðru olaný yalnýz
akýllý insanlar yakalar." 

Goethe
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AKLIN  KÝLÝTLENMESÝNÝ  ÇÖZME

** AAkkllýýnn  kkiilliittlleennmmeessii
Akýl kilitlenmesi þuurun teþekkül ettiði insanlarda meydana

gelmez. Bu sebeple aklýn kilitlenmesi akýllý insanlarda mümkün
ama þuurlu insanlarda imkansýzdýr. 

Aklýn kilitlenmesi birkaç yolla gerçekleþebilir. Aklýn bir ko-
nuda (veya alanda) kesifleþmesinden veya bir noktaya hedeflen-
mesinden kaynaklanabilir. Aklýn bir konuda yoðunlaþmasý ile
hedeflenmesinin ayný görüntüleri oluþturduðu durumlar fazladýr.
Pratikte bunlarý birbirinden ayýrmak kolay olmayabilir. 

** KKeessiifflleeþþmmeeddeenn  ((yyooððuunnllaaþþmmaaddaann))  kkaayynnaakkllaannaann
kkiilliittlleennmmee

Aklýn kilitlenmesinin birkaç ihtimali bulunmaktadýr. Bunlar-
dan birincisi, bir konudaki kesifleþmesi ve fakat o konuyu idrak
edememesi ve aþamamasýndan kaynaklanýr. Aklýn kilitlenmesi
için kesifleþmesi kafi gelmediði gibi idrak edemediði ve aþamadý-
ðý bir konuyla karþýlaþmasý da kafi deðildir. Aklýn en önemli ma-
haretlerinden birisi de çözemediði problemleri önemsememe ve
gündeminden çýkarma ve hatta ret etme tavrýdýr. Bu maharet

KKÝÝLLÝÝTTLLEENNMMEELLEERRÝÝNN  ÇÇÖÖZZÜÜMMÜÜ
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kendini koruma refleksinin zuhur biçimlerinden biridir ve doðru-
su yaygýn bir þekilde de kullanmaktadýr. Zira hayatta karþýlaþtýðý
olaylarýn içinde çözemediði çoktur ve sürekli bu tür olaylarla
karþýlaþmaktan da kurtulamaz. 

Aklýn yoðunlaþtýðý konunun ayný zamanda problem olmasý
gerekmektedir. Akýl kendi sahibi (insan) için problem olmayan
bir konuyu teorik olarak çözemese veya aþamasa da o konuda
yoðunlaþmasýný bir dereceden ileriye taþýmaz ve kilitlenmez.
Bu sebeple problem olmasý da kafi deðildir. 

Problem bünyesinde bir ihtiyacý da ihtiva etmelidir. Doðrusu
her problem bir ihtiyacý muhtevidir fakat burada gerekli olan ih-
tiyaç zaruri ihtiyaçlardan olmalýdýr. Zaruri ihtiyaçlarýn da cinsiy-
le sabitlenmiþ olmasý gerekir, zira ikame yoluyla karþýlanacak ih-
tiyaçta alternatif imkaný olduðu için yoðunlaþma gerçekleþmeye-
bilir. Temin edilmesi veya karþýlanmasý þart olan bir ihtiyaç prob-
lemi aðýrlaþtýrýr ve zorlaþtýrýr. Akýl ihtiyacý temin zarureti ile
problemden uzaklaþamaz ve probleme yönelik kesafeti artar. 

Aklýn muhatap olduðu konu (problem) ile ilgili özellikler
bunlardýr. Fakat aklýn kilitlenmesi için problemin niteliði de kafi
deðildir. Aklýn bünyesinde ve gerçeklik zemininde bazý ihtimal-
lerin meydana gelmesi gerekir ki akýl kilitlensin. 

** AAkkllýýnn  bbüünnyyeessiinnddeekkii  öözzeelllliikklleerr  
Aklýn bünyesinde muhatap olunan problemi çözme imkan ve

kabiliyetinin bulunmamasý gerekir. Akýl her problemi çözme im-
kanýna zaten sahip deðildir. Bu sebeple problemi çözme imkan ve
kabiliyetine sahip olmamasý kafi deðildir. Problemi çözebileceði-
ne dair kanaat sahibi olmasý gerekir. Zira problemi çözme imkan
ve maharetine sahip olmadýðýný anladýðýnda problemin çözü-
münde ýsrar etmeyecek ve dolayýsýyla yoðunlaþmayacaktýr. 

Problemi çözebilileceði kanaatiyle o istikamette faaliyetine
devam eden akýl, kendinde bulunmayan yeni imkanlar elde et-
me çabasýna girer. Problemlerin aklý geliþtirme etkisi vardýr.
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Akýl problemin etrafýnda sürekli dönerken bir taraftan onu teþ-
his eder ve bir taraftan da teþhise paralel olarak gerekli malzeme
ve kavrayýþ formlarý üretmeye veya elde etmeye çalýþýr. 

Akýl yeni malzeme ve imkanlar elde etmeye çalýþmaz ve bu
konuda araþtýrma yapmazsa kilitlenme ihtimali kendini gösterir.
Akýl neden yeni malzemeler ve imkanlar aramaz? Bu sorunun
cevabý, akýl kilitlenmesi ihtimallerinden birinin açýklamasýdýr. 

Aklýn teþekkülünde bünyesine yerleþen bazý esaslarýn faaliye-
tini sýnýrlandýrmasý sözkonusu olabilmektedir. Fikri sabitin bir tü-
rü olan bu durum, aklýn bünyesinde bulunduðu için akýl tarafýn-
dan teþhis edilemeyebilir ve deðerlendirilmesi imkansýz olabilir.
Akýl mevcut hacmi ve yapýsýyla problemin çözülebileceðine veya
çözülmesi gerektiðine kanaat getirerek faaliyetine devam edebilir.

Yeni malzeme ve imkanlar araþtýrmamasý farklý alanlardaki
malzeme ve imkanlara karþý olmasýný gerektiren bünye özellikle-
rini taþýmasýyla da mümkündür. Hakikaten akýl teþekkül sürecin-
de kendini bazý alanlara veya konulara kapatmýþ olabilir. Proble-
min çözümü için gereken malzemelerin kendini kapattýðý alan-
larda olmasý halinde bunlarý elde etmek için çalýþmayacak aksine
onlarý uzaklaþtýrmak için çaba gösterecektir. 

*

Akýl yeni malzeme ve imkan arayýþýna girerse, problemin teþ-
hisine göre gerekli olan malzeme ve imkanlarý önce gerçeklik ze-
mininde arar. Gerçeklik zemini akla ne kadar malzeme sunarsa
sunsun ayný zamanda aklý "tek yöne" mecbur ederse, bu durum-
da aklýn kilitlenme ihtimallerinden birisi gerçekleþir. Gerçeklik
zemini aklý tek yöne nasýl mecbur býrakýr? Bu sorunun cevabý
aþaðýda verilmiþtir. 

*

Akýl gerçeklik zemininde gerekli olaný veya benzerini bula-
maz ve gerçeklik zemini tek yön mecburiyetini göstermezse, dýþ
dünyaya döner ve problemin nasýl çözüldüðüne dair tecrübeleri
araþtýrýr. Akýl bu noktaya kadar gelirse eðer kilitlenme ihtimalinden
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azami derecede uzaklaþmýþ demektir. Fakat bu durumda bile azda
olsa kilitlenme ihtimali vardýr. Fakat çok nadir görüldüðü için bu
ihtimal üzerinde durulmayacaktýr. 

** GGeerrççeekklliikk  zzeemmiinniinniinn  öözzeelllliikklleerrii
Gerçeklik zemini akla tek yol gösterirse aklýn kilitlenmesi

sözkonusu olabilir. Gerçeklik zemininin zengin ve derin olmama-
sý aklýn kilitlenmesinde doðrudan etkilidir. Akýl gerçeklik zemi-
ninde tek yol (bakýþ açýsý) deðil de alternatifler bulabilirse kilit-
lenmez. Gerçeklik zemininin tek yön göstermesi yalnýz baþýna
kafi deðildir. Tek yönü akla ayný zamanda güçlü bir þekilde em-
poze etmesi ve aklýn dýþ dünyaya çýkýþýný engellemesi gerekir.
Akýl dýþ dünyaya çýkabilirse kilitlenmeden büyük oranda kurtulur. 

Akýl ile gerçeklik zemini arasýndaki irtibatýn kesafeti ve vaz-
geçilmezliði dikkate alýnýrsa gerçeklik zemininin aklý tek yöne
mahkum etme kudreti vardýr. Gerçeklik zemininin hayat alanýný
kuþatacak kadar geniþ olmasý ihtiyaçlarý temin noktasýnda akla
kafi geldiði anlamýna gelir. Zira insanýn ve dolayýsýyla aklýn ihti-
yaçlarý hayat alaný ile ilgili ve sýnýrlýdýr. Gerçeklik zemininin bu
durumda bulunmasý akla baþka yol olmadýðý noktasýndaki empoze
ediþi kolaylaþtýrýr. 

Gerçeklik zemininin katý bir yapýya kavuþmasý halinde bu du-
rum meydana gelebilir. Hayat alanýnýn ahlak zemini ve mana ze-
mini ile irtibatýnýn fazla olmamasý (baþka bir ifadeyle ahlak ve
mana zeminlerinin etkili olmamasý) durumunda gerçeklik zemi-
ni hayat alanýný ihata edebilir. Hayat alanýný yalnýz baþýna ihata
edebilecek kadar kuvvetli bir yapýya kavuþan gerçeklik zemini,
bünyesini tahkim eder ve saðlam sýnýrlar ile çevirir. Bu durum
aklý gerçeklik zemininin bir fonksiyonu haline getirecek noktala-
ra kadar varýr. Akýl gerçeklik zemini ile irtibatýnýn yoðunluðuna
raðmen müstakil bir bünyeye sahiptir. Fakat gerçeklik zemininin
bu kadar güçlendiði hallerde ona baðlý ve baðýmlý pozisyona gelme
ihtimali vardýr. 
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Gerçeklik zemininin akýl üzerinde bu kadar aðýr baskýlar oluþ-
turabildiði ihtimallerde akla tek yön sunma ve bunda ýsrar etme
imkaný olduðu doðrudur. Akýl gerçeklik zemini karþýsýndaki
pozisyonu gereði dýþ dünyaya çýkamayabilir. (Gerçeklik zemini,
"insandaki zeminler" isimli eserimizde incelenmiþtir).

** AAkkýýll  vvee  ggeerrççeekklliikk  zzeemmiinnii  ddýýþþýýnnddaakkii  þþaarrttllaarr  
Aklýn bünyesi ve gerçeklik zemininin mahiyeti aklýn kilitlen-

mesi için gerekli þartlarý taþýmayabilir. Bu durumda aklýn kilitlen-
me ihtimali tamamen ortadan kalkmýþ olmaz. Akýl ve gerçek-
lik zemini dýþýndaki þartlardan kaynaklanan aklýn kilitlenme
ihtimalleri de bulunmaktadýr. 

Duygu bunlarýn en önemlisidir. Duygunun aklýn kilitlenmesi-
ni gerçekleþtirebilecek kudreti olduðu vakadýr. Akýl kilitlenmele-
rinin çoðunluðunun duygunun müdahalesi ile olduðu müþahede
edilebilmektedir. 

Güçlü duygularýn aklý peþinde sürükleme imkaný var. Aklý pe-
þinden sürükleyen duygular aklýn kilitlenmesini gerçekleþtirmez.
Duygunun aklýn faaliyetlerini iptal etmesi (aklýn iptali deðil,
faaliyetlerin iptali) ile aklýn kilitlenmesine katkýda bulunmasý
farklý vakalardýr. Duygu aklýn faaliyetlerini iptal edip peþinden
sürüklemeye baþladýðýnda akýl kilitlenmez. Duygunun etkisi
geçtiðinde normal faaliyetlerine baþlar. 

Aklýn faaliyetlerini iptal etmeyecek güçte bulunan duygula-
rýn aklýn faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sözkonusu
olabilir. Aklýn kilitlenmesine vesile olan duygular bu güçte
olanlardýr. 

Duygularýn aklý bir istikamete sevketmesi ve o istikameti akýl
için tek yön (tek mecra) haline getirmesi, aklýn kilitlenmesini
mümkün kýlar. Akýl hem faaliyetlerine devam etme imkanýna sa-
hip olduðu fakat hem de tek istikamet üzere faaliyette bulunmak
mecburiyetinde kaldýðý için kilitlenmenin þartlarýnýn çoðunluðu
oluþmuþ demektir. Ne var ki kilitlenmenin þartlarýnýn tamamý
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bundan ibaret deðildir. Tek istikamet üzere faaliyet göstermek
zorunda kalan aklýn o istikamette çözemediði problem olmadýðý
takdirde kilitlenmesini gerektirecek bir sebep yoktur. 

Faaliyet göstermek mecburiyetinde kaldýðý istikamette önem-
li ve vazgeçemeyeceði bir problemle karþýlaþtýðý takdirde akýl o
problemi farklý alanlara taþýma imkanýna sahip olmadýðý için ki-
litlenmek ihtimali ile karþý karþýya gelir. Tek istikamet mecburi-
yeti, farklý istikametlerde ve alanlardaki imkan ve malzemeler-
den faydalanmasýna fýrsat vermeyecektir. (Duygu konusu "insan"
isimli eserimizde teferruatlý þekilde incelenmiþtir).

** AAkkllýýnn  pprroobblleemmii  ççöözzüümm  þþeekklliinnddee  ýýssrraarr  eettmmeessii
vvee  tteekkrraarraa  ddüüþþmmeessii

Problem sadece insanýn kendisi ile ilgili olmayabilir. Sosyal
taraflarý olan problemlerin çözümü halinde dahi aklýn kilitlenme
tehlikesi bulunmaktadýr. Çözüm sadece kiþi ile ilgili deðil ve
ayný zamanda sosyal bir ciheti de muhtevi ise, çözümün ilgililer
tarafýndan anlaþýlmasý ve kabul edilmesi gerekmektedir. 

Akýl kendi çözümünü sosyal alana arzettiðinde kabul gör-
mezse, ya çözümden vazgeçer ve yeni çözümlere yönelir veya
çözümünde ýsrar eder. Çözümünde ýsrar etmesi halinde kilitlenme
ihtimali vardýr. 

Aklýn kendi çözümünde ýsrar etmesinin altyapýsýnýn incelen-
mesi gerekir. Kural olarak her akýl kendi çözümünde ýsrar eder ve
kendi çözümünü beðenir. Fakat buradaki ýsrar daha yoðun bir
ýsrardýr. Öyle ki, çözümünden (ve ayný zamanda kararýndan)
asla vazgeçmeyecek kadar ýsrarlý olmasý gerekir. Aksi takdirde
kilitlenme gerçekleþmez. 

Kararlýlýk ile kilitlenmenin birbirine karýþtýðý noktalardan
birisi burasýdýr. Hakikaten ýsrar hem kararlýlýkta ve hem de
kilitlenmede mevcuttur ve sadece ýsrara bakarak kilitlen-
meden bahsetmek doðru olmaz. 
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Kilitlenmeden kaynaklanan ýsrar, alternatifleri dikkate al-
maz. Kararlýlýktan kaynaklanan ýsrar alternatifleri dikkate
alýr ve onlarý deðerlendirir. Hala ýsrar ediyorsa kendi çözü-
münün doðru olduðunu mukayeseli olarak görmüþ olmaktan
kaynaklanýyor demektir. 

Aklýn çözümünde ýsrar etmesinin sebepleri; güçlü veya ka-
palý olmasýdýr. Güçlü veya kapalý aklýn çözümünde ýsrar etmesi
kilitlenmesine sebep olabilmektedir. 

** GGüüççllüü  aakkýýll  
Güçlü akýl geliþmiþ akýl deðildir. Fakat geri kalmýþ (zafiyet ha-

linde olan) akýl da deðildir. Nispeten geliþmiþ bir akýldýr ama te-
barüz ettiði nokta geliþmiþlikten ziyade güçlülüktür. Geliþmiþ
akýl, çözümünde ýsrar etmekten ziyade farklý çözümlerinde olabi-
leceðini anlar ve yeni çözümlere yönelebilir. 

Güçlü akýl, mevcut haliyle saðlam temelleri olan akýldýr. Daha
geliþmiþ akýllara nispetle saðlam esaslara sahip olmayabilir ama ken-
di hacmi ve seviyesinde saðlam ölçülere sahip olan akýl güçlüdür.
Kendi hacmine paralel olarak oluþturduðu hayat alanýnda, hayatý
taþýyabilen akýl, güçlü akýldýr. Zayýf akýl, kendi hacmi ve seviyesine
paralel oluþan hayat alanýnda, hayatýn yükünü taþýyamayan akýldýr.

Güçlü akýl, herhangi problemi çözdüðü takdirde gücü ile mü-
tenasip þekilde ýsrarcý olur. Kendi çözümünde ýsrar edecek kadar
güçlüdür de… Fakat zayýf akýl bir problemi çözmüþ olsa dahi,
zafiyeti çözümünde ýsrar etmesine imkan vermez. 

Çözümünde ýsrar eden aklýn, gücünü aþan bir etki ile karþýlaþ-
madýðý takdirde ýsrarýna devam edeceði vakadýr. Israrda istikrar
kilitlenmeyi icbar edecektir. 

** KKaappaallýý  aakkýýll
Kapalý akýl hem zayýf akýldýr ve hem de hacimsiz akýldýr.

Fakat kapalýlýk özelliði, zayýf aklýn en güçlü halidir. Kapalý akýl,
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zafiyetinden güç üretir. Ne var ki bu güç, sadece savunma gücü-
dür. Savunma alanýnda büyük bir güç ortaya çýkar fakat bu güç
korkunun gücüdür. Ne kadar güçlü görünüyorsa o derecede
korkmaktadýr. 

Kapalý akýl, kendine yeterli olduðu zanný ile bir noktada ge-
liþmesini durduran ve farklý alanlara kendini kapatan akýldýr.
Aklýn bünyesindeki zafiyet, hayata dair bir takým korkular, kay-
gýlar ve endiþeler üretir. Üretilen korku, kaygý ve endiþelerin her
biri kendini çevreleyen bir sýnýrdýr. Sýnýrlarýn içine çekilerek o
alanda ürettiði hayatý yaþamakta ýsrar eder. 

Kapalý aklýn bir problemi çözmüþ olmasý halinde o çözümde
ýsrar etmesi anlaþýlabilir bir durumdur. Zira kapalý akýl zaten al-
ternatifleri deðerlendirmez. Bir problemin bir tane çözümü an-
cak vardýr ve çok zaman bir çözümü dahi yoktur. Bünyesindeki
zafiyet, birçok çözüm ihtimalini kabul etmez ve o kadar geniþ bir
alanda faaliyet göstermeyi göze alamaz. Korkularý güçlüdür ve bu
sebeple ýsrarý da güçlüdür. (Aklýn özellikleri (kapalý olmasý, açýk
olmasý, güçlü olmasý, zayýf olmasý v.s.) "akýl" isimli eserimizde
incelenmiþtir). 

** AAkkllýýnn  hheeddeefflleennmmeessiinnddeenn  kkaayynnaakkllaannaann
kkiilliittlleennmmee

Aklýn kilitlenmesinin diðer bir ihtimali, aklýn bir maksada
hedeflenmesi halinde meydana gelebilmektedir. Hemen belirte-
lim ki aklýn bir maksada hedeflenmesi ve hatta o hedefe kilitlen-
mesi "akýl kilitlenmesi" deðildir. Akýl kilitlenmesinin gerçekleþe-
bilmesi için hedeflenmenin bazý özellikler taþýmasý gerekir. 

Aklýn genel manada hedeflenmesi veya bir istikamete
doðru yönelmesi saðlýklý ve lüzumludur. Özellikle hayata
paralel bir istikamet edinmemiþ akýl problemlidir. Ýstika-
met kazanmamýþ aklýn insan ihtiyaçlarýný karþýlamasý ve
hayata müdahale etmesi zordur. 
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Hayatýn genel bir istikameti olduðu gibi bununla beraber ve ge-
nellikle paralel birçok istikameti daha olur. Genel istikamete zýt yön-
lerde tali (ikincil) istikametlerin olabileceði ihtimali de gözden ýrak
tutulmamalýdýr. Her hayat alanýnýn kendine ait bir isitikameti oldu-
ðu ve bunlarýn toplamýndan genel istikametin çýktýðý müþahede edi-
lebilmektedir. Ayný þekilde akýl da birçok istikamete sahip olabil-
mekte ve bunlarýn toplamýndan bir genel istikamet çýkarabilmekte-
dir. Hayat Sabit deðil, sürekli bir akýþ içindedir. Akýþýn gerçekleþebil-
mesi için bir istikametin olmasý gereði anlaþýlabilir bir durumdur.

Alan kilitlenmelerinde olduðu gibi bazý durumlarda aklýn söz-
konusu istikametlerden birine fazla önem vermesi mümkündür.
Belli bir istikamette yoðunlaþan akýl diðer istikametleri ihmal
etmeye baþladýðýnda problem kendini göstermeye baþlar. 

Aklýn yoðunlaþtýðý istikametin yalnýz baþýna hayatýn yükünü
taþýyamayacak güçte olmasý gerekir. Baþka bir ifadeyle aklýn
yoðunlaþtýðý istikamet "genel istikamet" mahiyetini kazanmaya
müsait olmamalýdýr. Genel istikametlerde (hayatýn istikameti)
gerçekleþen yoðunlaþma aklýn kilitlenmesine sebep olmaz. 

Yoðunlaþýlan istikametin hayatý taþýma gücünün olmamasýna
raðmen aklýn hayatý o istikamete doðru sürüklemeye çalýþmasý
gerekir. Hayatýn tamamýný o istikamete doðru taþýma çabasý
olmadýðý takdirde akýl kilitlenmez. 

Hayatý yoðunlaþýlan istikamette yaþamak konusunda ýsrar et-
mek ve tüm problemleri o istikamette çözmeye çalýþmak, aklýn
kilitlenmesi için gerekli þartlarýn oluþtuðu manasýna gelir.

*

** AAkkllýýnn  kkiilliittlleennmmee  mmeekkaanniizzmmaassýý
Kilitlenme iki þekilde gerçekleþir. Birincisi ve az olaný "ani

kilitlenme"dir. Diðeri ise daha yaygýndýr ve bir süreç sonunda
meydan gelir. Ani kilitlenmede yoðunlaþmadan ziyade zorlanma
vardýr, süreç sonunda kilitlenmede ise yoðunlaþma ve zorlanma
beraber bulunur. 
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** AAnnii  kkiilliittlleennmmee
Ani kilitlenme istisnadýr. Çok az gerçekleþir ve doðrusu ger-

çekleþtiðinde ise akýl kilitlenmesinden baþka durumlara benzer.
Psikolojik veya psikiyatrik vaka olarak deðerlendirilir.

Ani kilitlenme "þok edici etkiler" karþýsýnda meydana gelir.
Þok etkiler insan iç dünyasýný vurduðunda ruhi ve zihni dünya
normal alýþkanlýklarý ve refleksleriyle mukavemet edemez. Þok
etkiler karþýsýnda akýl faaliyetlerini askýya alarak kendini muha-
faza eder. Þok etkiler karþýsýnda faaliyetlerini askýya alan akýl
kendini etkiye kapatýr. Etkiye açýk halde bulunmadýðý için etkinin
gücü ne olursa olsun doðrudan bir zarar görmez. 

Akýl þok etkiler karþýsýnda faaliyetlerini askýya aldýðýnda
problem yaþamaz. Bu tavýr aklýn mahirane gerçekleþtirdiði ma-
nevralarýndan biridir. Etkinin aðýrlýðý geçene kadar faaliyet gös-
termez veya etkiye karþý mukavemet edecek tarzda faaliyette bu-
lunmaz. Etki geçtikten sonra faaliyetlerine devam eder. Þok et-
kilerin akýl üzerinde neticeleri olmayacaðýný söylemek kabil de-
ðildir. Fakat akýl faaliyetlerini askýya almakla kendini büyük
oranda korumuþ olur. 

Ýstisna durumlarda akýl þok etkiler karþýsýnda faaliyetlerini as-
kýya almaz. Etkiye karþý mukavemet etmek ister ve faaliyetlerine
gücü nispetinde devam etmeye çalýþýr. Ani kilitlenmenin gerçek-
leþtiði nokta tam burasýdýr. 

Þok etkilerin bazýlarý aklýn mukavemet etmek zorunda ol-
duðu etkilerdir. Bazen de içinde bulunulan þartlar þok etkilere
karþý mukavemet etmek için aklý zorlar. Tüm bunlar aklý þok
etkilere karþý mukavemet etmek zorunda býrakabilecek güce
ulaþamayabilir. Zira akýl þok etkilere karþý mukavemet etme-
mek konusunda ýsrarlýdýr. Ne var ki her insanýn hayatýnda bir-kaç
defa þok etkilere karþý aklýn mukavemet etme çabasýna girmesi
mümkündür. 
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Akýl þok etkilere karþý mukavemet etme çabasýna girdiði ve
faaliyetlerini devam ettirmeye çalýþtýðý durumda etkiye karþý açýk
hale gelir. Þok etki doðrudan aklýn bünyesine intikal eder ve
bünyesine zarar verir. Aklýn bünyesinin doðrudan zarar görmesi
normal þartlarda sözkonusu olmaz. Fakat þok etkiler aklýn bün-
yesine doðrudan zarar verecek kadar güçlü etkilerdir. 

Þok etki aklýn bünyesine ulaþtýðýnda netice ne olur? Bu soru-
nun sorulmasý gereken bir noktadýr burasý. Zira þok etki aklýn
bünyesini vurduðunda akýlda sadece kilitlenme meydana gelmez.
Baþka ihtimallerin meydana gelmesi de sözkonusudur. 

Bu durumda aklýn bünyesinin aðýr zararlar görmesi mümkün-
dür. Bünyenin aðýr zararlar görmesi halinde psikiyatrik vakalar
meydana gelebilir. Bu durumlarýn aklýn kilitlenmesiyle ilgisi yoktur. 

Aklýn kilitlenmesini gerçekleþtirecek þok etkilerin hangi özel-
liðe sahip olmasý gerektiðini tespit etmeliyiz. Þok etkilerin bazý-
larý insaný bir faaliyete sevketmez. Mesela yakýný ölen insanýn
karþýlaþtýðý þok etki o insaný herhangi bir iþ yapmaya sevketmez.
Kiþiyi faaliyete sevketmeyen þok etkiler aklýn kilitlenmesini ger-
çekleþtirmez. Zira bu durumda aklýn faaliyet göstermesi ihtimali
yok denecek kadar azdýr. 

Bazý þok etkiler insaný faaliyete sevkeder. Aklýn kilitlenmesi-
ne sebep olanlar bunlardýr. Bir iþi yapmayý gerektiren þok etkiler,
aklýn faaliyetlerini o istikamete doðru sevkeder. Etki güçlü oldu-
ðu için aklýn faaliyetleri o istikamete doðru savrulurken ayný za-
manda tek faaliyet istikameti haline gelir. Bu þekilde oluþan ha-
reket (faaliyet) mecrasý aklýn faaliyetini o istikamete kilitler. 

Etkinin gücü meydana gelen faaliyet mecrasýnýn dýþýnda ka-
lan tüm alanlarý (faaliyet ve hayat alanlarýný) karanlýða gömer.
Akýl diðer alanlarý göremez hale gelir. Zaten faaliyet mecrasýn-
dan dýþarý çýkma imkaný ve kudreti kalmamýþtýr. 

Tek faaliyet mecrasý aklýn bünyesini çok hýzlý þekilde deðiþtirir.
Bünye o mecraya ayarlý faaliyet gerçekleþtirmek istikametinde
deðiþir. Kilitlenme gerçekleþmiþtir. 
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** SSüürreeçç  ssoonnuunnddaa  kkiilliittlleennmmee
Süreç sonunda kilitlenme ihtimali uzun bir zamana yayýldýðý

için kilitlenmenin baþlangýcýnda fark edilmez. Aklýn bünyesi dik-
katlice tetkik edilmediði takdirde devamýnda da fark edilemeye-
ceði unutulmamalýdýr. 

Süreç sonunda kilitlenme ihtimalleri yukarda anlatýldý. Ani
kilitlenme ihtimalinin dýþýndaki tüm kilitlenmeler belli veya be-
lirsiz bir süreç neticesinde kilitlenmedir. Yukarda anlatýlanlarýn
tamamý süreç neticesinde kilitlenmedir. 

** AAkkllýýnn  kkiilliittlleennmmeessiinnii  ççöözzmmee
Aklýn kilitlenmesini çözmek için öncelikle kilitlendiðini

kabul etmek ve nasýl bir kilitlenme içinde bulunduðunu teþhis
etmek þarttýr. En zor tarafý aklýn, kilitlendiðini kabul etmesidir.
Hakikaten aklýn kendi bünyesinin kilitlendiðini kabul etmesi
fevkalade zordur. 

Aklýn kilitlenmesinin alametleri þunlardýr. Aklýn kilitlenme-
sini çözmek için yapýlmasý gerekenler; aklý dinlendirmek, zekaya
hürriyetini vermek, hayat alanýný deðiþtirmek, düþünce alýþtýr-
malarý yapmaktýr. 

** AAkkllýý  ddiinnlleennddiirrmmee
Ýnsan zihni faaliyetlerinin çoðunu aklýyla yapar. Akýl faaliyet-

lerinin durdurmak, zihni faaliyetleri tatil etmektir. Bunun pratik-
te mümkün olmayacaðý ayrý bir konudur. Fakat mümkün olduðu
takdirde de yapýlmamasý gerekir. Öyleyse aklý dinlendirmekten
kastýmýz nedir?

Aklýn faaliyetlerini kilitlendiði alanda durdurmak veya aský-
ya almak veya azaltmakla akýl dinlendirilebilir. Aklýn kilitlenme-
sinin en önemli özelliði ilgili alanda (veya konuda) yoðunlaþma-
sýdýr. Yoðunlaþma, hem dikkat itibariyle hem de faaliyet itibariy-
ledir. Aklýn ilgili konudaki faaliyetleri azaltýldýkça görülecektir ki
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dikkat ve akýl baþka konulara yönelecektir. Dikkat ve aklýn faali-
yetleri baþka konulara yöneldiði nispette aklýn ilgili alandaki yo-
ðunlaþmasý azalacak ve kilitlenme zaman içinde çözülmeye baþ-
lanacaktýr. Aklýn kilitlenmesini çözmek bu kadar kolaydýr aslýn-
da fakat aklý kilitlendiði alandan uzaklaþtýrmak fevkalade zordur.
Formül basit fakat tatbikat zordur. 

Akýl kilitlendiðinde bünyesindeki unsurlar kilitlendiði konu-
ya ayarlý hale gelmiþ olur. Aklýn bünyesinin baþtan sona deðiþti-
ðini söylemek kabil deðildir ama faaliyet organizasyonunun de-
ðiþtiði vakadýr. Aklýn bünyesindeki organize oluþ ile faaliyetleri
için organize oluþu birbiriyle yakýndan irtibatlýdýr mutlaka. Fakat
ayný bünye organizasyonuyla (burada sistem de denilebilir) farklý
sayýda ve çeþitte faaliyet organizasyonunu gerçekleþtirebilir. 

Aklýn faaliyet organizasyonu, faaliyet tarzýdýr. Faaliyet tarzý,
aklý oluþturan unsurlarýn ve malzemelerin kullanýlabilirlik duru-
mu ile ilgilidir. Aklýn bünyesini teþkil eden bazý unsurlar çok
önemli olmalarýna raðmen faaliyette kullanýlmazlar bazýlarý ise
çok az kullanýlýrlar. Buna karþýlýk aklýn bünyesinde çok önemli
olmasa dahi faaliyetlerde sýklýkla kullanýlanlar bulunur. Mesela
mantýk formlarý aklýn bünyesinin teþkilinde çok önemli deðildir
ama faaliyetlerinde mutlaka bulunurlar.

Akýl kilitlendiðinde, kilitlendiði konunun özelliklerini ve
malzemelerini faaliyetlerinde kullanmaya baþlar. Kilitlenme uzun
bir müddet sürerse, ilgili konunun özelliklerini ve malzemelerini,
faaliyetlerinde vazgeçilmez malzemeler halinde kullanmaya baþ-
lar. Mesela o konunun mantýk formlarýný faaliyetlerinde sürekli
kullanmaya baþladýðýnda baþka mantýk formlarý kullanmaktan
uzaklaþmaya baþlar. Bir alanýn mantýk formlarý hayatýn tamamý-
ný taþýyacak güce sahip deðildir. Akýl kilitlendiði alanýn mantýk
formlarýný diðer alanlarda da kullanmaya çalýþýr. Kilitlendiði
alandan uzaklaþmasýnýn zorluðundan birisi budur. Kilitlendiði
alanýn malzemelerini ve özelliklerini gittiði yere (alana) götüreceði
için aslýnda alan deðiþtirmiþ olmaz. 
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Aklýn faaliyet organizasyonunun kilitlendiði konuya ayarlý
hale gelmesi, aklýn faaliyetlerinin o alandan uzaklaþmasýný zor-
laþtýracaktýr. Aklýn faaliyet organizasyonunu deðiþtirmeden ilgili
konudan uzaklaþtýrmaya çalýþmak netice vermez. Faaliyet orga-
nizasyonunu (tarzýný) deðiþtirmeden baþka bir alana yöneldiði
takdirde dahi kilitlendiði alanýn özelliklerini oraya götüreceði
için kilitlenme devam edecektir. 

** ZZeekkaayyaa  hhüürrrriiyyeett
Kilitlenen aklýn önemli bir faaliyet özelliði ise zekayý baský al-

týna almasýdýr. Kilitlenen akýl bir alanda yoðunlaþtýðý için zekanýn
o alan dýþýnda faaliyet göstermesine müsaade etmez. Baþka bir
ifadeyle zekanýn ayný alanda faaliyet göstermeye baþlamasýyla
aklýn kilitlenmesi tamamlanmýþ olur. 

Akýl zekayý her zaman baský altýnda tutma gücüne sahip de-
ðildir. Hakikaten aklýn zekayý baský altýnda tutabilmesi için zeka-
nýn belli bir seviyenin üstüne çýkmamasý gerekir. Yüksek zekala-
rýn akýl tarafýndan baský altýna alýnabilmesi imkansýzdýr. Aklýn
zekayý baský altýna alabilmesi için zekanýn seviyesinin ölçüsü
(standardý) yoktur. Zekanýn seviyesinin aklýn geliþmiþlik seviye-
si ve gücü ile mukayeseli olarak tespit edilmesi gerektiði unutul-
mamalýdýr. 

Yüksek zekalarýn akýl tarafýndan baský altýna alýnamamasý
gerçeði, yüksek zekalarda aklýn kilitlenmeyeceði manasýna mý
gelir? Hayýr. Yüksek zeka sahibi insanlarda da akýl kilitlenmesi
yaþanabilir. Zapt altýna alýnamayan zekanýn aklýn kilitlenmesini
önleme imkaný var mýdýr? Evet. Bu durumda akýl kilitlenmesi
nasýl gerçekleþmektedir? 

Akýl zekayý baský altýna alamadýðý takdirde kendini zekaya
(zekanýn faaliyetlerine) kapatýr. Zekanýn faaliyetlerinden elde
ettiði verimleri deðerlendirmeye almaz ve umursamaz. Zeka
faaliyetlerinden elde edilen verimlerin deðerlendirilmediðini
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gördüðünde bir müddet sonra faaliyetlerini yavaþlatýr. Zeka ne
kadar yüksek seviyeye sahip olursa olsun (dehalar hariç) aklýn
kilitlenmesini engelleyemez. 

Akýl zekanýn faaliyetlerine kendini kapatmadýðý takdirde bel-
li bir seviyenin üstündeki zekalar aklýn kilitlenmesini engeller.
Zekadaki bu güç ayný zamanda kilitlenmiþ aklýn çözülmesi için
de iþe yarar. 

Aklýn kilitlenmesini çözmek için zekayý hürriyetine kavuþtur-
mak ve zekanýn faaliyetlerinden elde ettiði verimleri deðerlen-
dirmeye almak önemlidir. Zekanýn elde ettiði yeni verimleri de-
ðerlendirmeye çalýþan akýl, kilitlenmenin dýþýnda faaliyet göster-
mek durumunda kalacaktýr. Zeka kilitlenmesi sözkonusu olmadý-
ðý için zeka farklý alanlarda faaliyet gösterecek ve verimler elde
edecektir. Akýl bu verimleri deðerlendirmek durumunda kaldý-
ðýnda faaliyet organizasyonunu deðiþtirmek sorunda kalýr. 

** HHaayyaatt  aallaannýýnnýý  ddeeððiiþþttiirrmmee
Akýl kilitlenmesi durumunda hayat alanlarýnýn sayý ve çeþit

olarak artmayacaðý, aksine hayat alanlarýnda daralmalar yaþana-
caðý vakadýr. Aklýn yoðunlaþtýðý (kilitlendiði) alana doðru akan
hayat, diðer alanlarý zayýflatacaðý gibi yeni hayat alanlarý açmak
için çaba göstermeyecektir. Hangi alanda yoðunlaþma gerçekleþmiþ
ise hayat o alanda mutatlaþmaya baþlayacaktýr. 

Birçok hayat alanýnýn bulunmasý, hayat alanlarýndan birinin
merkezi hüviyete sahip olmasýna engel teþkil etmez. Akýl kilit-
lenmese dahi insanýn hayatýnda yoðunlaþtýðý veya önem verdiði
bir alan vardýr ve hayatýný o alan üzerinden yaþar. Merkezi hayat
alanýnýn mahiyeti, hayat tarzýný da oluþturmaktadýr. Bu alanýn
özelliklerinin akýl üzerindeki (bünyesindeki) etkisi daha fazladýr. 

Merkezi hayat alanýný deðiþtirmek aðýr bir külfet getirmeyecek-
se onun deðiþtirilmesi aklýn kilitlenmesinin çözümü için fevkalade
bir yoldur. Akýl kilitlenmesi halinde zaten merkezi hayat alaný
aklýn kilitlendiði alandýr. Merkezi hayat alanýnýn deðiþtirilmesi
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halinde aklýn faaliyetlerini kilitlendiði alandan uzaklaþtýrma
imkaný bulunur. 

Hayat alanýnýn deðiþtirilmesi halinde aklýn kilitlenmesinin
çözülmesi daha kolay olur. Zira hayatýn içinden gelen etkiler, zih-
ni çerçevede üretilen etkilerden daha kuvvetli olabilmektedir.
Ýnsanýn düþünce gücüyle bir iþe karar vermesi ve o kararýný sa-
býrla uygulamasý, hayatýn zorlamasýyla alýnmýþ bir karardan daha
zayýf kalabilmektedir. Hayat insaný belli bir mecraya doðru itek-
lemeye baþladýðýnda o mecraya yönelmek kolay olacaktýr. 

** DDüüþþüünnccee  aallýýþþttýýrrmmaallaarrýý
Düþünce alýþtýrmalarý, aklýn kilitlenmesini çözmede faydalý

bir yoldur. Aklýn faaliyet organizasyonunu ve alýþkanlýklarýný de-
ðiþtirmekte katkýsý olur. Özellikle de farklý alanlardaki düþünce
alýþtýrmalarý aklýn kilitlendiði alandan uzaklaþmasýna yardýmcý
olacaktýr. 

"Aklýn kuvvetine hiçbir
engel karþý duramaz." 

M. Aurelius
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AKLIN  ALAN  KÝLÝTLENMESÝNÝ  
ÇÖZME

AAkkllýýnn  aallaann  kkiilliittlleennmmeessii  nneeddiirr??
Hayat alaný bir çok alt alandan meydana gelir. Hayat alanýný

oluþturan alt alanlar hem çeþit (mahiyet) olarak farklý ve çoktur
ve hem de sayý olarak çoktur. Hayat alanýnýn yaþanabilir bir alan
olmasýnýn sebebi ve belki de sýrrý hem mahiyet olarak ve hem de
sayý olarak birçok alt alandan meydana gelmesidir. Alt alanlar-
dan herhangi biri (ne kadar önemli olursa olsun) yalnýz baþýna
hayat alaný haline gelirse hayatýn aðýrlýðýný taþýyamaz ve ciddi
problemler çýkar. 

Hayat alanýný oluþturan alt alanlarýn lüzumu, öncelikle haya-
týn aðýrlýðýný taþýyabilmek bakýmýndan gereklidir. Hayatýn birçok
boyutu vardýr ve her boyutu bir alt alan karþýlar. Dolayýsýyla alan-
larýn fonksiyonlarý farklýdýr. Bu anlamda bir alan, hayatýn kendi
ile uyumlu boyutunu taþýma gücüne sahiptir. Hayatýn bir boyutu
yanlýþ bir alana yüklenirse, o alan ne kadar güçlü olursa olsun
taþýyamaz. Alt alanlarýn gücü, fonksiyonlarýnda gizlidir çünkü. 

Mesleki hayat alanýnýn en bariz özelliði, para kazanýlmasý-
dýr. Paradan baþka özelliklerinin de olduðu doðrudur ama
genellikle para kadar önem arzetmez. Mesleki hayat alaný-
nýn içine mesela duygu lüzumundan fazla yüklendiðinde
(aþký iþe karýþtýrmak gibi) ayný hayat alanýna birden fazla
hayat alanýnýn fonksiyonu ve aðýrlýðý yüklendiði için taþý-
yamayacak ve problem çýkacaktýr. 
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Alan kilitlenmesi gerçekleþtiðinde hayatýn anlamý o alanla il-
gili ve sýnýrlý hale geldiði gibi idrak faaliyetleri de o alanda sýkýþýr.
Hayatýn tamamýna ait konularýn bir alanda tezahür etmesini
beklemek veya bunu temin etmeye çalýþmak idrak kývrýlmalarýna
ve kýrýlmalarýna sebep olur. 

Hayattaki alanlarýn birbiriyle aynileþtirilmesi gibi tek alana
yönelmenin de sözkonusu olabileceðini unutmamak gerekiyor.
Bu durum hayat tarzý ile ilgilidir. Hayat tarzý, hayat alanlarýndan
(alt alanlardan) birinin mahiyeti ile sýnýrlý olarak geliþtirilmiþ
olabilir. Bu durumda tüm alanlarda hayat ayný tarzda yaþanacaðý
için alanlar arasýndaki farklýlýklar ortadan kalkar ve her alanýn
farklý verimleri elde edilemez hale gelir. 

Alanlarýn aynileþmesinde alan kilitlenmesi ihtimali zayýftýr.
Fakat alan kilitlenmesi ile neticeleri aþaðý yukarý aynýdýr. Burada-
ki farklýlýk aklýn alan kilitlenmesi yaþamasý halinde bünyesinde
meydana gelecek tahribatlar oluþmaz. 

** HHaayyaatt  aallaannýýnnýýnn  ççookk  ddaarr  ssýýnnýýrrllaarr  iiççiinnddee  
ggeerrççeekklleeþþmmeessii

Hayat alanýnýn dar sýnýrlar içinde oluþmasý halinde, aklýn ki-
litlenmesi veya aklýn alan kilitlenmesi birbirine karýþýr. Bu du-
rumda daha önemlisi aklýn küçük hacimde olmasýndan dolayý
akýldaki kilitlenmeler ile aklýn hacimsizliði de birbirine karýþýr. 

Aklýn hacimsizliði birçok konu ile karýþtýrýlabilecek görüntü-
ler üretir. Aklýn hacmini tespit etmeden diðer konulara yönel-
mek yanlýþ teþhislere sebep olabilir. Aklýn hacimsizliði ise burada
iþlenecek bir konu olmadýðý için kýsaca temas ettik. (aklýn
hacimsizliði konusu "akýl" isimli eserimizde incelenmiþtir.)

** FFiikkrrii  ssaabbiittlleerr  vvee  ppeeþþiinn  ffiikkiirrlleerr
Fikri sabitler iki þekilde oluþabilmektedir. Birisi inançtan kay-

naklanýr diðeri akýldan kaynaklanýr. Ýnançtan kaynaklanan fikri
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sabitler akýl ile ruh (iman) arasýndaki iliþkinin konusudur ve bu-
rada o konuya girmek faydasýzdýr. Bu eserin çapý o konuyu taþýmaz.
Akýldan kaynaklanan fikri sabitler ise aklýn alan kilitlenmesine
sebep olabilmektedir. 

Aklýn fikri sabitlere sahip olmasý iki þekilde meydana gelir.
Birincisi, aklýn teþekkül sürecinde bünyesine yerleþen fikri sabitler,
diðeri ise aklýn bir konu hakkýnda göstereceði idrak faaliyetinin
sonuna ulaþmasý ile gerçekleþir. 

Aklýn teþekkül sürecinde bünyesine yerleþen fikri sabitler, ak-
lýn faaliyete geçmesinden önce meydana geldiði için aklýn derin-
liklerinde oluþacaktýr. Bunlar ayný zamanda aklýn teþekkülünden
sonra akli faaliyetlerin malzemesini teþkil edeceði için akýl tara-
fýndan deðerlendirmeye tabi tutulmayacaktýr. Aslýnda ise akýl
bunlarý deðerlendirmesi lüzumunu fark dahi etmeyecektir. 

Akýl, bünyesinde bulunan ve temel kurallar halinde kendini
gösteren fikri sabitlerden idrak faaliyeti ile kurtulamaz. Zira id-
rak faaliyetini bunlarla gerçekleþtirir ve bunlar olmadýðý takdir-
de idrak faaliyetinde bulunamaz. Yokluklarý aklýn idrak faaliyeti-
ni akamete uðratan fikri sabitler, aklýn kendilerini deðerlendir-
mesine geçit vermez. 

Bu durum insan zihninin (dar manada aklýnýn) en ciddi
handikaplarýndan biridir. Ýnsanýn idrak faaliyetinde kul-
landýðý malzemelerin birçoðunu idrak etmediði ilginç bir
vakadýr. Ýdrak edilmemiþ fikirler (fikri sabitler) ile idrak
faaliyetini gerçekleþtiren insanlarýn aslýnda idrak faaliyeti-
ni gerçekleþtirmedikleri ve sadece düþündükleri anlaþýl-
maktadýr. Ýdrak faaliyeti ile düþünce faaliyetinin temel
farklýlýklarýndan birisi budur. 

Aklýn bünyesinde bulunan fikri sabitleri ortadan kaldýrmasý, ak-
lýn kendini inkar etmek gibi görünür. Hakikaten akýl, bünyesinde
bulunan fikri sabitleri kendine raðmen ortadan kaldýrmaya çalýþtý-
ðýnda ve bunu baþardýðýnda dehþetengiz bir sarsýntýya maruz kalýr. 
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Aklýn bir konuda (veya alanda) fikri sabitlere sahip olmasý
ani deðil süreç neticesinde meydana gelir. Akýl herhangi bir
konuda gerçekleþtirdiði idrak faaliyetleri neticesinde o konuyu
anladýðýna kanaat getirir. Bir konuyu "anlamýþ olmak" o konuda
idrak faaliyetinin durmasýna sebep olur. Ýdrak faaliyetinin dur-
masý, o konudaki idrak faaliyetinin ulaþtýðý en son noktanýn sa-
bitlenmesine sebep olur. Aklýn sabitlendiði safha ve o safhada
ulaþtýðý fikir, artýk idrak faaliyetinin temel malzemelerini teþkil
etmeye baþlar. Peþin fikir, idrak faaliyetine konu olan deðil, idrak
faaliyetinde kullanýlan fikirdir. 

Aklýn kendi faaliyetiyle ulaþtýðý peþin fikirler saðlam olur.
Bunlarýn sarsýlmasý veya deðiþmesi fevkalade zordur. Zira insanýn
kendi zihni faaliyetinin (özellikle de akli idrak faaliyetinin) neti-
cesinde meydana geldiði için insanýn bundan vazgeçmesi kendi-
ni hakir görmesine yol açar. Kendini hakir görmek insanýn katla-
nabileceði son durumlardan biridir. 

** AAkkllýýnn  bbiirr  aallaannddaa  yyooððuunnllaaþþmmaassýý
Aklýn alan kilitlenmesinin en çok gerçekleþme biçimi bir

alanda yoðunlaþmasýdýr. Akýl kendi bünyesinden veya bünyesi
dýþýndan kaynaklanan sebeplerle bir alanda yoðunlaþabilir. Ken-
di bünyesinden kaynaklanan sebepler teorik veya pratik olabilir. 

Aklýn bünyesi dýþýndan kaynaklanan sebepler aklý bir alana
yönlendirirler. Ýþ hayatýnda yoðunlaþma, uzmanlýk alanlarýnda
yoðunlaþma aklý bir alana yönlendirebilir. Aklýn sürekli ayný ko-
nu ile ilgilenmesi yoðunlaþmasýný gerektirmeyebilirse de, aklýn
tüm imkanlarýnýn bir alanda kullanýlmasý yoðunlaþma ihtimalini
kuvvetlendirir. Akýl dýþýndaki sebeplerle aklýn bir alana yönel-
mesi halinde yoðunlaþma meydana gelirse ve bu durum uzun süre
devam ederse alan kilitlenmesine sebep olabilir. 

Aklýn bünyesinden kaynaklanan teorik sebepler genellikle
idrak faaliyeti ile ilgilidir. Akýl bir konuyu anlama noktasýndaki
ýsrarýný sürdürür ve konu ise girift bir mahiyet arzeder de uzun
zamanýný alýrsa, o konu ile ilgili idrak faaliyeti yoðunlaþýr ve zaman
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içinde alan kilitlenmesine kadar uzanabilir. Aklýn alan kilitlen-
mesinin gerçekleþme ihtimali en fazla olan durum budur. 

Bir alandaki hadiselerin yoðunlaþmasý ile aklýn faaliyetleri ta-
bii olarak o alana yönelir. Bu durum tabii olduðu için aklýn alan
kilitlenmesine sebep olmaz. Zira akýl sürekli faaliyet yoðunlu-
ðunu hayatýn akýþýna göre farklý alanlarda gösterebilmektedir.
Fakat bir alanda cereyan eden hadiselerdeki çeþitlilik ve sayýsal
olarak çokluk aklýn faaliyetlerini sürekli kendine çekiyor ve fa-
aliyetlerini de yoðunlaþtýrýyor ise bu durumun uzun sürmemesi
gerekir. Uzun sürdüðü takdirde aklýn o alanda yoðunlaþmasý
ihtimali kendini gösterir. 

Bir alandaki hadiselerin yoðunluðundan dolayý aklýn faaliyet
yoðunluðu kazanmasýnýn tabiliði, her ne kadar aklýn alan kilit-
lenmesine sebep olmuyorsa da, kilitlenmeye sebep olduðunda da
aðýr bir kilitlenmenin meydana geldiðini tespit etmek gerekiyor.
Zira kilitlenmenin temelinde suni bir zemin olmadýðý için aklýn
kilitlendiðini fark etmek mümkün olmadýðý gibi zaman içinde
derinleþmesini de önlemek kabil olmayacaktýr. Çok sýk gerçek-
leþmeyen bu durum meydana geldiðinde ise çözümü zordur. 

** AAkkllýýnn  hhaayyaattýý  bbiirr  aallaannaa  ttaaþþýýmmaassýý
Akýl birçok sebeple tek bir alana yönelebilir. Sebeplerin bir

kýsmý kendi bünyesinden kaynaklanabileceði gibi kendi dýþýndan
da kaynaklanabilir. Özellikle duygulardan kaynaklandýðý sýk
görülen durumdur. 

Aklýn bir alana gereðinden fazla yönelmesi halinde diðer
alanlar ihtiyaç (daha doðru ifade ile lüzumlu) olmaktan çýkma-
yacaðý için aklýn o alanlarla da ilgilenmesi gerekecektir. Fakat
akýl bir alana yöneldiðinden dolayý o alanlarla ilgilenemeyecek-
tir. Ýlgilenebilmesi için diðer alanlarý da yöneldiði alana taþýmak
durumunda kalacaktýr. Bu nokta aklýn bir alanda yoðunlaþmasý
ile hayatý bir alana taþýmasý arasýndaki farklýlýðý ortaya çýkarýr.
Bir alanda yoðunlaþma halinde diðer alanlarý umursamaz.
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Hayatýn diðer alanlarý ile ilgilenmekten imtina etmeyecek
olan akýl yöneldiði alandan da vazgeçmediði için diðer alanlarý
yöneldiði alana taþýmak gibi bir çözüm üretir. Böylece diðer alan-
larla da ilgilenirken yöneldiði alandan dýþarý çýkmasý gerekmediði
için problem etmez. 

Hayatýn bir alana taþýnmasý yoðunlaþmasý ve sýkýþmasý de-
mektir. Bu durum aklýn alan kilitlenmesini meydana getireceði
gibi aklýn kilitlenmesini de meydana getirebilir. 

** BBiirr  aallaannýýnn  ççookk  ggüüççlleennmmeessii
Hayatýn bir alanýnýn çok güçlenmesi girift problemler oluþturur.

Güçlenen alan kendi merkezinde bir girdap oluþturarak hayat alaný-
ný kendi etrafýnda çevirmeye baþlar ve vakumlar. Hayatýn anlamýn-
dan boyutuna, mahiyetinden çeþitliliðine, sebeplerinden hedeflerine
kadar tamamýný etkileyecek cinsten bir çökme meydana gelebilir.

Bir alanýn aþýrý güçlenmesi halinde aklýn alan kilitlenmesin-
den baþka neticeler de doðurur. Bu durum da zihni kilitlenme de
gerçekleþir. Bu konu zihni kilitlenmede açýklandýðý için burada
kýsaca temas edilmiþtir. 

** MMeennffii  aallaann  kkiilliittlleennmmeessii
Menfi alan kilitlenmesi bir alanýn güçlenmesi ile meydana ge-

len durumun tersidir. Bir alanýn güçlenmesi ile meydana gelen
girdap tüm hayatý kendine doðru çekerken, bir alanýn aþýrý zayýf-
lamasý veya o alandan uzaklaþýlmasý (nefret, korku, alerji gibi se-
beplerle) halinde o alan hayatý iter. Burada alan kilitlenmesinde
olduðu gibi dar bir alana sýkýþma sözkonusu deðildir. Bir alanýn
zihne ve akla kapanmasý anlamýna gelir ki, o alandan kazanýlabi-
lecek verimler elde edilemez. 

Menfi alan kilitlenmesi çok riskli ve önemli deðildir ve her
insanýn hayatýnda mutlaka menfi alan kilitlenmesi vardýr. Bu
noktadaki problem, hayat için çok önemli bir alanda sözkonusu
olmasýdýr. Gerçekten bazý alanlar vardýr ki, bu alanlarda menfi
alan kilitlenmesi, müspet alan kilitlenmesi kadar önemlidir. 
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** AAkkllýýnn  aallaann  kkiilliittlleennmmeessiinnii  ççöözzmmee
Alan kilitlenmesinin teþhisi zordur. Özellikle insanýn kendi

kendine aklýnýn alan kilitlenmesi yaþadýðýný teþhis etmesi daha
da zordur. Bu kilitlenmenin çözülebilmesi için teferruatlý bir tes-
pit yapýlmasý gereði açýktýr. Fakat bunun zorluðu karþýsýnda kilit-
lenmenin çözülmesi daha da zor bir hal almaktadýr. 

Ýnsanýn kendi aklýnýn alan kilitlenmesini teþhis etmesi için
çok ciddi bir özeleþtiri yapmasý gerekir. Buradaki özeleþtiri hem
aklýn bünyesine dönüktür ve hem de hayat alanýný baþtan sona
taramayý gerektirir. 

Her insanýn hayat alaný diðerlerinden farklý olduðu için hayat
alanýný taramak mukayeseli bir yol ile kabil deðildir. Hayat alaný-
ný taramak için mukayeseli bir yol kullanmak faydadan daha çok
zarar getirebilir. Oysa ki mukayese genellikle faydalý bir metottur.
Hayat alanýnýn taranmasýnda bu metodun kullanýlamamasý iþi
daha da zorlaþtýrýr. 

Hayat alanýnýn sýhhatli bir þekilde taranabilmesi için hayatýn
anlamýndan baþlamak gerekir. Zira hayat alanýnýn teorik mer-
kezi "hayatýn anlamý"dýr. Hayatýnýn anlamýný bilen veya bunu
doðru tespit edebilen insanýn hayat alanýný taramasý kolaylaþýr.
Hayatýn anlamýný merkeze aldýðýnda hayat alanýnýn koordinat
sistemini kurmak kabil hale gelir ve bu durumda alan taramasý
yapýlabilir. 

Aklýn bünyesine dönük özeleþtiri de hayatýn anlamý ile ilgi-
lidir. Akýl, hayatýn anlamýna dönük faaliyetlerde bulunmak
durumundadýr ve bu istikametini normal zamanlarda (bünyesi
sýhhatliyken) yapar. Aklýn bünyesini kontrol etmede yine aklýn
kendisi kullanýlacaðý için iþin daha da zor olduðu açýktýr.
Bu sebeple hayatýn anlamý aklýn bünyesini kontrol için de ciddi
bir ölçüdür. 

Ýþin sýrrý hayatýn anlamýndadýr. Ýnsan hayatý nasýl anlýyor ve
anlamlandýrýyorsa bu istikamette kendine bir hayat alaný oluþ-
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turmuþ demektir. Hayat alaný bu çerçevede gözden geçirildiðin-
de görülecektir ki bir alan veya bazý alanlar gereðinden fazla aðýr-
lýk ve fonksiyon kazanmýþlardýr. Ýþte teþhisin baþlangýç noktasý
burasýdýr. Geriye kalan konu, aðýrlýk kazanana alan ile aklýn
ilgilenme durumunun tespit edilmesidir.

Aslýnda alan kilitlenmesinin teþhisi zordur, çözülmesi deðil.
Fakat teþhisteki zorluk çözüme de yansýmaktadýr. Doðru ve de-
rinliðine yapýlabilen teþhis ayný zamanda çözümün yüzde doksa-
nýný oluþturur. Fakat yanlýþ teþhis (zira bir çok sebeple kilitlenme
yaþanabiliyor) halinde çözüm zorlaþýr. 

** AAkkllýýnn  bbiirr  aallaannddaa  yyooððuunnllaaþþmmaassýý
Aklýn bir alanda yoðunlaþmasý ile meydana gelen alan kilit-

lenmesini çözülmesi, bu durumun ortaya çýkma biçimine göre
farklýlýklar gösterir. 

* Aklýn bünyesi dýþýndan kaynaklanan sebeplerle meydana
gelen kilitlenme halinde çözüm kolaydýr. Zira bu durumda kilit-
lenme aklýn bünyesinden kaynaklanmadýðý için aklýn baþka alan-
lara yönelme imkaný daha fazladýr. 

Bu durumda aklýn diðer hayat alanlarýna yönelmesi veya
yönlendirilmesi çözümü üretecektir. Fakat baþka alanlara yö-
nelmenin baþlangýçta zor olacaðý açýktýr. Gerekirse aklý bu nok-
tada mecbur tutmak ve üzerinde baský uygulamaktan imtina
edilmemelidir. 

Baþlangýçta hayatýn tadýnýn kaçacaðý ve bir bakýma anlamýný
kaybedeceði görüntüsü ortaya çýkabilir. Bu geçici bir durumdur
ve aldanýlmamalýdýr. 

Aklýn kilitlendiði alandan çýkabilmesi için kullanýlan güç, o
alandan tamamen çýkmak gibi bir riski beraberinde getirebilir.
Bu durum önemlidir ve menfi alan kilitlenmesine sebep olabilir.
Bu sebeple alan kilitlenmesini çözmek için mesela hislerden
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faydalanýlmasý halinde sözkonusu alandan tiksinti duyacak kadar
uzaklaþmayý gerektirecek duygu yüklenmesi doðru deðildir. 

* Ýdrak faaliyetinin yoðunlaþmasýndan meydana gelen kilit-
lenme hali en ciddi alan kilitlenmesidir. Zira bu tür alan kilitlen-
mesi ayný zamanda akýl kilitlenmesine de dönüþebilir. Akýl kilit-
lenmesi, aklýn alan kilitlenmesinden çok daha aðýr bir durumdur. 

Aklýn bir alandaki idrak faaliyetindeki ýsrarý, alanýn hayatta-
ki önemine paralel olarak güçlenir. Alanýn özellikle de hayatýn
anlamý ile ilgisinin olmasý durumunda aklýn idrak faaliyetlerini
bu alandan uzaklaþtýrmak ve yoðunluðunu azaltmak pek mümkün
deðildir. 

Aklýn her konuda üretebileceði çözümlerin kahir ekseriyeti,
idrak faaliyeti ile kabildir. Ýdrak faaliyeti kilitlendiðinde aklýn
çözüm üretmesi bunun için çok zor ve hatta imkansýzdýr. 

Aklýn hayatýn anlamýný hakkýyla idrak etme imkanýnýn olma-
dýðý ve hayatýn anlamýný arama faaliyetinin neticesinin kainat
geniþliðine ve "yaratma" fiili derinliðine kadar ulaþabileceði
düþünüldüðünde aklýn bu arayýþa güç yetirebilmesi kabil olma-
yacaktýr. Hayatýn anlamýna dönük arayýþýn devam etmesi ha-
linde þuur teþekkül etmemiþse eðer hem aklýn bünyesinin kilit-
lenmesi ve hem de alan kilitlenmesinin gerçekleþmesi kabildir.
Bu durumda aklýn alan kilitlenmesini çözmek profesyonel yardým
almayý gerektirecek kadar ciddi ve önemlidir. 

Aklýn idrak faaliyetinden kaynaklanan alan kilitlenmesi her
zaman bu kadar ciddi ve aðýr bir durum olmayabilir. Ýdrak faali-
yetinin yoðunlaþtýðý alan hayatýn anlamý ile kesif bir iliþki içinde
olmasa dahi hayat alanýnda aðýrlýðý varsa kilitlenme meydana
gelebilir ve bu kilitlenmenin çözümü daha kolaydýr. 

Bu durumda dahi aklýn idrak faaliyeti yoðunlaþtýðýndan dola-
yý aklýn çözüm üretme imkaný olmayacaðý için, kilitlenmenin çö-
zümünü aklýn dýþýnda fakat insanýn iç dünyasýnda aramak gere-
kecektir. Ýnsan iç dünyasýnda aklýn faaliyetlerini yönlendiren
baþka unsurlarda bulunmakta ve bunlar ayný zamanda aklýn
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yöneldiði bir alandan çýkmasýnda da etkili olabilmektedir. Zeka
ve duygu bu anlamda kullanýlabilecek iç alem imkanlarýdýr. 

Aklýn idrak faaliyetinin yoðunlaþmasý ve netice alamamasý
durumunda kilitlenme ortaya çýkacaðý için, mesela zekanýn aklýn
dýþýndaki çýplak müdahalesi çözüm üretebilir. Zekanýn serbest bý-
rakýlmasýnýn ve akla mahkum edilmemesinin (bu mümkün deðil
zaten ama faaliyet imkanlarý elinden alýnarak verimsizleþtirmek
mümkündür) gerekliliklerinden birisi budur. (Aklý kullanma
yollarýnda zekanýn serbest býrakýlmasý konusu incelenmiþtir.)

Aklýn idrak faaliyetinin yoðunlaþmasýndan dolayý meydana
gelen kilitlenme halinde akýl idrak imkanlarýný da tamamen kul-
lanamamaktadýr. Mesela zekanýn katkýsýndan mahrum kalmak-
tadýr. Zekanýn bu tür akýl kilitlenmelerindeki en önemli katkýsý,
zekadaki tecrit kabiliyetidir. Tecrit mahareti konuyu kendi ze-
mininden yukarý taþýma imkanýna sahiptir. Zekanýn kilitlenilen
konuyu zemininden kurtararak yukarýya çekmesi halinde akýl
konuyu anlamamýþ olsa dahi anladýðý zanný ile yoðunluktan
kurtulabilir. 

* Faaliyet yoðunluðundan kaynaklanan kilitlenmede de aklýn
dýþýndan kaynaklanan sebepler gibidir. Bir alandaki hadiselerin
yoðunluðundaki artýþtan kaynaklanan faaliyet yoðunluðunun çö-
zümü akýldan ziyade hayattadýr. Aklýn buradaki durumu tabi bir
tepkidir. 

Bir alandaki hadiselerin yoðunluðunun fazla olmasý halinde
yapýlacak iki þey vardýr. Ya o alandaki yoðunluðu azaltmak ya da
o alanýn hayat alanýndaki aðýrlýðýný azaltmak. Bu türden alan
kilitlenmelerinin sebebi, bir alandaki yoðunluðun artmasýndan
ibaret deðil ayný zamanda o alandaki yoðunluðun artýþýna paralel
o alanýn hayat alanýndaki aðýrlýðýnýn aþýrý derecede artmasý ile il-
gilidir. Alandaki yoðunluk veya alanýn hayat alanýndaki aðýrlýðýnýn
azaltýlmasý ayrý ayrý çözümdür. 

Alandaki yoðunluðun azaltýlmasý öncelikle yapýlmasý gereken
çözümdür. Zira alandaki yoðunluk azaltýldýðýnda o alanýn hayat
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alanýndaki aðýrlýðý zaten azalacaktýr. Fakat alandaki yoðunluðun
azaltýlmasý kabil olmayabilir. Bu durumda ýsrar edilmemeli ve
zamana býrakýlmalý fakat o alanýn hayat alanýndaki aðýrlýðýnýz
azaltýlmasý yoluna gidilmelidir.

** AAkkllýýnn  hhaayyaattýý  bbiirr  aallaannaa  ttaaþþýýmmaassýý
Bu durum çok aðýr bir kilitlenme meydana getirmeyeceði için

çözümü kolaydýr. Aklýn bir alana yönelmesindeki sebeplerin tespit
edilmesi gerekir öncelikle. Akýl herhangi bir alana yöneldiðini
bilir ve bu yöneliþle ilgili kendi kendine etkide bulunabilir. 

Aklýn kendine müdahale edebileceði bir durum olan bu ki-
litlenmede önemli olan yöneliþ sebebini tespit etmektir. Yöneliþ
sebebini tespit ettikten sonra aklýn diðer alanlara gereði kadar
yönelmesini gerektirecek müdahalelerin yapýlmasý zor olmaz. 

** BBiirr  aallaannýýnn  ççookk  ggüüççlleennmmeessii
Bir alanýn çok güçlenmesi ile ortaya çýkacak durum aklýn

alan kilitlenmesinden ziyade zihni kilitlenmeyi daha çok ilgilen-
dirir. Zira bu durumda zihni kilitlenme daha çok meydana gelir.
Bu sebeple bu konu zihni kilitlenme bahsinde incelenmiþtir. 



63

ZÝHNÝ  KÝLÝTLENMEYÝ  ÇÖZME

Zihni kilitlenme hayat alanlarýndan birinin aþýrý güçlenmesiyle
meydana gelir. Güçlenen alan hayat alaný içinde bir girdap oluþtu-
rur ve hayatý ve hayat alanlarýný kendine doðru çeker ve emer. 

Hayat alanlarýnýn dýþ cephesi ve iç cephesi vardýr. Hayat alaný
sadece dýþ dünyada varolan bir hayat çerçevesi deðildir. 

Dýþ dünyanýn kendini kabul ettiriþindeki tazyik ile beraber iç
dünyanýn imkanlarýnýn buluþmasý neticesinde hayat alaný çerçe-
vesi ortaya çýkar ki, dýþ dünyadaki hayat alanlarýnýn her birine
karþýlýk insan iç dünyasýnda bir yansýma meydana gelecektir.
Bu anlamda hayat alanlarýndan birinin güçlenmesi sadece dýþ
dünyada görünen hayat alanlarýndan birinin güçlenmesi olarak
anlaþýlmamalý ayný zamanda iç dünyada meydana gelen hayat
alanlarýndan birinin de güçlenebileceði farkedilmelidir. 

Hayat alanlarýndan birinin aþýrý güçlenmesi, dýþ dünyadaki
imkanlara paralel olarak dýþ dünyadaki hayat alanlarýndan biri-
nin güçlenmesi þeklinde ortaya çýkabileceði gibi iç dünyadaki
imkanlara paralel olarak iç dünyadaki hayat alanlarýndan birinin
güçlenmesi þeklinde de ortaya çýkabilir. 

Hayat alanlarýnýn tamamýnýn güçlenmesi zihni kilitlenmeye
sebep olmaz. Zihni kilitlenmeye sebep olan güçlenme, tek bir ha-
yat alanýnýn, diðerleri mevcut hacimlerini korurken veya zayýf-
larken güçlenmesi halinde ortaya çýkar. Zihni kilitlenmenin mey-
dana gelmesi için ayrýca tek bir alanýn aþýrý derecede güçlenme-
si þarttýr. Normal seviyelerde kalan güçlenme zihni kilitlenmeyi
meydana getirmez. Zaten zihni geliþme, genellikle bir hayat
alanýndaki geliþme (güçlenme) ile baþlar ve buradaki geliþme
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diðerlerini de tetikler ve güçlenmelerine sebep olur. Bu durum
zihni geliþmenin normal seyridir. 

Aslolan ruhi ve zihni dünyanýn muvazene (denge) halinde
bulunmasýdýr. Hayatýn tabi seyrinde insanýn ruhi ve zihni muva-
zenesi vardýr ve geliþmeler bu muvazeneye paralel olarak seyre-
der. Hayatýn bazý alanlarýnýn sabitlenmesi ve bazýlarýnýn geliþme-
ye açýk tutulmasý hallerinde dengenin bozulmasý ihtimali güç ka-
zanýr. Veya bazý alanlardaki yoðunlaþma ve diðerlerindeki ilgi ve
dikkat zafiyeti dengenin bozulmasýna sebep olabilir. 

Ýnsanýn ruhi ve zihni dünyasýndaki muvazene, hayat alanlarý-
nýn eþit deðerde ve aðýrlýkta olmasýný gerektirmez. Zaten bütün
hayat alanlarýnýn eþit aðýrlýkta olmasý dengeyi deðil dengesizliði
davet eder. Hangi hayat alanýnýn ne hacimde olmasý gerektiði,
insanýn mizaç hususiyetleri ve hayat anlayýþý (ayný zamanda
hayat tarzý) ile ilgilidir. 

Ýnsanýn þahsiyeti doðrudan muvazene amilidir. Þahsiyet, mizaç
ile dünya görüþünün orijinal bir terkibidir. Þahsiyet sahibi olan in-
san ruhi ve zihni muvazenesinin dünya görüþü ile mizacýnýn har-
manlanmasýndan bir hayat üretecek ve kendi dýþýndaki hayatý
umursamayabilecektir. Mesela insanlarýn daha fazla para kazanmak
için yalan söylemesi veya rüþvet almasý gibi haysiyetsizce davranýþ-
lara girmeyecektir. Bu durumda fazla para kazanmamasý sözkonusu
olabilecek fakat maiþetinin temini dýþýnda bunu problem de etme-
yecektir. Oysa cemiyetin tek ölçüsünün para olduðu bir dönemde
az para kazanan bir insanýn þahsiyeti teþekkül etmemesi durumun-
da cemiyete karþý mukavemet edebilmesi mümkün olmayacak ve
fazla para kazanamadýðýnda ruhi ve zihni dengesi bozulabilecektir. 

** DDýýþþ  ddüünnyyaaddaakkii  hhaayyaatt  aallaannllaarrýýnnddaann  bbiirriinniinn  
ggüüççlleennmmeessii

Dýþ dünyadaki hayat alanlarýndan birinin aþýrý güçlenmesi
halinde hayat, o alana doðru akar. Güçlenmedeki þiddete paralel
olarak hayat alanlarý daralýr ve önce güçlenen alanýn etrafýnda



65

dönmeye ve bir müddet sonra da onda erimeye baþlar. Hayatýn
her alaný, kendi gerçekliðine sahip olduðu ve bu gerçeklikten
vazgeçmeyeceði için sahibinden belirli bir itina ve zaman (emek)
ister. Bunu göremediði takdirde kendini yokeder. 

Hayatýn güçlenen alan etrafýnda dönmeye baþlamasý, kendi-
ni koruma refleksiyle ilgilidir ve bu þekilde varlýðýný devam etti-
rebilme çabasýný bir müddet gösterir. Hayatýn anlamý, güçlenen
alana nispetle oluþmaya baþladýðý için hayatýn her alaný ve hayat-
taki her hadise güçlenen alana ayarlý bir hale gelecektir. Hayat
bir müddet buna tahammül eder ama bunun süreklilik kazanmasý
halinde her alan güçlenen alanýnýn girdabýnda kaybolur. 

Bir alanýn tüm hayatý kendi sýnýrlarý içine çekebilmesi ve ken-
dinde taþýyabilmesi için tüm hayat alanlarýnýn enerjisinin topla-
mýna denk enerjiye sahip olmasý gerekir. Zaten diðer alanlarý
kendine çekerken o alanlarýn enerjisini de sömürür ve kullanýr. 

Tüm hayat tek alan tarafýndan emilir fakat enerjileri veya
enerji kaynaklarý o alan tarafýndan kullanýlamazsa hayat kendi
içine çöker. 

Hayatýn alanlarýndan biri veya birkaçýnýn diðerlerine göre
güçlü olacaðý veya güçlenebileceði ihtimali hayatýn nor-
mal akýþýna aykýrý deðildir. Önemli olan hayatýn dengede
bulunmasý ve dengenin muhafazasýdýr. Hayatýn dengesini
bozmayacak oranda hayat alanlarýnýn güçlenmesinde zih-
ni kilitlenme meydana gelmez. 

Hayat alanlarýndan birinin aþýrý güçlenmesi halinde diðer
alanlar ya o alan etrafýnda toplanýr ve varlýðýný ona nispetle
devam ettirir ya da yok olur. Bu sonuçlardan hangisinin gerçek-
leþeceðini güçlenen alanýn güçlenme derecesi tayin eder. 

Yeterince güçlenen alan, tüm hayatý yokeder ve yalnýz baþýna
kalýr. Mesela aþk insaný mecnun yapar ve hayatta Leyla'dan baþka
hiçbir varlýk ve aþktan baþka hiçbir alan kalmaz. 

Bir alanýn güçlenmesi bu seviyeye kadar çýkmazsa, diðer alan-
larý kendi merkezinde toplar ve o alanlara kendisi anlam ve
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fonksiyon yükler. Mesela aþka kadar ulaþmayan fakat yoðunlaþan
sevgi de durum böyledir.

Dýþ dünyadaki hayat alanlarýndan birinin güçlenmesi genel-
likle o alandaki imkanlarýn artmasý ile meydana gelir. Ýktidar ve
servette bu durum net bir þekilde kendini gösterir. Bir alandaki
imkanlarýn artmasý, hayatýn o alanda kolay yaþanabilme yolunu
açtýðý gibi zevki de o alana taþýr. O alandaki gücün de artacaðý
hatýrlanýrsa, hayatýn o alana doðru akmasý için tüm sebeplerin ve
þartlarýn meydana geldiði anlaþýlýr. Ýmkanlarýn artmasýný sadece
fizik dünya ile sýnýrlý anlamamak gerekir. Ýnsanýn bir konudaki
zihni geliþmesi de (bir alanda uzmanlaþmasý) imkanlarýnýn art-
masý manasýna gelir. Bu noktadan bakýldýðýnda dýþ dünyadaki
hayat alanýnýn güçlenmesinin ruhi ve zihni dünyadaki geliþme-
lerle doðrudan ilgisi olduðu fark edilir. Ýnsan iç dünyasýndaki
imkanlarýn artmasý dýþ (fizik) dünyadaki imkanlarýn artmasýný
tetikleyebilir ama yalnýz baþýna þart kýlmaz. 

** ÝÝçç  ddüünnyyaaddaakkii  hhaayyaatt  aallaannllaarrýýnnddaann  bbiirriinniinn  
ggüüççlleennmmeessii

Ýç dünyadaki hayat alanlarýndan birinin güçlenmesi mümkün
olduðu gibi hayat alanlarý dýþýnda bazý özelliklerin güçlenmesi de
ayný neticeyi doðurabilir. 

Ýç dünyadaki hayat alanlarý her iç alem unsurunun bir hayat
alaný üretmesiyle oluþtuðu gibi birkaç iç alem unsurunun müþte-
rek hayat alanlarý üretmesiyle de mümkündür. Ýç dünyadaki en
geniþ hayat alanlarý zihni ve ruhi "zemin"lerdir. Düþünce zemini,
gerçeklik zemini, mana zemini ve ahlak zemini iç dünyadaki hayat
alanlarýnýn en geniþ çerçeveye sahip olanlarýdýr. 

Ýnsan iç dünyasýndaki zeminler konusu baþlýbaþýna ince-
lenmesi gereken bir alandýr. Bu konu "insandaki zeminler"
isimli eserimizde müstakil olarak tetkik edilmiþtir. 
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Düþünce zemini en geniþ zemin olup diðerlerinin de altyapý-
sýný oluþturduðu için güçlenmesinde bir tehlike yoktur. Zira bu
zeminin güçlenmesi diðerlerinin aleyhine bir durum oluþturmaz. 

Diðer zeminlerden herhangi birinin aþýrý güçlenmesi halinde
zihni kilitlenmenin meydana gelmesi ihtimali bulunmaktadýr.
Zira diðer zeminlerin tamamý bir biri ile denge halindedir ve bi-
rinin güçlenmesi diðerlerinin aleyhine bir durum oluþturabilir.
Tamamýnýn güçlenmesi durumunda dengenin bozulmayacaðý
vakadýr ve bu durumda zihni ve ruhi geliþmeden bahsedilebilir.
Kilitlenme sözkonusu olmaz. 

Ýç alem unsurlarýnýn insan iç dünyasýnda taþýmasý gereken
aðýrlýk oranlarý dengenin ve düzenin temini ve devamý için
önemlidir. Ýç alem unsurlarýndan birinin diðerleri ile paralel ola-
rak geliþmemesi durumunda veya diðerlerinin onun seviyesine
gelememesi durumunda aþýrý güçlenme veya diðerlerinin aþýrý zayýf
olmasý hali ortaya çýkabilir. 

Mesela kiþideki zeka potansiyeli çok yüksektir fakat akýl
zekaya paralel olarak geliþmemiþtir. Bu durumda zekanýn
güçlenmesinden bahsedilemez ama akýl zekanýn seviyesi-
ne uygun bir bünyeye sahip olamadýðýnda zekanýn aþýrý
güçlülüðünden (güçlenmesinden deðil) bahsedilebilir. Ve-
ya zekaya nispetle aklýn zafiyetinden bahsetmek gerekir. 

Gerçeklik zemininin aþýrý güçlenmesi ve insan iç dünyasýný
hakimiyeti altýna almasý durumunda insanýn hayata ve varlýða
karþý bakýþý ve anlayýþý bu zemine oturacaktýr. Gerçeklik zemini
içinde yaþanýlan cemiyetin organize ettiði hayata intibak etmeyi
gereðinden fazla teþvik edecek ve hatta insaný buna mecbur ede-
cektir. Cemiyetin organize ettiði hayatýn hastalýklarla ve yan-
lýþlarla dolu olmasý halinde bu durumun kiþiyi yanlýþ bir hayat
tarzýna itekleyeceði unutulmamalýdýr. 

Cemiyeti teþkil eden insanlarýn kahir ekseriyetinin para
kazanmak için her yolu mubah görmeye baþladýðý günü-
müzde bu durumun ne kadar vahim olduðu anlaþýlacaktýr.
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Yalan üzerine kurulan hayata intibak etmeyi "gerçekçilik"
olarak tanýmlayan akýl formatlarýnýn meydana geldiðini
anlamak için cemiyetin tesirlerinden biraz uzaklaþmak
gerekiyor. 

Gerçeklik zemininin aþýrý güçlenmesi durumunda insanýn ru-
hi ve zihni dünyasýndaki denge nasýl bozulur? Cemiyetin üretti-
ði hayata nispetle dengenin bozulmayacaðý vakadýr. Fakat bura-
daki muvazene fert ile cemiyet arasýndaki muvazenedir ve insa-
nýn iç dünyasýndaki muvazene sadece fert ile cemiyet arasýndaki
muvazene deðildir. Ýnsan iç dünyasýndaki muvazenenin cemiyet-
ten müstakil bir yönü vardýr ve onun muhafaza edilmesi gerekir.
Bu çerçevede gerçeklik zemininin tüm hayatý kuþatacak kadar
büyümesi ve güçlenmesi halinde mesela mana zemini (anlam
dünyasý) zafiyete uðrayacak ve fonksiyonsuz hale gelecektir. 

Mana zemininin (anlam dünyasýnýn) fonksiyonsuz hale
gelmesinin tabi neticelerinden birisi duygularýn derinlikle-
rini kaybetmesi ve gerçekliklere ayarlý hale gelmesidir.
Mesela karþý cins ihtiyacýnýn hissi derinliðini kaybederek
cinsel obje haline gelmesini çabuklaþtýrýr. Karþý cins ihti-
yacýnýn hissi derinliði insandaki mana zemini ile ilgilidir
ve gerçeklik zemini dýþýndadýr. Gerçeklik zemini hayata ve
insan iç dünyasýna hakim olduðunda karþý cins ihtiyacý
cinsel ihtiyaç haline gelir ve bir saatlik beraberlikle sýnýr-
lanýr. Bir saatlik beraberlik mutat hale geldiðinde ve mü-
essesesi teþkil edildiðinde ortaya çýkan netice "fahiþelik"tir.
Fahiþelik hem erkek için ve hem de kadýn içindir. 

Ýç alem mekanizmalarýndan birinin aþýrý güçlenmesi de zihni
kilitlenmeyi meydana getirebilir. Bu anlamda duygunun özel bir
yeri vardýr. Duygunun aþýrý güçlenmesi halinde zihni kilitlenme
riski vardýr. 

*

Ýç alemde bulunan zeminler, unsurlar ve mekanizmalar zihni
kilitlenmeye sebep olabilir. 
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** DDeehhaallaarrddaakkii  kkiilliittlleennmmee
Dehalarda veya yüksek zeka sahiplerinde meydana gelen zih-

ni kilitlenme ilginçtir. Ýdrak keskinliði ve derinliðinden kaynak-
lanan insanlarýn anlamadýklarýný anlama imkaný yüksek zeka sa-
hiplerini öyle bir mecraya sürükler ki, kiþi kendinin her þeyi an-
ladýðýný ve diðerlerinin hiçbir þeyi anlamadýðýný vehmetmeye
baþlar. Sahip olduklarý istidat ya da ilgi alanlarý idrak faaliyetleri-
nin istikametini ve konusunu tayin edeceðinden, insaný, varlýðý
ve hayatý bu istikamette anlayacak ve anlamlandýracaktýr. Deha-
lardaki idrak derinliði o kadar fazladýr ki, hangi konuda idrak fa-
aliyetinde bulunuyorsa (genellikle istidat alanýndadýr) o alanda
hakikatin tezahürlerine ulaþma imkaný vardýr. Bu sebeple idrak
ettiðini izhar ederken, iddialýdýr ve iddiasýnda ýsrarlýdýr. 

Varlýk garip bir sarmal içindedir ve hangi varlýk çeþidin-
den bakýlýrsa bakýlsýn keskin bir göz (mesela deha) varlý-
ðýn özüne o noktadan inebilir. Bu sebeple durduðunuz yer
hakikati gördüðünüz yer olduðu için, o yerin hakikatin ta
kendisi olduðu vehmi kendini gösterir. 

Dehalardaki idrak keskinliði nokta derinleþmeyi mümkün
kýldýðý için idrak çevreye daðýlmadan ve konsantrasyonunu boz-
madan varlýðýn özüne doðru düz bir istikamette yol alabilir. Nor-
mal insanlarda idrakin derinleþmesi, geniþlemesi ile mümkün ol-
duðu için nokta derinleþme gerçekleþmez veya gerçekleþmesi zor
ve azdýr. Hakikatin derinlerde olduðuna dair deha kanaati doð-
rudur. Dehalar nokta derinleþmeyi gerçekleþtirebildikleri için
ulaþtýklarý noktada (derinlikte) gördüklerini hakikat zannederler
ve tüm varlýðý ve hayatý o merkezde açýklamak gayretine girerler. 

Dehalar hazýr olan bilgiye itimat etmezler ve özellikle de baþ-
kalarýnýn ürettiði bilgiye karþý itimatsýzlýklarý hat safhadadýr.
Kendilerinden baþkalarýnýn ürettiði bilgideki sahibinin kokusunu
derhal alýrlar ve bu kokuya asla dayanamazlar. Bilirler ki, bilgi,
onu üreten sahibinin damgasýný taþýr. Dehalar ise baþkasýnýn
malýna (fikrine) sahip çýkmazlar. 
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Dehalardaki mülkiyet kavrayýþý, kazanmaya ayarlý deðil, üret-
meye ayarlýdýr. Aslýnda sahip olmak üretmekle mümkündür ve
bu saf mülkiyettir. Dehalar arizi mülkiyete itibar etmedikleri için
sahip olmayý istediklerini üretmek isterler. Bu sebeple itibar et-
tikleri bilgi, ürettikleri bilgidir. Her dehanýn tüm varlýðý yeniden
üretmeye çalýþmasý (açýklamasý ve anlamlandýrmasý) bu sebepledir.
"Her þeyin teorisi" türünden iddialý ifadelere rastlamak bunun
tipik örneklerinden biridir. 

Dehalar baþkalarýnýn ürettikleri bilgi ve fikirlere itibar et-
mezken, kendi ürettikleri bilgi ve fikirlere tüm insanlýðýn inan-
masýný talep ederler. Çünkü kendilerinin hakikate ulaþtýklarý
kanaatine sahiptirler. Ýlginçtir ki, hakikate sadece kendinin
ulaþtýðýna inanmaktadýr.

Bu bir zihni kilitlenmedir. Dehalarda zihni kilitlenme oraný
yüksektir. Fakat hiç kimse bir deha karþýsýnda (özellikle de haki-
kati bulduðunu düþünen bir deha yeni bir ideoloji ya da felsefe
üretmiþtir) zihni kilitlenme yaþadýðýný söylemek cüretini göstere-
mez veya yanlýþlýkla söylerse eðer asla onu açýklayamaz. Zira de-
ha, içinde bulunduðu durumu o kadar harikulade bir kompozis-
yonla açýklar ki, o kiþi dehanýn müridi olarak evine döner. 

** ÝÝkkttiiddaarr  ssaahhiipplleerriinnddeekkii  kkiilliittlleennmmee
Hayatta büyük imkanlara sahip olan kiþilerin zihni kilitlenme

ihtimali daha fazladýr. Ýktidar sahiplerinin zihni kilitlenmeyi
yaþamayanlarý çok nadir çýkar. 

Zihni kilitlenmeyi yaþamamasý gereken ilk liste aslýnda si-
yasetçiler ve devlet adamlarýdýr fakat en riskli alan bu
alandýr. Ýktidar sahiplerinin zihinlerinin kilitlenmesinin
zararý tüm millete ve devlete olduðu için kendilerini
sürekli kontrol altýnda tutmalarý gerekmektedir.

Ýktidar sahibi olmakla, hayatýn bir alaný güçlendiði gibi bu
alan diðer alanlarý da güçlendirir. Zihni kilitlenmede güçlenen
alanýn diðer alanlarý yok etmesi veya etkisizleþtirmesi sözkonusudur.
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Fakat iktidar sahiplerinde güçlenen alan diðer alanlarý yoketmez
aksine güçlendir. Bu durumda zihni kilitlenmenin özel bir türü
ortaya çýkar. 

Ýktidar sahiplerindeki zihni kilitlenme bir anlamda metot ki-
litlenmesi olarak açýklanabilir. Normal zihni kilitlenme ile ortak
yönü, bir alanýn güçlenmesinden kaynaklanýyor olmasýdýr. Güç-
lenen alanýn diðer alanlarý yoketmemesi ve aksine onlarý güçlen-
dirmesi, hayatýn bir alana sýkýþmasý sonucunu doðurmaz. Fakat
iktidar olmakla güçlenen alanýn metodu, diðer alanlara da sira-
yet eder. Güçlenen alanýn diðer alanlarý güçlendirmesi, kendi
metodunun diðer alanlarda da iþe yaradýðýný görmesi veya bunu
talep etmesindendir. 

Ýktidar sahiplerinin hayat alanlarýnýn daralmasý sözkonusu
olabilir. Normal insanlar gibi hür deðildirler ve hayatý iste-
dikleri gibi yaþama imkanýndan mahrumdurlar. Bu anlam-
da hayat alanlarýnýn bir kýsmýnýn ortadan kalktýðý bir kýs-
mýnýn ise daraldýðý ve neticede toplam hayat alanýnýn kü-
çüldüðü doðrudur. Fakat bu durum bir alanýn güçlenmesi
ile diðer alanlarý yoketmesi anlamýna gelmemekte, iktidar
olmanýn risklerine karþý geliþtirilen tedbirlerden dolayý hayat
alaný daralmaktadýr. Bunun ikisi ayný þey deðildir. 

Ýktidar sahibinin, iktidar olduðu alandaki güçlenmeye paralel
olarak ortaya çýkan hayatý yaþama tarzý, diðer alanlara da sirayet
edecektir. En azýndan kiþi diðer alanlarda da ayný hayat tarzý-
nýn cari olmasýný talep etmeye baþlayacaktýr. Genellikle bu
mümkün olacak ve kiþi tüm alanlarda ayný hayat tarzý ile yaþamaya
baþlayacaktýr. 

Baþbakanýn bakanlar kurulundaki otoritesini evinde veya
dost meclisinde ortaya koymaya çalýþmasý bu tür bir du-
rumdur. Çocuklarýna karþý þefkatli olmasý veya dostlarýna
karþý kadirþinas olmasý gereken insanýn, bakanlar kurulu
toplantýsýndaki tavrýný evde veya dost meclisinde kuþan-
masý tarz (metot) kilitlenmesidir. 
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Zihni  kilitlenme  çözümleri

** GGeenneell  oollaarraakk  zziihhnnii  kkiilliittlleennmmeeyyii  ççöözzmmee
Hayat alanlarýndan birinin güçlenmesi, istenmeyen bir du-

rum deðildir. Tüm alanlarýn güçlenmesi daha ziyade arzu edilir
ama birinin veya birkaçýnýn güçlenmesi ise reddedilecek bir du-
rum deðildir. Problem, alanlardan birinin güçlenmesinin hayatýn
dengesini bozacak dereceye ulaþmasý ve diðer alanlara zarar
vermeye baþlamasýdýr. 

Güçlenen alaný zayýflatmaya çalýþmak doðru deðildir ve böyle
bir þey yapýlýrsa, kazancý çöpe atmak gibi abestir. 

Yapýlmasý gereken þey, güçlenen alanýn imkanlarýndan fay-
dalanarak diðer alanlarý da güçlendirmeye çalýþmak ve hayatýn
dengesini bu þekilde kurmaktýr. Güçlenen alanýn imkanlarýn-
dan diðer alanlar lehine faydalanmak bir çok ihtimalde gerçek-
leþtirilebilir. 

Güçlenen alanýn imkanlarýndan diðer alanlarý güçlendirmek
için faydalanmak kabil deðilse yapýlmasý gereken þey, diðer alan-
larý güçlenen alanýn etkisinden (ki bu durumda zararlý bir etki-
dir) korumaktýr. Gerekli dikkat ve itina gösterildiðinde diðer
alanlarýn korunmasý imkaný bulunabilir. 

Diðer alanlarý güçlendirmek baþka bir yoldur. Güçlenen ala-
nýn imkanlarýndan bu maksat için faydalanýlamasa dahi, diðer
alanlarýn baþka biçimlerde güçlendirilmesi kabildir. Her alanýn
ayný güçte olmasý zaten gerekmez. Her alanýn, hayatýn dengesini
kurmak için gereken güce ulaþtýrýlmalarý kafidir. 



73

** ÝÝkkttiiddaarr  ssaahhiipplleerriinniinn  zziihhnnii  kkiilliittlleennmmeessiinnii  
ççöözzmmee

Ýktidar sahiplerinin zihni kilitlenmelerini çözmek zordur.
Zira bu insanlarýn zihni kilitlenmelerini çözmek için gerekli
olan þartlarý hayatlarýnda üretmek imkansýz gibidir. Ýktidar sa-
hipleri öncelikle zihni kilitlenme yaþadýklarýný kabul etmeye
meyletmezler.

Ýktidar sahipleri zihni kilitlenmelerini çözmek için, normal
insan olarak normal insanlarýn arasýna karýþmalý ve normal in-
sanlarla normal insan olarak (normal insan gibi deðil, bizzat nor-
mal insan olarak) yaþamalýdýrlar. Fakat bunu uygulamak çok zor-
dur ve bu zorluk sadece iktidar sahiplerinden kaynaklanmamak-
tadýr. Normal insanlar, iktidar sahiplerini yanlarýnda gördükle-
rinde onlarýn normal insan olarak yaþamalarýna müsaade etme-
mektedirler. Ýktidar sahiplerinin kendilerden kaynaklanan
problemlerle halkýn bu yaklaþýmýndan kaynaklanan problemler
toplandýðýnda ne kadar zor bir uygulama olduðu anlaþýlabilir.

Osmanlý sultanlarýnýn tebdili kýyafet yaparak halkýn arasý-
na katýlmalarý, halkýn ne düþündüðünü ve neler talep et-
tiðini öðrenmek maksadýna matuf olduðu gibi ayný zaman-
da zihni kilitlenmelerini çözmeye katkýda bulunmaktadýr.
Bu anlamda güzel bir örnektir fakat bu günün dünyasýnda
hiçbir devlet adamýnýn tanýnmamak gibi bir imkaný olmadýðý
açýktýr. 

Fakat çaðýn imkanlarýndan faydalanarak makyaj ile kýlýk
deðiþtirme yolunu tercih edecek devlet adamý var mýdýr
bilinmez.

Neticede iktidar sahiplerinin periyodik þekilde, normal insan
olarak, normal insanlar arasýnda yaþamalarý için formüller üret-
mek gerekir. Zihni kilitlenmelerinin çözümünün baþka bir yolu
yoksa eðer bu formüllerin mutlaka ve derhal üretilmesi þarttýr.
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** DDeehhaallaarrýýnn  zziihhnnii  kkiilliittlleennmmeessiinnii  ççöözzmmee
Dehalarýn zihni kilitlenmelerinin çözümü yoktur. Baþka bir

ifadeyle söylemek gerekirse, çözüm bulunsa dahi dehalar böyle
bir problemi kabul etmeyecek ve dinlemeyeceklerdir. Dehalarýn
problemlerini çözme imkaný baþka insanlarda yoktur. Çözümü
varsa, o çözümü yine dehanýn kendisinin üretmesi veya bulmasý
gerekir. Bundan dolayý dehalara söylenecek söz yoktur. 

"Aklýn ve dirayetin ak saçlýlarýnki
gibi, fakat yüreðin masum 
çocuklarýnki gibi olsun."

Schiller
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AKLI  ATALETTEN  KURTARMA

** AAkkllýýnn  aattaalleettiinniinn  tteeþþhhiissii
Hayatýn belirlenmiþ bir çerçevede yaþanmaya baþlanmasý ile

akýl ayný faaliyetleri tekrar etmeye baþlar ve itiyatlar oluþturur.
Belirlenmiþ çerçevede yaþanan hayatýn uzun süre devam etmesi
ile aklýn faaliyetlerini sýnýrlayarak itiyatlar oluþturmasý yerleþik
hale gelir ve otomatik bir çalýþma düzeni oluþturur. 

Hayatýn belirlenmiþ çerçevede yaþanmasý, faaliyetlerin
mutat bir hale gelmesidir. Rutin hayat diye ifadelendirilen
günlük hayatýn ayný hareketlerin tekrarý þeklinde sürüp
gitmesinde bir mahsur olmadýðý kabul edilebilir. Fakat ha-
yatýn tamamýnýn mutat hale gelmesi akýl için problemlerin
baþladýðý noktadýr. 

Ýnsanýn hayatýnda yeni hadiselerin meydana gelmemesinden
veya insanýn yeni alanlara yönelmemesinden kaynaklanan bu
durum aklýn çalýþmasýný yavaþlatýr. Yeni varlýk ve vakýalara mu-
hatap olmamak, aklýn kavrama faaliyetini büyük oranda askýya
alýr ve faaliyetlerini tekrar ede ede þekli belirlenmiþ itiyatlar
halinde yapmasýna sebep olur. 

Aklýn itiyatlarý ile insanýn itiyatlarýný birbirine karýþtýrma-
mak gerekir. Aklýn itiyadý kavrayýþ itiyadýdýr, insanýn itiya-
dý davranýþ itiyadýdýr. Kavrayýþ itiyadýnýn davranýþ itiyadýna
kaynaklýk etmesi dahi bu ikisinin ayný olduðu anlamýna
gelmez. 

Hayatýn aklýn itiyatlarýyla yaþanmaya baþlanmasý, aklýn baký-
þýný ve görüþünü kaldýrýr ve insaný biyolojik gözün görmesi ile ik-
tifa eder hale getirir. Eþya ve hadiselere aslýnda aklýn bakýþý ile
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bakar ve onun gözü ile görürüz. Akýl gözü biyolojik gözün baký-
þýna ve gördüðüne itimat etmez. Zira varlýk ve vakýalarýn biyolo-
jik gözün gördüðünden farklý olduðunu aklýn bakýþý ile bilir ve
anlarýz. 

Akýl gözünün beden (biyolojik) gözünden daha önemli ol-
duðu konusu amalarda (körlerde) müþahede edilebilir.
Amalarýn hayatý yaþamasý mümkün olabilmekte fakat me-
sela delilerin hayatý yaþamasý mümkün olamamaktadýr. 

Akýl, faaliyetlerini itiyat haline getirir ve sadece itiyatlarý ile
faaliyette bulunmaya baþlarsa dýþ dünya beden gözüyle görülme-
ye baþlanýr ki, beden gözünün gördüðü ise sadece iki boyutlu re-
sim veya üç boyutlu heykelden baþka bir anlam taþýmaz olur. Me-
sela insanlarý beden gözüyle görmek onlarý film figüranlarý olarak
seyretmek gibidir. Istýrap çeken film icabý ýstýrap çektiði için bir
anlam ifade etmez veya bu anlam kavranmaz. 

Akýl itiyatlarýyla sýnýrlý hale geldiðinde dýþ dünyadaki ses,
beden kulaðý ile duyulur hale gelir. Akýl saðýrlaþtýðý için dýþ dün-
yadan gelen çýðlýk, yüksek desibellik bir sesin rahatsýz ediciliðin-
den baþka bir anlam taþýmaz ve insaný en fazla gürültü kirliliði ile
mücadeleye sevkeder. 

*

Aklýn faaliyetlerini itiyat haline getirmesi zannedildiði gibi
basit ve sade bir hayat süren insanlarda meydana gelmez her za-
man. Ýþi gereði sürekli farklý hadiseler yaþayan ve yeni insanlarla
karþýlaþan karmaþýk bir hayata sahip kiþide de akýl itiyatlarýna
mahkum olabilir. Basit ve sade bir hayat yaþayan insanlardakin-
den daha az ihtimal olsa veya gerçekleþmesi daha uzun sürse
dahi karmaþýk bir hayat süren insanlarýn hayatýnda da meydana
gelebildiði müþahede edilmeyen bir hadise deðildir.

Girift bir hayat yaþayan insanlarýn hayatýnýn mutat hale gel-
memesi, aklýn faaliyetlerini mutatlaþtýrmayacaðý zannýný doðu-
rur. Ýnsan faaliyetleriyle aklýn faaliyetlerinin mahiyetini aynileþ-
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tirmekten doðan bu yanlýþ anlama, ayrýca bir atalet sebebidir.
Girift bir hayatý olan insanýn sürekli dikkatli ve canlý olmasý aklýn
ataletini önlemeye kafi deðildir.

Aklýn ataleti, sahibinin yaþadýðý hayatta sürekli ayný insanlar-
la muhatap olmasý ve ayný olaylarla karþýlaþmasýndan kaynaklan-
maz. Yaþanýlan hayatýn mahiyetinin ayný olmasý ile ilgilidir. Gizli
servis elemanýnýn her gün farklý olaylar yaþýyor olmasý aklý atale-
te düþmekten alýkoymaz. Olaylardaki farklýlýk özdeki farklýlýktan
kaynaklanmýyorsa aklýn atalete düþme zamaný gelmiþ demektir.
Zira dýþ dünyadaki olaylarýn farklýlýðý iç dünyadaki kurallarýn
farklýlýðý anlamýna gelmiyor her zaman. Bir mesleðin icrasý olarak
düþünüldüðünde ne kadar farklý olay yaþanýrsa yaþansýn bu du-
rum aklýn bünyesini zorlamýyorsa, mesleki itiyatlar oluþabiliyor
ve bu itiyatlar aklýn faaliyetlerini çeþitlendirmek gibi ataleti
önleyici bir fonksiyon kazanamayabiliyor. 

*

Aklýn atalete düþmesinin en büyük sebebi, yaþanýlan hayatýn
aklý faaliyette bulunmak zorunda býrakmamasýdýr. Baþka bir ifa-
deyle karþýlaþýlan olaylar aklýn itiyatlarý ile yaþanabilen cinsten
olduðu takdirde akýl atalete düþmekten kurtulamýyor. Doðrusu
aklýn ataletten kaçýnmak gibi bir çabasý da yoktur. 

Aklýn bir konuda faaliyette bulunmasý ile faaliyette bulun-
mak zorunda olmasý farklýdýr. Akýl herhangi bir konuda faali-
yette bulunurken, mevcut bünyesini zorlamýyorsa itiyatlarýyla
devam etme imkaný bulunmaktadýr. Fakat bir konuda faaliyette
bulunmak zorunda kalýyorsa genellikle itiyatlarýyla gerçekleþtire-
bileceði faaliyetlerin ötesine geçmek noktasýna gelmektedir. 

*

Aklýn atalete düþmesinin bir diðer sebebi de yaþanýlan haya-
týn yoðunluðu ile ilgilidir. Yoðunluðu aklýn taþýyamayacaðý kadar
fazla olan bir hayat aklý yorar. Akýl yorulduðunda dinlenmek için
faaliyetlerini mutatlaþtýrýr ve nihayetinde itiyatlara dönüþtürür. 
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Bu durum diðerlerinden farklýdýr. Akýl yorulduðunda kendini
koruma refleksi ile hareket edecektir. Kendini koruma refleksi,
bünyesini korumak için faaliyetlerini korumayý ve faaliyetlerini
korumak içinde onlarý itiyat haline getirmeyi gerekli kýlar. Aklýn
kendini koruma refleksi güçlü olduðu için en dayanýklý itiyatlarý
bu durumda kazanýr. 

Bu itiyatlar normal faaliyette bulunma alýþkanlýklarýndan
ziyade savunma mekanizmalarý halinde organize olurlar. Diðer
itiyatlardan mahiyet olarak da farklýdýrlar. Akýl bu ihtimalde ata-
lete düþmekten ziyade savunma durumundadýr. Bunun atalet
olarak nitelendirilmesi, atalet halindeki faaliyet biçimi ile ayný
durumda olmasýndandýr. Neticeleri itibariyle ayný, mahiyetleri
itibariyle farklýdýr. 

Savunma refleksini, bünyesine dönük bir tehdit ile besleyen
akýl, tehlikeye karþý direnmek yerine kendini otomatiðe alýr. Bu
durum aslýnda aklýn direnmekten kaçýnmasýdýr ama bünyesini
korumanýn en kolay yoludur. Mücadele etmektense mevcut
bünyesine kapanýp faaliyetlerini daha önce test ettiði itiyatlar
haline getirmek hem kolay bir yoldur ve hem de daha az risklidir.

*

Aklýn ataleti ile ilgili esas problem, atalete düþtüðünü tespit
ve teþhis etmektir. Doðrusu aklýn atalete düþtüðünü tespit etmek
insan için kolay deðildir. Aklýn durumunu akýl ile deðerlendir-
mek zor bir iþtir ve insan kendi aklý ile ilgili teþhisler yapmak ve
kararlar vermek durumunda kaldýðýnda hayatýnýn en zor iþlerinden
birisi ile muhatap olmaktadýr. 

Hayatýn mutatlaþmasý durumlarýnda aklýn ataletinin teþhisi
kendiliðinden ortaya çýksa ve bu durumun teþhisi için ayrýca ça-
ba gerekmese dahi, hayatýn mutatlaþmadýðý durumlarda aklýn
ataletinin teþhis edilmesi fevkalade zordur. Kaldý ki, hayatýn
mutatlaþmasý durumunda dahi aklýn atalete düþtüðünü deðil de
her nedense hayatýn tekdüzeliðinden þikayet eden insanlar bu
durumda dahi aklýn atalete düþtüðünü teþhis edememektedirler. 
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Ýþleri gereði sürekli yeni olaylar yaþayan ve yeni insanlarla
muhatap olan insanlarýn, akýllarýnýn atalete düþtüðünü teþhis
etmesi veya bu durumu kabul etmeleri çok istisnadýr. 

** AAkkllýý  aattaalleetttteenn  kkuurrttaarrmmaakk
Hayatýn mutat oluþu aklýn faaliyetlerini mutat hale getiriyor

mutlaka. Fakat hayatýn mutat olmamasý halinde dahi aklýn faali-
yetleri mutatlaþabiliyor. Aklý atalete düþürmemek için farklý
olaylar yaþanmasý kafi gelmiyor. Çünkü farklý olaylarýn mahiyeti
ayný olabiliyor ve mahiyeti ayný olan olaylar görünüþ olarak ne
kadar farklý olsa da aklýn ataletini önleyemiyor. 

Aklýn atalete düþmesini önlemek veya atalete düþen aklý ata-
letten kurtarmak için, mahiyeti farklý olan hadiselerle muhatap
olmak gerekmektedir. Baþka bir ifadeyle farlý hadiselerden ziyade
farklý konularla ilgilenmek önemlidir.

Farklý konulara yönelen akýl, daha önce ilgilenmediði bir ko-
nu ile muhatap olduðundan dolayý itiyatlarýyla faaliyette buluna-
rak ihtiyacýný temin edemeyecektir. Yeni ve farklý konunun kav-
ranabilmesi için itiyatlarýnýn dýþýna çýkarak diðer imkanlarýný
kullanmasý gerekir ki, bu durum aklýn bünyesini harekete geçirir. 

Aklýn periyodik olarak itiyatlarýnýn dýþýnda faaliyette bulun-
masýný gerektirecek yeni alanlara yönelmesi gerekir. Hatta yeni
konularýn bazen aklýn mevcut bünyesinin anlamayacaðý kadar
aðýr konular olmasý aklý cevval tutmak için þarttýr. 

*

Atalete düþen aklý tamamen (mümkün olduðunca) askýya
alarak hayatý bir müddet akli faaliyetlere ihtiyaç duymaksýzýn ya-
þamak, aklý ataletten kurtarma yollarýndan birisidir. Bu durum
aklýn itiyatlarýna dahi ihtiyaç duyulmaksýzýn yaþanmasý anlamýna
gelir ki, akýl faaliyette bulunmadýðý zaman itiyatlarýný kaybede-
cektir. Bir müddet sonra aklýn faaliyetlerine baþlayacaðý bir hayat
düzenine girildiðinde aklýn itiyatlarýnýn birçoðu yok olduðundan
(tamamen yok olmasý kabil deðil) normal faaliyete baþlayacaktýr. 
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*

Aklýn yorulduðundan dolayý atalete düþmesi durumu farklýdýr
ve bu durumda ataletten kurtulabilmek için farklý konulara yö-
nelmesi gerekmez. Aklýn dinlendirilmesi gerekir. Akýl dinlendi-
rilemezse ataletten kurtulamaz. Aklýn bu durumda kazandýðý iti-
yatlar dayanýklý olduðu için bunlardan uzaklaþarak ataletten
kurtulmasý daha zordur. 

Aklýn bu tür ataletten kurtulmasý için savunma refleksinin
çözülmesi gerekmektedir. Savunma refleksi, muhtevasýnda bir
korkuyu da barýndýrýr. Akýl bünyesine yönelik bir tehdit gördüðü
için savunma refleksini kuþanýr. 

Savunma refleksinin çözülmesi iki ihtimalde ortaya çýkar. Bi-
rincisi tehdidin ortadan kalktýðýna kanaat getirir, diðeri ise teh-
dit ile mücadele etmeye karar verir. Her iki durumda da bu tür
ataletten kurtulur. 

*

Aklý ataletten kurtarmak için insanýn öncelikle bunu teþhis
ve kabul etmesi gerekiyor. Aklýn atalete düþebileceði konusunun
anlaþýlmamasý veya kabul edilmemesi, meselenin baþtan kaybe-
dilmesi manasýna gelir. Aklýn hakikaten tembelleþtiði vakadýr ve
ilginç olan bunu aþaðý yukarý her insanýn yaþamasýdýr. Her insan
aklýnýn tam kapasite çalýþmadýðýný fark etmez. Kapasite eksikliðinin
en önemli sebebi ise tembelliðe düþmesidir. 

"Akýl zenginleri, para 
zenginlerine acýrlar." 

V. Hugo
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AKLIN  SINIRLARINI  TESPÝT  ETMEK

** GGiirriiþþ
Akýl insandaki "gerçeklik" ufkudur. Bir iþin dýþ dünyada ger-

çekleþmesinden önce akýlda gerçekleþmesi gerekmektedir. Akýl-
da gerçekleþemeyen hadiseyi dýþ dünyada gerçekleþtirmek kabil
olmayacaktýr. Zira insan o iþe yönelmeyecektir. 

Akýl insanýn iç alemdeki imkanlarýný kullanabilme kabiliye-
tine sahiptir. Ýnsan iç dünyasýndaki imkanlarý deðerlendirmek,
organize etmek ve kullanmak aklýn faaliyetlerinden olduðu için
insanýn iç dünyasýndaki þartlarýn hangi iþleri gerçekleþtirme
imkaný olduðunu tespit eder. Ýç dünyadaki imkanlarý deðer-
lendiren akýl bir iþin gerçekleþme imkaný olup olmadýðýna dair
karar verir. 

Ýnsanýn iç dünyasýndaki malzemelerin ve imkanlarýn ne ol-
duðu önemlidir fakat ayný zamanda bunlarý deðerlendiren ve
organize eden aklýn kendi bünye özellikleri ve imkanlarý da
önemlidir. Ýç dünyadaki imkanlarýn çapýnca imkanlara veya
bünyeye sahip olmayan akýl, kendini aþan noktalardaki düþün-
celere "hayal" diye bakmaya baþlar. Hayal, aklýn sýnýrlarýnýn
aþýlmasýnda meydana gelir. Fert için hayal, dýþ dünyada gerçek-
leþme imkaný olup olmadýðý ile ilgili deðil, aklýn bünyesi ve
sýnýrlarý ile ilgilidir. 

AAKKLLII  GGEELLÝÝÞÞTTÝÝRRMMEE
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** AAkkllýýnn  ssýýnnýýrrllaarrýý
Aklýn bünyesi, faaliyet tarzý, kaynaklarý, kurallarý, malzemeleri

ve iliþkileri sýnýrlarýný tayin eden faktörlerdir. 

Aklýn iç dünyadaki sýnýrlarýný ve dýþ dünyadaki sýnýrlarýný ay-
rý ayrý tespit etmekte fayda vardýr. Ýç dünyadaki sýnýrlarýný tespit
etmek dýþ dünyadaki sýnýrlarýný tespit etmekten daha zordur. Zi-
ra dýþ dünyada baþka akýllarda bulunmakta ve kiþinin aklýnýn sý-
nýrlarý ötesinde hadiseler gerçekleþmekte ve bu hadiseleri ger-
çekleþtiren insan akýllarý görülmektedir. Ýç dünyada ise aklýn sý-
nýrlarýný tespit etmek konusunda mukayese imkanýnýn olmadý-
ðýndan dolayý aklýn sýnýrlarý dýþýnda bir alanýn da bulunmadýðý
zannýnýn uyanmasý büyük ihtimaldir. 

** DDýýþþ  ddüünnyyaaddaakkii  ssýýnnýýrrllaarrýý
Dýþ dünyada her zaman için kiþinin aklýndan daha hacimli

akýllar olduðu müþahede edilebildiði için aklýn dýþ dünyadaki sý-
nýrlarýný tespit etmek nispeten kolaydýr. Fakat dýþ dünyadaki da-
ha hacimli akýllarý müþahede etmek konusunda problemler oldu-
ðu doðrudur. Ýnsanlar dýþ dünyaya bakarlarken, kendi akýllarýn-
dan daha hacimli akýllarýn olduðunu kabul etmek yerine o akýl
sahiplerinin farklýlýklarýný fizik imkanlar ile açýklamak temayü-
lündedirler. Diðer insanlarýn akýllarý daha güçlü ve geliþmiþ de-
ðildir de, mesela paralarý daha çoktur ve gerçekleþtirebildikleri
iþler paralarýnýn miktarý ile ilgilidir. Bu kavrayýþ aklýn savunma
mekanizmasýyla ilgilidir ve kendi bünyesindeki zafiyeti, varlýðýna
yönelik tehdit olarak algýlamasýndan kaynaklanýr. 

Her ne olursa oldun dýþ dünyada katý bir gerçeklik hüküm
sürmekte ve kiþinin aklý dýþ dünyaya muhatap olduðunda ger-
çekleþtirilen iþleri nasýl deðerlendirirse deðerlendirsin neticede
aklýn hacmiyle ilgisini görmezden gelememektedir. Bunu kabul ve
ilan etmesi baþka þeydir fark etmesi baþka þeydir. Kabul etmese
dahi fark etmekten kendini alýkoyamaz. 
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Yaþadýðý hayatta gerçekleþtirdiði iþler ile en azýndan eþit þart-
lara sahip insanlarýn gerçekleþtirdiði iþleri mukayese ettiðinde
kendi yaptýðý iþlerden büyük hacimli olanlarýný görecek ve dýþ
dünyadaki sýnýrlarýný fark edecektir. 

** ÝÝçç  ddüünnyyaaddaakkii  ssýýnnýýrrllaarrýý
Aklýn iç dünyadaki sýnýrlarýný tespit etmek zordur. Dýþ dünya-

daki sýnýrlarýný tespit etmekteki mukayese imkaný iç dünyada
mevcut deðildir. Oysa ki sýnýrlarýn tespitinde mukayese fevkalade
önemlidir. 

Aklýn iç dünyadaki sýnýrlarý idrak imkaný ve iç dünyadaki
imkanlarý organize edebilmesiyle ilgilidir. Aklýn idrak edebildi-
ði konular öz sýnýrlarýný oluþturur. Ýç dünyadaki imkanlarý ve
malzemeleri organize edebilme mahareti ise faaliyet sýnýrlarýný
oluþturur. 

Aklýn anlayabildiði konular, üzerinde faaliyette bulunabilece-
ði konulardýr. Ýdrak edilemeyen bir konu ile ilgili düþünce faali-
yeti gerçekleþmeyecek ve dolayýsýyla insan hareketi ortaya çýk-
mayacaktýr. Akýl bir konuyu anlamakla onu öncelikle iç dünya-
ya taþýmakta ve kendine (yada insan iç dünyasýna) malzeme ya-
pabilmektedir. Zaten anlamadýðý konulara temayül etmez ve ilgi-
lenmek zorunda kaldýðýnda da o konuyu bir þekilde baþka bir ko-
nuya veya hedefe yansýtarak ondan uzaklaþýr. Anlamadýðýna sa-
hip olamayacaðý için onu kullanma imkanýna sahip deðildir. Bu
durum dýþ dünyadan gelen etkiler ile ilgilidir ve iç dünyadan ge-
len etkilerde durum farklýdýr. (Bu farklýlýk aklýn faaliyet sýnýrlarý
ile ilgili olarak ileride açýklanacaktýr.) 

Aklýn anladýðý ve anlamadýðý konularýn ortaya çýkardýðý sýnýr
nispeten daha nettir. Fakat anladýðý konulardaki sýnýrlarýný tespit
etmek daha girift bir çözümlemeyi gerektirir. Aklýn bir konuyu
anlamýþ olmasý o konuyu tam anlamýyla ve tüm özellikleri ile an-
ladýðý þeklinde düþünülmemelidir. Akýl bazen bir konunun kü-
çük bir bölümünü anlayabilir ve diðer kýsýmlarýný anlamayabilir,
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bazen, konunun tüm boyutlarýný anlayabilir fakat derinliðine
nüfuz edemeyebilir. Akýl anlamadýðýný inkar etme temayülünde
olduðu için çok zaman bir konu ile ilgili anlayýþýný o konunun
tümü olarak kabul eder. Kýsmi anlama ve sathi anlama halinde
konunun ondan ibaret olduðunu kabule meyyaldir. Kýsmi anla-
mada konunun diðer kýsýmlarýnýn kendini empoze ediþindeki
þiddetle paralel olarak kabul etmek zorunda kalsa da, özellikle
sathi anlamada konunun derinliðini inkar etmekte ýsrarlýdýr. 

Akýl, varlýðý anladýðý nispette anlamlandýrma ve kabul etme
temayülünde olduðu için, varlýðý (kozmosu) idrak imkanlarý ile
sýnýrlý olan alana indirger. Baþka bir ifadeyle kendi sýnýrlarýný var-
lýk sýnýrý olarak ortaya koymaya çalýþýr. Bir hadisenin gerçekleþ-
me imkanýnýn olmadýðýný söylerken, kendi imkanlarýný söylediði-
nin farkýna varmaz. Baþka bir insanýn o iþi yapabileceðini kabul
etmez, zira o iþin objektif gerçekleþme imkanýnýn kendi bünye-
sindeki imkanlarla (sýnýrlarla) ayný olduðunu zanneder. 

Bir iþe "olmaz" derken, aslýn o iþin olup olmayacaðýnýn
dýþ dünya þartlarý ile ilgisini umursamaz. Olmaz hükmü
kendi bünyesi ile ilgili ve sýnýrlýdýr. Baþka bir insanýn o iþi
yapabilme imkanýnýn olduðunu kabul etmeyerek kendi
bünyesini ve sýnýrlarýný "insanlýk sýnýrý" olarak ortaya
koymak gibi sorumsuz ve anlamsýz bir tavýr takýnmaktan
imtina etmez. 

O iþe "olur" hükmünü veren baþka bir insanýn aklýnýn da-
ha hacimli ve geliþmiþ olduðunu kabul etmez ve o insaný
"hayalperestlik"le suçlar. Fakat o insaný hayalperestlikle it-
ham ederken, o insanýn kendini "salak" veya akýlsýz olarak
tanýmlamasýný ya görmez ya da umursamaz. 

Bir kadro ile yapýlabilecek iþlerin ilgilisi olarak, o iþe ken-
di akýl hacmince "gerçekleþmez" hükmünü vuran ve kad-
ronun çoðunluðunun akýl hacminin ayný büyüklükte ol-
masýndan dolayý çoðunluðun "gerçekleþmez" hükmünde
ittifak etmesi halinde ortaya çýkan durum çok dramatiktir.
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Kadronun çoðunluðu karar almaya kafi geldiði için aslýn-
da dýþ dünyada gerçekleþme imkaný olan ve belki de o
kadro içinde sözkonusu iþi gerçekleþtirmenin akli bünyesi-
ne ve imkanlarýna sahip insanlarýn da olmasýna raðmen o
iþin gerçekleþmeyeceði açýktýr. 

Akýl, "ben bu iþi gerçekleþtiremem fakat gerçekleþtirebile-
cek bir kiþi varsa o üstlensin" demez. Kendi gerçeklik uf-
kunu, insanlýðýn gerçeklik ufku olarak ortaya koymaktan
imtina etmez. Ýþte bu durum geliþmenin ve ilerlemenin
önündeki en büyük engellerden biridir. Bu kiþilerin özellik-
le de devlet veya cemiyet liderleri olmasý halinde ortaya
çýkacak zafiyet hesapsýzdýr. 

Aklýn iç dünyadaki sýnýrlarýný tespit etmek insanýn iç dünya-
sýyla ilgili sýhhatli kararlar almasý ve düzenlemeler yapmasý için
gerekli olduðu kadar, dýþ dünyaya dönük etkileri bakýmýndan bir
"insani sorumluluk"tur. Devlet ve cemiyette önemli yerlerde bu-
lunan insanlarýn akýl sýnýrlarýný tespit etmeleri þarttýr zira bunla-
rýn akýllarý veya akýlsýzlýklarý (akýl sýnýrlarýnýn dar olmasý anla-
mýnda) cemiyete pahalýya mal olmaktadýr. 

Akýl testinin önemi burada daha iyi anlaþýlmaktadýr. Fakat
devlet ve cemiyet hayatýnda önemli konumlarý olan in-
sanlara, akýl testini uygulamak imkaný yoktur zira bu in-
sanlar kendilerini zaten cemiyetin en akýllýlarý zannetmek
gibi bir zihni kilitlenme içine girerler çok zaman. Bu in-
sanlar kendilerine akýl testi uygulanmasýna razý olmazlar
muhakkak, ancak kendilerini daha az rencide edecek
(akýl testinin uygulanmasý aslýnda rencide etmez ama bu
insanlar böyle anlarlar) baþka bir imkan olduðunu belirt-
mek ve buna dikkatlerini çekmek gerekiyor. Bu insanlar
düþünceleri ve tatbikatlarý ile ilgili olarak kamuoyunda sü-
rekli eleþtirilirler ki, kamuoyundaki eleþtiriler bir anlamda
"akýl testi" niteliði taþýr. Kamuoyundaki eleþtirileri dikkat-
lice ve önyargýsýz incelemeleri durumunda akýl hacimleri
ve akýl sýhhatleri daha iyi durumda olabilir. 
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Aklýn iç dünyadaki sýnýrlarýný tespit etmeye dýþ dünyadaki sý-
nýrlarýnýn tespit edilmesinin katkýsý önemlidir. Eðer dýþ dünyada
baþka insanlarýn akýllarýnýn ürettiði eserlerin büyüklüðü göze gö-
rünmeseydi aklýn iç dünyadaki sýnýrlarýný tespit etmek daha da
zorlaþacaktý. Zira bu durumda akýl sýnýrlý olduðunu asla kabul
etmeyecek ve tüm varlýðýn kendi anladýðý gibi ve anladýðý kadar
olduðu noktasýnda ýsrar edecekti. 

Aklýn iç dünyadaki "faaliyet sýnýrlarý" idrak sýnýrlarý ile ilgilidir.
Ancak idrak sýnýrlarý ile faaliyet sýnýrlarýný ayný olduðunu kabul et-
mek doðru deðildir. Ýnsan iç dünyasýndaki idrak faaliyeti ve kulla-
nýlabilen malzemeler sadece akýl ile sýnýrlý deðildir. Aklýn idrak fa-
aliyetinden baþka idrak faaliyetleri ve idrak unsurlarý olduðu gibi
aklýn bünyesinde ve hatta aklýn bulunduðu gerçeklik zeminin dý-
þýnda da malzemelerin olduðunun biliyoruz. Bu sebeple aklýn faali-
yet sýnýrlarý, idrak sýnýrlarýndan daha geniþ bir alaný çerçeveler. 

Her ne kadar akýl anlamadýðý bir konuda faaliyette buluna-
mayacaksa da, dýþ dünyadan gelen etkileri anlamadýðýnda geçer-
li olan bu durum, iç dünyadan gelen etkiler ile ilgili deðildir. Ýn-
san iç dünyasýndaki idrak faaliyetlerinin (akli idrakin dýþýnda
olanlar için) elde ettiði neticelerin bir kýsmýný aklýn kullanabil-
mesi ve onlarla faaliyette bulunabilmesi mümkündür. Ýdrak ol-
madan faaliyetin olmayacaðý ölçüsü insan yekunu için geçerlidir.
Akýl dýþýndaki idrak merkezlerinin idrak faaliyetleri ile elde etti-
ði neticeler insan faaliyetine kaynaklýk edebileceði gibi bunlarýn
bir kýsmý doðrudan aklýn faaliyetlerine de kaynaklýk edebilirler. 

Aklýn faaliyet sýnýrlarýný tespit etmenin önemi buradadýr.
Aklýn faaliyet sýnýrlarý kendi bünyesini aþar. Bu durum in-
sanlardaki en ilginç konulardan biridir ve insan terkibin-
deki sýrlarýn en önemlilerinden biridir ayný zamanda. Bir
varlýðýn kendi bünyesinden daha hacimli davranýþ kapasi-
tesine sahip olabilmesi varlýðýn tabiatýna uygun deðildir
aslýnda. Fakat insan terkibi bunu mümkün kýlan fevkalade
bir kompozisyondur. 
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Aklýn faaliyet sýnýrlarý mutlaka sahibinin idrak sýnýrlarý ile il-
gilidir. Aklýn idrak sýnýrlarý ile mahdut olmasa dahi sahibinin
toplam idrak sýnýrlarý ile çevrilmiþtir. Dolayýsýyla aklýn faaliyet sý-
nýrlarýný idrak edilemeyen konularda (insanýn toplam idrak ka-
pasitesi) faaliyette bulunabilmek olarak anlaþýlmamalýdýr. Aklýn
faaliyet sýnýrlarýný tespit etmek ayný zamanda insanýn toplam
idrak sýnýrlarýný tespit etmekle de ilgilidir. Doðrusu insanýn top-
lam idrak kapasitesi aklýn faaliyet sýnýrlarýndan çok fazladýr ve
insanýn idrak ettiði her konuda akýl faaliyette bulunamaz. Ýnsa-
nýn idrak sýnýrlarýný tespit etmekle beraber, bunlardan hangi-
lerinin aklýn faaliyetlerine konu olabileceðini de tespit etmek
gerekmektedir. 

Tam anlamýyla aklýn faaliyetleri, kendi idrak alaný içinde bu-
lunan konulardaki faaliyetleridir. Bu faaliyetler saf akýl faaliyet-
leridir. Diðer idrak merkezlerinin elde ettikleri neticeleri üzerin-
deki akýl faaliyetleri aklýn faaliyetleri olmadýðý anlamýna gelmez
ama burada bir empoze ediþ vardýr ve aklýn direnemeyeceði ka-
dar güçlü bir etki karþýsýndaki faaliyette bulunma gereði olarak
ortaya çýkar. 

Akla iç alemden gelen etkileri akýl anlamasa dahi, akýldaki
"þekil bilgisi" veya "þekil kavrayýþý" bu etkilerin gerektirdiði faali-
yetleri gerçekleþtirmesine imkan verir. Aklýn bu özelliði orjinal-
dir ve insan iç dünyasýna intibak maharetini gösterir. Aklýn bu
özelliði olmasaydý, insan iç dünyasýndan gelen etkiler karþýsýnda
akýl darmadaðýn olurdu.

Mesela imandan gelen etkileri aklýn anlamasý çoðu zaman
mümkün deðildir. Ýmandan gelen etkileri anlamak veya
anlamadýðýna direnmek isteseydi (gerçi bunu yapar ama
ýsrarlý deðildir) anlamayacaðý ve direnemeyeceði için bün-
yesi daðýlýrdý. Bu durumda "þekil kavrayýþý" devreye gire-
rek, gelen etkilerin lüzumlu kýldýðý davranýþlarý gerçekleþ-
tirme cihetine gider. 
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Aklýn anlamadýðý konularda faaliyette bulunma imkaný veya
mecburiyeti duygu, iman ve þuur ile ilgili konulardýr. Ýmandan
veya þuurdan gelen etkiler aklý faaliyette bulunmaya sevkeder.
Ýman veya þuur doðrudan doðruya insan faaliyetlerini þekillen-
dirmezler ve aklý manivela olarak kullanmak suretiyle faaliyetle-
rini yaparlar. Aklýn idrak sýnýrlarý ile faaliyet sýnýrlarýnýn bir birin-
den hem mahiyet olarak farklýdýr ve hem de alan olarak farklýdýr. 

Aklýn idrak sýnýrlarýnýn oluþturduðu alanýn dýþýnda kalan faali-
yetleri "þekil kavrayýþý" ile mümkün hale gelir. Konunun özünü
anlamasa dahi þeklini kavrayabilir ve bu kavrayýþla faaliyetlerini
gerçekleþtirebilir. 

"Akýllý olmak bir þey deðildir,
önemli olan aklý 
kullanabilmektir." 

Descartes



89

ZEKAYA  HÜRRÝYET

Aklýn zekayý tamamen denetim altýna alma imkan ve kuvve-
ti yoktur. Bu anlamda zeka akýl karþýsýnda hürriyetine sahiptir.
Fakat bu hürriyetin tam hürriyet olmadýðý da bilinmelidir. Neti-
cede akýl zekayý nispeten denetim altýnda tutma imkanýna sahip
olabilmektedir. 

Aklýn zekayý denetim altýnda tutma imkaný nispeten vardýr.
Aklýn insan iç dünyasýný düzenleme ve dýþ dünya ile intibak
fonksiyonu gereði, hayat alanýný üretme ve ona uygun faaliyetle-
ri yapma görevi, iç alemdeki varlýk ve vakýalar üzerinde bir etki
sahibi olduðunu gösterir. 

Akýl ihtiyaçlarý tespit etmek ve bunlarý temin etmek faali-
yetine yöneldiðinde iç alemin imkanlarýndan faydalanacaktýr.
Bu anlamda mesela ihtiyaçlarý tanýmlamada ve temin araçlarýn-
da zekadan faydalanabilecektir. Zekadan faydalanmasý onu yön-
lendirmek þeklinde olabilecek ve zekanýn faaliyetlerinin sebebi
olabildiði gibi hedeflerini de tespit edebilecektir. 

Aklýn zekayý denetim altýnda tutamadýðýnda da zekanýn üre-
tim ve verimleri üzerinde tasarruf imkaný vardýr. Her ne kadar
zeka aklý aþarak ve onun sýnýrlarýný kendi sýnýrlarý olarak alma-
dan faaliyette bulunsa da üretimlerini deðerlendirme imkaný
kendinde yoktur. Zekanýn verimlerini deðerlendirme imkaný
akýlda bulunmaktadýr. 

Akýl zekanýn verimlerini kendi süzgecinden geçirerek alýr ve-
ya almaz. Almama imkan ve kudreti vardýr. Zekanýn verimlerini
deðerlendirmeye almamak veya faydalanmamak zeka üzerinde
dolaylý bir etki ve baský imkaný oluþturmaktadýr. 
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Zekaya hürriyet tanýnmasý, aklýn zekadan faydalanmasý ve
onu nispeten yönlendirmesi ile ilgili deðildir. Bu durum nor-
maldir ve bir sakýnca bulunmamaktadýr. Ancak zekanýn faali-
yetlerini sürekli yönlendirmek cihetine gitmemeli ve zaman za-
man zekaya tam anlamýyla hürriyet tanýmalýdýr. Akýl, dýþ dün-
yaya intibak fonksiyonu gereði kuralcý (normativist) yönü aðýr
basan bir bünyeye sahip olduðu için insan iç dünyasýný da dýþ
dünyaya uygun olarak organize etme çabasýna girer. Bu çabanýn
etkili olmasý halinde insan iç dünyasý belirlenmiþ ve sabitlen-
miþ bir hal alabilir. Bu durum istikrar zaviyesinden (açýsýndan)
faydalý olsa da, geliþmeye engel bir nitelik taþýr ki, çok büyük
bir zarar anlamýna gelir. 

Zekanýn faaliyetlerini aklýn kurallarý ve alaný ile sýnýrlamak,
zekanýn bir çok veriminden ve imkanýndan faydalanamamak
anlamýna gelir. Zekanýn zaman zaman serbest býrakýlmasý ha-
linde farkýnda olunmayan bir çok veriminin ortaya çýkacaðý
görülecektir. 

Zekanýn zaman zaman serbest býrakýlmasý ile insan iç dün-
yasýnýn akýl hakimiyeti kontrollü olarak ortadan kalkacak ve
sabitlenmiþ kavrayýþýn dýþýna çýkýlabilecektir. Zekanýn serbest
faaliyette bulunabilmesi halinde aklýn oluþturduðu sabit çerçe-
venin dýþýndaki alanlar ve bu alanlarýn imkanlarý görülebilecek
ve bunlardan uygun olanlar elde edilebilecektir. Bu durumda
akýl kendi sýnýrlarýný aþmak ve geliþtirmek imkanýný elde edebi-
lecektir. 

Zekaya hürriyet tanýnmasýnýn diðer ihtimali, zekanýn aklýn
denetimi dýþýnda yaptýðý faaliyetlerden elde ettiði verimleri ret
etmeden deðerlendirmeye almaktýr. Zekanýn aklýn denetim gü-
cünün dýþýnda yapabildiði faaliyetler zaten aklýn alanýný ve sý-
nýrlarýný aþtýðý anlamýna gelebileceði için elde edilen verimlerin
ön þartsýz deðerlendirilmeye alýnmasý, aklýn bünyesini geliþtire-
cek ve alanýný geniþletecektir.
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Zekanýn temel faaliyet türü, bilinmeyene dönük faaliyettir.
Zeka bilinen alanlarda faaliyet göstermez. Bilinmeyen alanlarda
faaliyet gösteren zekanýn faaliyetlerini serbestçe gerçekleþtirebil-
mesi insana (özellikle akla) yeni alanlar ve ufuklar açacaktýr.
Aklýn bilinen alanlardaki faaliyet göstermesi, hayatýn geliþmesi-
ni engeller. Bilinen alanlarda mümkün olan verimlerin toplandý-
ðý vakadýr. Akýl bilinen alanlarýn dýþýndaki alanlardan faydalan-
mak isterse zekanýn faaliyetleriyle elde ettiði verimleri deðer-
lendirmeye almak zorundadýr. Bunun için de öncelikle zekanýn
rahatça ve serbestçe faaliyette bulunmasý þarttýr. 

"Hiçbir akýllý insan, 
büyük sonuçlarý birden bire
beklemez." 

Voltaire
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DUYGUYA  SERBESTLÝK

** TTeeþþhhiiss
Duyguya serbestlik tanýnmasý aklýn geliþmesi için önemli bir

yoldur. Duygunun akýl ile engellenmesi mümkün deðildir. Duygu
kaynaðý akýl olan bir akýþ olmadýðý için akýl tarafýndan engellen-
mesi kabil olmayacaktýr. Fakat akýl, duygunun üzerinde iki çeþit
baský kurabilir. Birincisi duygunun dýþ dünyaya yansýmasýna
engel olabilir (ki bu mutlak anlamda deðildir) diðeri ise duygu
faaliyetinin ortaya çýkardýðý neticeleri deðerlendirmeye almaz. 

Akýl duygunun dýþ dünyaya çýkýþýna kýsmen engel olabilir.
Duygunun iç dünyadaki durumuna müdahale edemeyen akýl
onu hem kendi kaynaklarýndan ve hem de dýþ dünyadan elde et-
tiði kuvvetle belirli bir çerçevede tutmak ve dýþ dünyaya yansý-
masýna engel olmak imkanýna sahiptir. 

Akýl duygunun faaliyetlerini ve bu arada dýþ dünyaya yansý-
masýna engel olamadýðý durumlarda da onun elde ettiði netice-
leri deðerlendirmeye almamak ve önem vermemek tavrýna gire-
bilir. Duygu faaliyeti ile elde edilen verimler hiçbir þekilde akýl
faaliyetiyle elde edilebilecek verimlerle ayný mahiyette deðildir.
Birbirine benzemedikleri gibi çoðunlukla zýt iliþki içindedirler. 

Duygunun akýþýndaki kuralsýzlýk ve elde ettiði neticelerin
mahiyetindeki kural tanýmazlýk aklýn bünyesine zýttýr. Akýl duy-
gunun kendisini ve neticelerini bünyesine almak imkanýna sahip
deðildir. Aklýn bünyesindeki kaidevi taraf, duygunun ve duygu
faaliyetinin mahiyetinde bulunan girift ve þekilsiz muhteva ile
telif edilmesi kabil deðildir. 



93

Duygunun mahiyetinin aklýn bünyesine zýt olmasý ile ilgili
özellik, aklýn kendini duyguya karþý koruma endiþesini ortaya çý-
karýr. Genellikle duygu ve duygu faaliyeti sözkonusu olduðunda
akýl savunma pozisyonuna geçer ve hazýr bekler. Mutlaka bir teh-
likenin ortaya çýkacaðý ve kendi varlýðýna yöneleceðine dair peþin
kabulü vardýr ve bu kabul yerleþik haldedir. 

Duygu faaliyeti ile ortaya çýkan durumlarý aklýn bünyesine al-
maya çalýþmamasý, aklýn bünyesinin ayný zamanda kuralcý bir ta-
rafýnýn olmasýndandýr. Duygu ve duygu faaliyeti aklýn kuralcý
özelliði ile ortaya çýkan þekillenmiþ bünyesine sýðmaz. Tabiri ca-
izse duygu yuvarlaktýr ve yuvarlak þekil kendinden baþka hiçbir
geometrik þekil içine giremez. Akýl duyguyu bünyesine almaya
teþebbüs ettiðinde ise canýný acýtýr. Hem duygunun ve hem de
kendinin canýný acýtýr. Zira duygu ve duygunun verimleri, þekil-
lendirilebilecek ve kurallandýrýlabilecek bir mahiyete sahip de-
ðildir. Oysa ki akýl, bünyesine alacaðý her þeyi mutlaka þekillen-
dirmek gibi bir müdahaleci özelliði vardýr. 

Akýl duyguyu þekillendirmek ve zapt altýna almak imkan ve
kudretine sahip olmadýðý için bünyesine aldýðýnda veya almaya
teþebbüs ettiðinde kendinin zarar göreceði bir etkileþim içine gi-
recektir. Bu durum duygu karþýsýnda aklý peþin olarak savunma
pozisyonuna sokar ve onun bünyesinden dýþarýda tutmak gibi bir
mekanizma geliþtirmesine sebep olur. 

Akýl duyguyu bünyesine alma imkan ve iktidarýndan mah-
rum olduðu için duygunun dýþ dünyaya çýkmasýný engelleme
iþini kendi bünyesi dýþýnda yapar. Bu iþi kendi bünyesi dýþýnda
yapmaya çalýþtýðý için de duygunun tamamýna engel olamaz. 

Duygunun canlý bir akýþ gösterdiði dönemlerde köþesine
sinmiþ halde bulunan akýl, duygunun dýþ dünyaya çýkýþýna da
engel olamadýðý gibi duygunun yoðunluðu geçene kadar köþe-
sinde kalýr. Duyguyu veya duygu faaliyetini deðerlendirmek im-
kanýna sahip olamadýðý gibi ayný zamanda bunu yapmakta istemez.
Aklýn duygu karþýsýndaki bu tavrý kendine yeterince itimat
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edememesinden kaynaklanýr ve korku olarak zuhur eder.
Gerçekten akýl duygudan hep korkmuþtur. 

Þuurun teþekkül ettiði insan iç dünyasýnda akýl duygudan
korkmaz ve bilakis onu sakin bir þekilde izler ve deðerlen-
dirir. Bunun sebebi þuurun duygu üzerinde tasarruf sahibi
olmasýndandýr. Þuur duyguyu tasarrufu altýnda tuttuðu
için akýl duygudan korkmak için sebeplerini kaybeder. 

Aklýn duygu karþýsýndaki bu hali, ondan faydalanmasýný im-
kansýzlaþtýrýr. Duygu ve duygu faaliyetinin elde edeceði verimler
insan iç dünyasý için çok önemlidir ve zenginleþtirir. Duygu ma-
hiyeti gereði iç aleme bir yumuþaklýk katar ki, bu özellik iç alem
için katalizör vazifesi görür. Ýç alemdeki akýl hakimiyetinin (þuu-
run oluþmadýðý insanlarda) ürettiði kuralcý yapý bir çok imkanýn
üretilmesini ve kullanýlmasýný engeller. Esneklik imkanýnýn orta-
dan kalktýðý bir iç alem yapýsý kýrýlgan olur ve deðiþmeye müsait
deðildir. 

Akýl iç alemde tamamen hakim olur ve duyguyu önemsemez-
se bünyesindeki kaidevi yönün aðýrlýðý artar. Aklýn bünyesindeki
kaidevi yön önemlidir ve bünyesinin karakteristiðidir mutlaka
ama bu cihetin aðýrlýðýnýn gereðinden fazla olmasý halinde, inti-
bak maharetini, deðiþme istidadýný ve hatta geliþme imkanýný
kýsmen kaybeder. 

Aklýn duygu karþýsýndaki bu tavrýnýn en önemli özelliði, þuu-
run teþekkül þartlarýndan olan duygu-akýl çatýþmasý ve duygunun
verimlerinin katkýsýnýn meydana gelmeyeceðidir. 

Þuurun bünyesi ile aklýn bünyesi arasýndaki temel farklýlýk-
lardan birisi, þuurun bünyesinin kaidevi yönünün þekilci
olmamasýdýr. Þuurdaki bu cihet özlerin terkibi olarak orta-
ya çýkar ki, þekle baðlý deðil þekli üreten bir özellik halinde
kendini gösterir. Duygudan ve duygu faaliyeti neticesinde
ortaya çýkan verimlerden elde edilecek katký ile iç alem
þekilden sýyrýlýp öze doðru akma imkanýný elde edebilir. 
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** DDuuyygguuyyuu  sseerrbbeesstt  bbýýrraakkmmaakk
Duyguyu serbest býrakmak, akýþýný serbest býrakmak anla-

mýnda deðildir. Duyguya tamamen hürriyet tanýmak hayatý ve
insan iç dünyasýný kaotik bir yapýya sürükler. Diðer taraftan duy-
guyu serbest býrakmak zaten zapt altýna alýnabilen bir akýþý ser-
best býrakmakta deðildir. Duygu zaten zapt altýna alýnamadýðý
için tüm varlýðý ile akmaya devam eder. Akýl duygunun dýþ
dünyaya çýkmasýný sýnýrlandýrma imkanýna sahiptir. 

Duyguyu serbest býrakmak aklýn duygudan korkmamasýný
gerçekleþtirmek ve duygu ve onun faaliyetlerine önem vermesi-
dir. Duyguyu ve duygunun faaliyetlerin korkmadan ve hemen bir
adým gerisinden tetkik etmeli ve anlamasa dahi ona önem ver-
melidir. Özellikle hemen arkasýndan takip etmesinin önemi, sý-
cak ve canlý halde elde edilen verimleri deðerlendirmeye almasý
ile bir çok þey kazanacaktýr. 

Aklýn duygu karþýsýnda korkmadan ve özellikle sakin bir þe-
kilde (çünkü genellikle duygu karþýsýnda panikler) durmasý ve
onu seyretmesi fevkalade bir olaydýr. Bu durum yalnýz baþýna aklý
donmaktan ve atalete düþmekten koruyacak bir ihtimal olduðu
gibi yine yalnýz baþýna geliþtirebilecek bir özelliktir. 

Akýl her ne olursa olsun duyguyu ve duygunun faaliyetlerini
anlamayacak ve elde edilen verimlerin mahiyetine yabancý kala-
caktýr. Fakat duyguyu kendi bünyesine almaya çalýþmadýðý süre-
ce bu durum problem teþkil etmeyecektir. Aklýn duyguyu anla-
mamasý, duygunun aklý etkilemeyeceði anlamýna gelmez. Duygu-
nun mahiyeti gereði aklý etkilemesi mümkündür. Bu tesir, aklýn
bünyesindeki köþeli yapýyý biraz törpüleyecek ve esnetecektir. 

** SSýýnnýýrrllaammaa
Duygunun serbest kalmasýnýn zaman ayarý veya alan sýnýrý

doðru tespit edilemezse aðýr ve menfi neticeleri olabileceði
unutulmamalýdýr. 
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* Duygu faaliyetini tamamen serbest býrakmak ve özellik-
le dýþ dünyaya çýkýþýna tam hürriyet tanýmak neticeleri itiba-
riyle sýhhatli deðildir mutlaka. Bu sebeple duygunun dýþ dün-
yaya çýkýþýna serbestlik tanýrken bunun zaman ayarýný doðru
yapmak gerekmektedir. 

Duygunu dýþ dünyaya çýkýþý tamamen engellendiðinde
(bunun mümkün olup olmadýðý ayrý konu) serbest býrakýlmýþ
olmayacaktýr. Duygunun sadece insan iç dünyasýnda bulun-
masý ve burada kalmasý sýhhatli deðildir. Dýþ dünyaya mutla-
ka çýkmasý ve orada müþahede edilmesi gerekir. Duygunun dýþ
dünyaya çýkmasý halinde elde edilecek verimlerin baþka þekilde
temini kabil deðildir. 

Akýl duygunun dýþ dünyaya çýkmasýnýn þartlarýný takip
ederek veya oluþturarak kapýyý aralamalýdýr. Duygu dýþ dünya-
ya çýktýðýnda da sakin bir þekilde onu izlemeli ve deðerlendir-
melidir. Duygunun dýþ dünyaya çýkmasýnýn þartlarýný gözeterek
zaman ayarý yapmak gerekir. 

Duygunun dýþ dünyaya çýkmasýnýn zaman ayarý dýþýnda
birde alan sýnýrlarýna dikkat etmek gerekir. Duygunun bazý
konularda tamamen serbest kalmasý halinde aklýn bünyesini
tehdit etmesi ihtimali her zaman vardýr. 

Gerçekten duygunun mahiyeti aklýn bünyesini imha
edecek kadar güçlü bir donanýma sahiptir. Fakat bu du-
rum bir çok þeye baðlýdýr ayný zamanda. Aklýn insan iç
alemindeki durumuna ve özellikle kuvvetine baðlý ol-
duðu gibi insanýn duygu kaynaklarýna da baðlýdýr. Zira
her insanda duyguda ayný kuvvete ve sürekliliðe sahip
deðildir. 

Duygunun saf halde faaliyette bulunabileceði konular,
duygunun en fazla kesifleþebileceði alanlardýr ki, bu alanlarda
aklýn duygu karþýsýnda mukavemet etmesi kabil deðildir. Akýl
bu alanlarda duygunun kesifleþmesi halinde duyguya karþý
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ilgisiz kalsa ve onu önemsemese dahi varlýðýný muhafaza etme
imkanýný kaybedebilir. Bu ihtimal akýl-duygu iliþkisindeki en
tehlikeli durumdur.

Mesela aþk saf duygu faaliyetinin yapýlabileceði bir
alandýr. Bu alanda duygunun zuhurunu (dýþ dünyaya çý-
kýþýný) sýnýrlandýrmak kabil olmazsa eðer aklý imha ede-
bilir. Gerçi aþkýn nispeten iç dünyada zapt altýna alýn-
masýnda da aklý imha etme ihtimali vardýr ama tama-
men serbest býrakýlmasý durumundakine nispeten bu
ihtimal daha azdýr.

"Akýllý insan herkesten
öðrenen insandýr." 

Montaigne
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HAYATA  TOPTAN  BAKIÞ  

Hayatýn yoðunluðunun baskýsý ve teferruatýn kendini empoze
ediþi aklýn faaliyet imkanlarýný ve özellikle manevra kabiliyetini
geriletir. Bu durum normal þartlarda aklýn bünyesi ile ilgili deðil-
dir ve faaliyetleri ile sýnýrlý kalýr. Fakat uzun sürmesi halinde bün-
yesine dönük problemler ortaya çýkarma kapasitesine sahiptir. 

Hayatýn labirentlerinde gezinirken, problemlerden kaçmak
için önünde, problemleri kovalamak için arkalarýnda bulunan
insan, problemler arasýnda preslenir. Problemlerdeki yoðunlaþma
ve teferruata takýlmak dehlizlerde ve hatta yeraltýnda gezinmek
gibidir. Ýnsan zihni de temiz hava solumak ister ve yukarýlara
çýkmak ihtiyacý duyar. 

*

Hayata toptan bakýþ tepeden bakýþtýr ki, varlýk ve vakýalarý
dýþardan seyretmek gibidir. Varlýðý anlamlandýrmak ve vakýalarý
tanýmlamak için, onlarýn içinde veya yanýnda bulunmak gerek-
tiði doðrudur. Fakat bir hadisenin dýþýndan bakýlamadýðý zaman
o hadisenin mahiyetinin idrak edilmesinde fevkalade zorluk ol-
duðu da doðrudur. Ýçinde yaþanýlan olayý bir de dýþýndan müþa-
hede etmek tüm açýlarýn kullanýlabildiði anlamýna gelir ki, idraki
ve izahý daha kolay yapýlabilir. 

Hayatýn "yekun" olarak anlamlandýrýlmasý, nasýl yaþanacaðýný
ve hatta niçin yaþanacaðýný belirlemek için þarttýr. Hayata toptan
bakýlamadýðý zaman her hangi bir hadisenin insaný yakalayýp so-
nuna kadar götürmek gibi bir girdap oluþturabileceði unutulma-
malýdýr. Hayatý anlamlandýrmak ayný zamanda varlýk ve vaký-
alarýn önemini ve fonksiyonunu tespit etmek olduðu için, neyin
peþine ne kadar gidilebileceði ve nerde durulacaðý bilinir. 
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Hayata toptan bakýþ, hayata vaziyet etmek imkanýný verir. Ýn-
san ya hayatýn önünde yuvarlanarak ve sürekli bir yerlere çarpa-
rak ilerler veya hayata vaziyet ederek, nereye nasýl gideceðini bi-
lir. Hayata vaziyet etmek hayata hakim olmak anlamýna gelmez
mutlaka ve gerçekten hayata hakim olmak tek insanýn kudretin-
de deðildir. Fakat hayat karþýsýnda tavýr alabilmek mümkündür
ve hayata hakim olunmasa da onu etkilemek tek insanýn kudreti
dahilindedir. 

Hayata toptan bakýþ insaný, hayatýn peþinde sürüklenen ira-
desiz varlýk olmaktan çýkarýr ve insana "karar" alabilen ve bunla-
rý uygulayabilen insan bünyesi oluþturma imkanýný verir. Karar
alabilmek gerçekten konunun çapýnca hayat karþýsýnda tavýr ta-
kýnabilmektir. Fakat insanlar karar aldýklarýný zannettiklerinde
aslýnda karar almamakta ve hayatýn icbarý ve hatta teklifi karþý-
sýnda iradelerini askýya alarak hayatý seyrine býrakmaktadýrlar. 

Hayata karþý tavýr alabilmenin insaný mutlu eden bir yönü ol-
duðu çok zaman fark edilmez. Ya da hayata karþý tavýr alabilen
insanlar ile hayatýn kendilerine karþý tavýr aldýðý insanlar vardýr
ve birinci gurup kendi hayatýný yaþarken, ikinci gurup baþkala-
rýnýn hayatýný yaþarlar. Mutluluðun kendi hayatýný yaþamakta
olduðunu anlayacak kadar "hürriyet" denilen asaleti karakter
haline getirmiþ insanlar ile "entegre hayatý" yaþamayý hayatýn
imkan alaný (yaþanabilir hayat) olarak görecek kadar asaletten
uzaklaþan insanlarýn arasýndaki benzerlik sadece suretlerindeki
benzerliktir. 

** HHaayyaattaa  ttooppttaann  bbaakkýýþþýýnn  aakkllaa  tteessiirrlleerrii
Hayata toptan bakabilmek, hayatý anlamlandýrabilmenin ön

þartý olduðuna göre, böyle bir zihni itiyat aklýn bünyesine dahil
olduðunda, aklýn kilitlenmesini, donmasýný, atalete düþmesini
önler. Hayatýn toplamýndaki hareketlilik çeþit ve sayý bakýmýn-
dan daha fazladýr. Toptan bakýlabildiðinde aklýn faaliyetlerini
sürekli kýlmak gibi bir katkýsý olacaktýr. Aklýn faaliyetlerindeki
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süreklilikten kastýmýz, çeþitlilikle ilgilidir. Çeþitlilik içindeki akýl
faaliyetleri onu cevval tutar. 

Hayatýn bir kýsmýndaki hareketlilik bazý zamanlar hareketsiz
gibi görünür. Hareket mutlaka vardýr fakat zaman zaman hare-
ketlerdeki yavaþlýk o dereceye kadar varýr ki gerçekten insanýn
hareket ihtiyacýný karþýlamaz. Ve hatta yavaþlýk durma noktasý-
na çok yakýn olduðu zamanlarda hareket ihtiyacý artar. Akýl ha-
yatýn akýþ hýzý ile paralel olarak faaliyette bulunur. Hayatýn bö-
lümlerindeki hareket hýzý yavaþladýðýnda ona paralel olarak ak-
lýn faaliyet hýzý ve dolayýsýyla faaliyetleri de yavaþlar. Aklýn faali-
yetlerindeki hýzýn asgari seviyeye inmesi ve bu seviyede fazla kal-
masý, aklýn atalete düþmesine sebep olur. 

Hayatýn bir kýsmýndaki hareketlilik bazen çok fazla olur. Ha-
reket hýzý ile beraber hayatýn yoðunluðu da artar. Aklýn faaliyet-
leri, hayat alanýnýn bir kýsmýndaki hýza yetiþemez veya yetiþebil-
se dahi bu hýz uzun sürerse akýl yorulur. Yoðunluk genellikle
problemlerle beraber geldiði için aklýn problemlere kayýtsýz kala-
bilme imkaný da olmayacak ve mesela aklýn kilitlenmesi ihtimali
kuvvetlenecektir. 

Hayata toptan bakýldýðýnda görülecektir ki, hayatýn hareket
hýzý genellikle insan için gereken seviyededir. Gerçekten hayatýn
hareket hýzýný dengeleyecek bir gizli amil olduðunu kabul etmek
gerekiyor. Hayatýn bir kýsmýndaki hareket hýzýnýn yavaþlýðý ve bir
kýsmýndaki hareket hýzýnýn yüksekliði hayatýn genel hareket hýzý
ortalamasýndan farklýdýr. Hayatýn hýzlý olan kýsýmlarýndaki yo-
ðunluktan, yavaþ olan kýsýmlardaki ataletten kurtulmak için ha-
yata toptan bakabilmek gerekir. Hayata yukardan bakýlabildiðin-
de insan hayatýnýn dengesini kurabildiði gibi aklýnýn da dengesini
kurma imkanýna sahip olur. 

Hayatýn hýzýnýn da bazý zamanlar yükseldiði vakidir. Ýhti-
lal ve anarþi dönemlerinde olduðu gibi hayatýn hýzý müthiþ
bir seviyeye çýkar. Fakat bu durumlar istisnadýr ve hayat
genellikle insan tabiatýna uygun bir hýzda ilerler. Diðer
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taraftan hayatýn hýzýnýn yüksek olduðu zamanlarda, tüm
insanlar ayný hýza tabi olduklarý için genellikle katlanýlabilir
olmaktadýr. 

Hayata yukardan bakabilmenin zihni imkaný, hayata karþý ta-
výr alabilmenin hem fizik ve hem de zihni þartlarýný oluþturur.
Akýl bu durumda hayatý kuþatma kudretini kendinde daha fazla
görür ve bu kavrayýþý farazi deðildir. Hayatý kuþatma kudretini
kendinde görmekle alanýný en geniþ sýnýrlarýna çýkarmýþ olur. 

Akýl hayata tepeden bakabilmeyi bünyeleþtirdiðinde hayata
intibak yerine hayatý kendine göre tanzim etmek çabasýna girer.
Hayat karþýsýnda tavýr alabilmek budur. Entegre bir hayat yaþa-
maktan merkezi bir hayat yaþama imkan ve itiyatlarýna kavuþur.
Hayata müdahil hale gelir ki, hayatý deðiþtirebilmek veya etkile-
yebilmek ancak bu þekilde mümkün olur. 

"Akýlsýzlar hýrsýzlarýn 
en zararlýsýdýr; zamanýnýzý
ve neþenizi çalarlar." 

Goethe
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HAYAT  TARZINI  DEÐÝÞTÝRMEK

** HHaayyaatt  ttaarrzzýý
Hayat tarzý, insanýn varlýk ve vakýalar karþýsýnda aldýðý tavýr-

lar ve verdiði tepkilerin kendine ait istikrar kazanmýþ özellikleri-
dir. "Tavýr alýþ biçimi" olan hayat tarzý, insanýn ayný zamanda ha-
yat alanýný da belirler. Tavýr alýþ biçimi bir taraftan hayat alaný-
nýn sýnýrlarýný (geniþliðini) tayin ederken diðer taraftan derinliði-
ni temin eder. Hayat tarzý, hayat alanýnýn hacmi ile beraber
muhtevasýný da tespit eder. 

Hayat tarzý ahlak deðildir. Genel anlamda ahlakýn fertteki
yansýmasýdýr. Ayný ahlak kurallarýnýn sýnýrlarý ihlal edilmeksizin
iki insanda farklý ton ve biçimlerde tezahür etmesidir. 

Mesela hayata karþý müdahil olmak bir tarzdýr. Bu tarz bir
insanda istikrar kazandýðýnda hayat alanýnýn sýnýrlarý bu
çerçevede çizilir. 

Sakin bir insanýn hayat alaný bu özelliði merkezinde mey-
dana gelir. Sakin insan tarzýný deðiþtirir de öfkeli bir ha-
yat tarzýný benimserse eðer, sosyal alan tamamen deðiþir
zira sosyal çevre o insanýn sükunetine ayarlý bir þekilde
oluþmuþtur.

Hayat tarzý, umumiyetle hayatýn kalýn çizgilerinden ziyade te-
ferruatlarýnda tezahür eder. Hayatýn genel hatlarýný ahlak belir-
lerken, ahlakýn dünya görüþü ile irtibatlý olmasý (dünya görüþün-
den kaynaklanmasý) insanlarýn müþterek özelliklerini gösterir.
Hayat tarzý ise müþterek özelliklerdeki ana yapýyý bozmaksýzýn
farklýlýklarý izhar eder. 
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Aklýn oluþumunda mizacýn etkisi olduðu gibi geliþmesinde ve
güçlenmesinde ise hayat tarzýnýn ciddi bir etkisi vardýr. Hayatý
yaþama tarzý aklýn bünyesini belirlerken ayný zamanda faaliyetle-
rini de etkileyecektir. Bu sebeple akýl hayat tarzýnýn paralelinde
faaliyette bulunacak ve hayat tarzýna aykýrý olan konularda im-
kanlarýný kullanamayacak veya bu konularda imkanlar oluþtura-
mayacaktýr. 

** HHaayyaatt  ttaarrzzýýnnýý  ddeeððiiþþttiirrmmee  llüüzzuummuu
Hayat tarzýný sýk sýk deðiþtirmemek ve mümkünse hiç deðiþ-

tirmemek gerekir. Hayat tarzýnýn deðiþmesi tüm hayatýn deðiþ-
mesi anlamýna gelir ki, hayatýn depremidir. Fakat bir þehri tama-
men yýkmak ve yeniden yapmak gerekiyorsa eðer þehri tahliye
edip bir deprem oluþturmak maliyeti azaltacaktýr. Bunun gibi
mevcut hayat tarzý hayatý yaþamayý imkansýzlaþtýrýyorsa veya
zorlaþtýrýyorsa deðiþtirmek þarttýr.

Hayat tarzý birkaç ihtimalde problem oluþturur. Ýnsanýn miza-
cýna, mesleðine, kapasitesine aykýrý bir þekilde oluþan hayat tar-
zý, hayatý yaþanýlamaz hale getirebilir. Bu tür aykýrýlýklar insanýn
geliþmesini önler ve hayattan zevk almasýný imkansýz hale getirir. 

Mizacýnda korkaklýk olan bir insanýn genelkurmay baþka-
ný olmasý mizaç ile meslek seçimi arasýndaki aykýrýlýðýn mi-
sali olduðu gibi o genelkurmay baþkanýnýn savaþmayý gerek-
tiren þartlarýn zuhurunda takýnacaðý tavýr (sahip olduðu
hayat tarzý) askeri bir tarz olmayacaktýr. 

Ýnsan, mizacýna, mesleðine ve hacmine uygun bir hayat tarzý
geliþtirmemiþse aklýn faaliyetleri bu tarz ile mahdut olacaðý için,
sahip olabileceði imkanlara sahip olamayacak ve sahip olduðu
bir takým imkanlarý kullanamayacaktýr. Bu durum aklýn bünyesi-
nin sýhhatli oluþmasýný veya en azýndan geliþmesini engelleyece-
ði gibi verimini de düþürecektir. Yanlýþ hayat tarzý "yanlýþ ha-
yat"týr. Ya da yanlýþ hayat tarzý geliþtirmek, hayatý yaþamamaktýr,
yaþayamamaktýr. 



104

Ýnsanýn kendi aklýnýn imkanlarýndan faydalanamamasý duru-
munu ortaya çýkaracak olan hayat tarzýnýn yanlýþlýðý, ciddi bir
problemdir. Hayat tarzýnýn yanlýþlýðýnýn anlaþýlmasý halinde
bunun deðiþtirilmesi en acil iþtir. 

"Ýnsanlara en adaletli daðýtýlan
nimet akýldýr. Çünkü hiç kimse
aklýndan þikâyetçi deðildir." 

Montaigne
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HAYAL  KURMA

** AAççýýkkllaammaa
Hayal, düþüncenin özel bir biçimidir. Hayali düþünceden ay-

rý bir faaliyet türü olarak kabul etmek hem hayal ve hem de dü-
þünceyi doðru anlamamaktýr. Düþüncenin diðer tüm çeþitlerine
karþý saygýlý olan insanlar, hayale karþý gereken saygýyý asgari
seviyede de olsa göstermekten imtina etmektedirler. 

Düþünce faaliyetinin hayal biçimi aðýr bir baský altýndadýr.
Hayal özellikle de insanlarýn bir birini itham (suçlama) yaftasý
olarak kullanýlmak derekesine kadar indirilmiþ ve bu büyük imkan
maalesef tüm toplum tarafýndan kaybedilmiþtir. 

"Hayal kurmak" ifadesi aslýnda yanlýþ bir tamlamadýr. Hayal
kurmak ifadesiyle bir kurgulamak anlatýlýrken doðru bir tespit
ciheti olmasýna karþýlýk hayal sadece kurgu olmadýðý için eksik-
tir ve bu eksiklik fark edilmediði ve tamamlanmadýðý için yan-
lýþ kullanýlmaktadýr. Bu sebeple hayal faaliyeti, düþünce faali-
yeti olmaktan çýkmakta ve gerçekten sadece kurgu özelliði
kalmaktadýr. 

Hayal, aklýn serbest düþünme biçimidir. Aklý sürekli kuralla-
rýn oluþturduðu bir cendereye sýkýþtýrmakla aslýnda imkanlarýnýn
büyük bölümünü yok ettiðimizi veya kullanmadýðýmýzý fark et-
meyiz. Aklýn kendinden ve hayattan azade bir þekilde ve baský
altýnda kalmadan faaliyette bulunabilmesi, aklýn imkanlarýný or-
taya çýkardýðý gibi yeni imkanlarý da meydana getirmektedir.
Özellikle aklýn imkanlarýnýn kullanýlabilir veya faydalanýlabilir
hale getirmesi bakýmýndan hayal fevkalade önemlidir. 
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Akýl, insanýn ufku ile sýnýrlý olduðu için kendini ve sahibini
aþma imkanýna sahip deðildir. Aklýn insan ufkunu geniþletme
imkaný olduðu doðrudur ama bu imkanýný çok zaman kullanýl-
madýðý bilinmelidir. Aklýn ufku geniþletme imkaný hayal faaliyeti
ile sözkonusu olur. Bu nokta önemlidir. 

Akýl haya yoluyla ufuk çizgisinde gezinme imkanýna sahiptir.
Ufuk çizgisinin gerçeklik zemini ile sýnýrlý olmasý, ufkun aþýlmasý
veya geniþletilmesinin gerçeklere sýký baðlarýn biraz gevþetilmesi-
ni gerektirir. Katý gerçeklere kesin riayet veya baðlýlýk, insan uf-
kunun geniþlemesini engeller. Doðrusu bu iþi genellikle akýl ya-
par. Zira akýl gerçeklere baðlýlýk konusunda insan iç dünyasýnda-
ki en hassas unsurdur. Bu sebeple aklýn gerçeklerle baðlarýnýn za-
yýflatmamasý halinde ufku geniþletmek imkansýz hale gelir. Ufku
geniþletmek için hem akýl ile hem de gerçeklerle boðuþmak zo-
runda kalmak aðýr bir durumdur. Oysa ki, gerçeklerle baðýnýn
biraz gevþeten aklýn bizzat kendisinin ufku geniþletme imkaný
bulunmaktadýr. 

Aklýn gerçeklerden uzaklaþmasý veya aradaki baðý çözmesi
vahim neticeler doðurur. Burada bahsedilen konu aklýn gerçek-
lerden uzaklaþmasý deðildir. Aklýn gerçeklerden uzaklaþmasý du-
rumunda meydana gelecek netice, aklýn bünyesinin irrasyonel
bir nitelik kazanmasý ve faaliyetlerini bu çerçevede yapmasýdýr.
Burada bahsedilen konu, gerçek ile hakikatin farklý mahiyetler
taþýdýðý ve hakikatin deðiþmemesine raðmen gerçeklerin deðiþme
ihtimalinin olduðu ve aslýnda zaman içinde mutlaka deðiþtiði
doðrusunu ýskalamamaktýr. Gerçek ile hakikat arasýndaki farký
anlamayan aklýn bir zaman diliminin gerçeklerini sabitleyeceði
ve bunlara iman edeceði ihtimalinin meydana getireceði menfi
neticelerden korunmasýdýr. 

Gerçeklerin iman konusu olmadýðý ve hayatý yaþayabil-
mek için ihtiyaç duyulan varlýk ve vakýalarýn zamana
ayarlý özelliklerinden ibaret olduðu unutulmamalýdýr.
Bu anlamda gerçeklerin ve buna baðlý olarak insandaki
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gerçeklik zemininin zamanla deðiþebileceði ve mutlaka
deðiþmesi gerektiði bilinmelidir. Aksi takdirde gerçekler
hakikatlerin yerine ikame edilir ve iman konusu haline
getirilir ki, akýl bu durumda donar. Ýlerlemesini ve geliþ-
mesini sürdüremeyen akýl bir müddet sonra gerçeklerden
uzaklaþýr ve irrasyonel bir bünyeye sahip olur. Gerçekler-
den uzaklaþýr zira bünyesini oluþturan gerçekler bir müd-
det sonra hayatýn gerçekleri olmaktan çýkar. Bünyesinin
sabitlenmesi halinde gerçeklerden uzaklaþmadýðýný zanne-
der ama gerçekler kendinden uzaklaþtýðý için kendisi de
gerçeklerden uzaklaþmýþ olur. 

*

Hayal ile ilgili toplum baskýsý düþünce ve hayal arasýndaki sý-
nýrýn doðru tespit edilemediði ve daha önemlisi düþünce ile ha-
yalin arasýndaki iliþkinin doðru tespit edilemediði bir içtimai or-
tam oluþturmaktadýr. Hayal insanýn (münferiden hayal kuran ki-
þinin) ufuk çizgisinde cereyan eden düþünce faaliyetidir. Bu du-
rum her insanýn hayal dünyasý ile gerçeklik dünyasýnýn farklý ol-
duðu anlamýna gelir. Zira hiçbir insanýn ufku diðeriyle ayný deðil-
dir ve buna baðlý olarak gerçeklik zemininin geniþliði her insan-
da farklýdýr. Ýki insandan birinin hayal dünyasýnda mümkün olan
bir durum (hadise) diðerinin gerçeklik zemininde var olabilir.
Varlýk dünyasýndaki gerçeklik zemininin geniþliði ile her insanýn
gerçeklik zemininin geniþliði farklý olduðu için, objektif gerçek-
lik zemininin ölçü olarak alýnmasý mümkün olmamaktadýr.
Kaldý ki objektif gerçeklik zemini de insanlarýn ona nüfuz ede-
bilme ve onu idrak etme imkanlarý ile ilgili olduðundan dolayý
objektif gerçeklik zemininin alanýný zaten tespit etmek kabil
olamamaktadýr. 

Ýnsanlar birbirinin düþüncelerini deðerlendirirken kendi iç
dünyalarý ile sýnýrlýdýrlar ve bu anlamda kendi gerçeklik zemi-
ni veya baþka bir ifadeyle kendi ufuklarý ile sýnýrlýdýrlar. Bir dü-
þünceyi hayal olarak yaftalayan kiþi, o düþüncenin kendi iç
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dünyasýndaki yerini tespit etmektedir. Kendinin gerçeklik zemi-
nine sýðmayan ve dolayýsýyla hayal dünyasýnda ancak seyrede-
bileceði bir düþüncedir ve bu yaftalama o düþüncenin "hayal"
olduðunu göstermez. Sadece o kiþinin ufkunu tespit eder. 

Ýnsanlarý bir düþünce karþýsýnda, "anlamadým" veya "ben ger-
çekleþtiremem" demelerinin zorluðu ya da anlamadýðýný kabul
etmenin iç dünyasýnda meydana getireceði aðýr etkiden imtina
etmeleri, düþünce katliamýný gerçekleþtirmektedir. Zira anlama-
dýðý veya gerçekleþtiremeyeceði bir düþünceyi "hayal" olarak yaf-
talamakla kendi ufkunu insanlýk ufku olarak ortaya koymakta-
dýr. "Ben gerçekleþtiremem" demekle, "gerçekleþmez" demek ara-
sýndaki fark, kendi ufkunu tespit etmekle, kendi ufkunu tespit
edemediðinden dolayý onu insanlýk ufku olarak ilan etmek arasýn-
daki farktýr. 

Ortaya çýkan bir düþüncenin tüm muhataplarýnýn o dü-
þünceyi "hayal" olarak yaftalamasý durumunda düþünce
sahibinin gerçekleþtirme imkanýnýn da boþa gittiði, zira
ekiple yapýlabilecek bir iþi dehalarýn dahi yalnýz yapama-
yacaðý için, hayal yaftalamasý topluma çok pahalýya malol-
maktadýr. 

Düþüncenin teorik olarak anlaþýlmasý ile pratikte gerçek-
leþtirilmesi farklý konulardýr. Öncelikle düþüncenin teorik
olarak anlaþýlmasý gerekir. Tatbikat bir takým þartlara bað-
lýdýr ve bunlarýn olup olmadýðý ayrýca deðerlendirilmelidir.
Uygulama þartlarýnýn bu gün için bulunmamasý düþünceyi
hayal olarak nitelemeyi gerektirmez. Veya uygulama þart-
larýnýn düþünce sahibinde olmamasý o düþüncesinin hayal
olduðu anlamýna gelmez. 

Aklýn en büyük problemlerinden birisi budur. Akýl kendi sý-
nýrlarýnýn ve imkanlarýný sabitlemek ve bunun dýþýnda bir ger-
çeklik zemini olduðunu kabul etmemek temayülüne sahiptir.
Bu durum içtimai hastalýk haline geldiðinde düþünce zemini ve
gerçeklik zemini daralmakta ve aklýn imkanlarý azalmaktadýr.
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Geliþmenin önündeki en büyük engellerden birinin bu nokta
olduðu fark edilmelidir. 

Hayal ile aklýn veya düþüncenin diðer biçimlerinin sýnýrýný
tespit etmekteki zorluk göz önüne alýnýrsa, aklýn bu sýnýrý anla-
ma ve belirleme konusu ile uðraþmasýndansa, hayale deðer ver-
mesi ve bunu bir itham olarak kullanmamasý daha doðru bir
yaklaþýmdýr. 

Diðer insanlarýn düþüncelerinin hayal olarak anlaþýlmasý ve
kabul edilmesi halinde dahi ona deðer vermek lüzumunun sebe-
bi, o düþüncenin, düþünce sahibine göre hayal olmama ihtimali-
nin her zaman bulunduðu gerçeðidir. Ýnsanýn kendi ufkuna göre
hayal olarak niteleyebileceði bir düþünceyi hayal olarak nitelen-
dirip reddetmesi, kendine çok pahalýya malolabilir. Bu maliyeti
göze almak için hiçbir sebep yoktur. 

Bu günün gerçeklerinin dünün hayalleri olduðu konusu
baþka bir konudur. Bu konu da dikkate alýndýðýnda hayal
ile düþüncenin sýnýrlarýný tespit etmek ve hatta birbirin-
den farklý olduðunu kabul etmek dahi imkansýz hale gele-
cektir. Bu gün bir insanýn düþüncesini hayal olarak yafta-
lamak belki de bir öngörüyü ýskalamaktýr. 

** FFaayyddaallaarrýý
Hayal kurmak ve hayale deðer vermek aklýn geliþmesine ciddi

etkileri ve katkýlarý olan bir durumdur. 

** ZZaammaannaa  ssýýkkýýþþmmaayyýý  öönnlleerr
Gerçeklik zemininin dolayýsýyla aklýn bünyesinin konjonktü-

rel gerçeklik kavrayýþýna sýkýþmasýný önler. Hayatýn gerçekleri ile
kurulan baðlarýn deðiþmez ve kopmaz bir mahiyet arzetmesi aklý
konjonktürel sabitlenmeye götürür. Yobaz ve tutucu bir bünyeye
sahip olan akýl, geliþme ve ilerleme imkanýnýn kaybettiði gibi
bunlarýn karþýsýndaki en büyük engel haline gelir. 
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Geliþme ve ilerleme sadece hayal kurmak ve hayale deðer
vermekle meydana gelmez mutlaka. Fakat burada hayal
ile ilgili kýsmýndan bahsedilmektedir ve hayal bu noktada
çok önemli bir katkýya sahiptir. 

** GGeerrççeekklliikk  zzeemmiinniinniinn  ssýýnnýýrrllaarrýýnnddaann  kkuurrttuullmmaayyýý
mmüümmkküünn  hhaallee  ggeettiirriirr  

Gerçeklik zemininin sýnýrlarýna hapsolmak geliþmeyi engeller.
Çünkü gerçeklik zemini kozmosun ve hatta hayatýn kendisi de-
ðildir ve bunlara nispetle sýnýrlarý daha dardýr. Gerçeklik zemini
hayatý anlama ve yaþama imkanýnýn oluþturduðu bir çerçevedir.
Fakat bu çerçevenin dýþýnda her zaman bir hayat ve kozmos vardýr
ve mütemadiyen olmaya devam edecektir. 

Gerçeklik zemininin sýnýrlarýný hayat ve kozmosun sýnýrlarýna
kadar geniþletme imkaný olmadýðýna göre insanýn gerçeklik ze-
minini sabitlemesi ve kendini buraya hapsetmesi, hayat ve var-
lýktan sadece okyanusta bir damla mesabesinde faydalanmaya
razý olmak demektir. 

Gerçeklik zemininin sýnýrlarýný belirlemek gerektiði doðrudur
ama muhkem hale getirmemek lüzumu da doðrudur. Gerçeklik
zemininin kendisi objektif gerçeklik zemini ile ayný sýnýrlara sahip
olmadýðý ve bundan dolayý mevcut gerçeklik zemininin "gerçek-
lik kavrayýþý" da zamanla deðiþeceði için, gerçeklik zeminini geliþ-
tirmek ve geniþletmek ihtiyacý her zaman mevcut bir ihtiyaçtýr. 

Aklýn gerçeklik zemininin sýnýrlarýna sýký sýkýya baðlý olduðu
ve bundan kolaylýkla vazgeçmeyeceði bilindiðine göre, aklýn ger-
çeklik zemini ile baðýný koparmadan sýnýrlarý dýþýna çýkabildiði
tek faaliyet biçimi olan hayali reddetmemesi faydalýdýr. 

** UUffkkuu  ggeenniiþþlleettiirr
Ufkun sürekli geniþletilmesi gereði hiç unutulmamalýdýr.

Ufku geniþletmenin bir çok yolu vardýr mutlaka. Hayalde ufku
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geniþletmenin yollarýndan biridir ve doðrusu bu konuda önemli
bir yoldur. 

Hayal ufuk çizgisinden dolaþtýðýndan dolayý ufuk ötesi alaný
tarayan bir özelliði vardýr. Aklýn ufkun sýnýrlarýný aþmasý veya ge-
niþletmesi için önce hayal denilen keþif gücünün o alaný tarama-
sý gerekli ya da faydalýdýr. Hayal yoluyla ufuk çizgisini aþmak hem
tehlikesizdir ve hem de kolaydýr. Böyle bir imkanýn kullanýlma-
masý anlaþýlýr bir þey deðildir. 

Hayal ufuk ötesi alanda dolaþýrken, dolaþtýðý kýsýmlarda in-
sanýn aþinalýðýný temin eder. Aþinalýk, korku ve çekingenliði
ortadan kaldýrýr ve yapýlacak iþi kolaylaþtýrýr. Böylece aklýn, uf-
ku, hayalin ulaþabildiði noktalara kadar geniþletmesi mümkün
hale gelir. 

** ÝÝnnssaannllaarrýýnn  aakkllýýnnddaann  ffaayyddaallaannmmaayyýý  mmüümmkküünn
hhaallee  ggeettiirriirr  

Hayale deðer vermek baþkalarýnýn aklýndan faydalanma im-
kanýný sunar. Baþkalarýnýn düþüncelerini hayal olarak nitelendi-
rip onlarý reddetmek yerine o insanlarýn akýllarýnýn ulaþabildiði
noktalarý tespit etmek ve bu düþüncelerin hayal olmama ihtimalini
öngörmek, bir imtiyaz oluþturur. 

Gerçekten baþkalarýnýn "hayal" diye yaftalayýp iteledikleri dü-
þünceleri inceleyecek kadar deðer vermekle insan hiçbir þey kay-
betmeyeceði gibi orijinal bir fikir ortaya çýkmýþsa eðer bundan
faydalanmak gibi bir imtiyaz elde edeceðini unutmamalýdýr. 

Türkcell projesini hazýrlayan kiþinin önce Sabancý ve Koç
guruplarýna gittiði ve bu guruplarýn projeyi "hayal" olarak
nitelendirip itibar etmedikleri, proje sahibinin daha sonra
Çukurova gurubuna baþvurduðu ve o gurubun itibar ede-
rek uygulamaya geçtiði ve Çukurova gurubunun bu projey-
le (hayal ile) ülkenin birinci ekonomik gücü haline geldiði
hatýrlanýrsa, ne demek istediðimiz anlaþýlýr. 
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Proje sahibinin aklýnýn ulaþtýðý noktalara büyük ekonomik
guruplarýn hayalinin dahi ulaþmamasý, ülkenin ilginç özel-
liklerinden biridir ve ayný zamanda zihni seviyesinin ne
durumda olduðunu göstermektedir. 

** HHaayyaallii  ççeerrççeevveelleemmeekk
Hayal kurmayý tavsiye etmeye gerek yok. Zaten insanlar mü-

temadiyen hayal kurmaktadýrlar. Bizim yapmak istediðimiz þey,
hayalden faydalanma imkanlarýdýr. Hayal kurmak veya hayale
deðer vermekle elde edilecek veya elde edilmesi gereken fayda-
larý anlatmaya çalýþýyoruz. 

Hayal kurar veya hayallere deðer verirken, "hayalperest" ol-
mamak noktasý üzerinde durulmasý gerekir. Hayale deðere vere-
lim derken tümden hayalperest olmak riski her zaman vardýr.
Hayalperest olmak ise gerçekten tehlikeli bir durumdur. 

Hayal kurarken veya hayallere deðer verirken, bir çerçeve
oluþturmak ve muhafaza etmek gerekir. Gerçeklik zemini ile bað-
larýn gevþetilmesi ne kadar gerekliyse o kadar da baðlarýn devam
etmesi gereklidir. Yarýnki gerçeklik zemini için bu günkü gerçeklik
zeminini imha etmemek þarttýr. 

"Herkesin aklý, 
yüzleri gibi çeþitlidir." 

J. Locke
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HAKEMLÝK  YAPMAK

** AAççýýkkllaammaa
Hakemlik veya hâkimlik, ihtilaflý konularýn çözümünde ihti-

yaç duyulan bir müessesedir. Ýhtilaflarla muhatap olmak ve bun-
lar hakkýnda çözüm üretmek aklýn geliþmesine katkýda bulunan
ciddi bir konudur. 

Ýhtilaf iki veya daha fazla tarafýn ayný konudaki paylaþým kav-
gasýdýr. Taraflarýn ayný konuya dönük taleplerinin tamamýnýn
gerçekleþtirilememesinden kaynaklanýr ihtilaf. Bu anlamda ayný
konu üzerinde sýkýþan veya birbirine geçiþmiþ halde bulunan
talepler sözkonusudur. 

Akýl faaliyette bulunurken sahibinin talepleri ve arzularý isti-
kametinde faaliyet gösterdiði için tek yönlüdür. Sahibinin talep-
lerini gerçekleþtirmek için gerektiðinde muhatabý ile mücadele
etmekten imtina etmeyen bir bakýþý vardýr. Akýl asla kendini
muhatabýnýn yerine koyup, onun da haklý olabileceði ihtimalini
deðerlendirmeye almaz. Bu anlamda akýl adil deðil, talepkardýr.
Bu istikametteki faaliyetlerin aklý zaman zaman donmaya veya
kilitlenmeye götürdüðü vakidir. 

Aklýn kendi dýþýndaki iki veya daha çok insanýn arasýndaki
ihtilafý çözmek için hakemlik veya hakimlik yapmasý, her iki ta-
rafý dinleme imkaný kazanmasý ve hatta bunu alýþkanlýk haline
getirmesi neticesini doðurur. Ýki tarafý dinleme ihtiyacý temelde
hukukla ilgili bir konu deðil fikirle ilgili bir konudur. Her mese-
lede asgari iki görüþ vardýr zira her fikrin zýddý da bulunur. Bu an-
lamda en az iki tarafý dinleme alýþkanlýðý fikir dünyasýndaki (ha-
kikat arayýcýlýðýndaki) birden çok fikri gözden geçirme lüzumunu
gösterir. Bu anlamda münevver insanýn özelliðidir. 
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Hakemlik veya hakimlik yapmak, birden çok fikri dinlemek
(araþtýrmak) lüzumunu, hayatýn anlaþýlmasýnda ve anlamlandý-
rýlmasýnda itiyat haline getirmeyi doðurabilir. 

Ýhtilafýn çözümü ile ilgili hakemlik veya hakimlik yapmak,
aklýn problem çözme maharetini geliþtirir. Ýhtilaflarýn çözüleme-
mesinin en önemli sebebi, diðer tarafýn haklý olma ihtimalinin
hiç düþünülmüyor veya umursanmýyor olmasýdýr. Umursanma-
masý ahlak ile ilgilidir ama düþünülmüyor olmasý aklýn bünyesi
ile ilgilidir. Akýl karþý tarafýnda haklý olabilme ihtimalini idrak
tarzý haline getirdiðinde veya böyle bir itiyat edindiðinde sahibi-
ne öncelikle daha az problem üretecek ve muhatap olduðu prob-
lemleri daha kolay çözecektir. 

Akýl hakem rolüyle ihtilafa muhatap olduðunda karþýlýklý id-
dialarý telif etme imkanýný arayacak ve iki farklý görüþün mutla-
ka birinin yanlýþ olmasýnýn þart olmadýðýný fark edecektir. Ayný
konuda birden fazla fikrin olabileceði ve fakat bunlarýn bazen ge-
rekmese dahi ihtilafa düþebileceklerini görecek ve fikirleri terkip
ederek ihtilafý çözecektir. Fikirlerin telifi ya da terkibini yapabil-
me mahareti aklýn sadece hakem rolüyle ihtilafa muhatap oldu-
ðunda mümkündür. Akýl sahibinin hayat alanýný koruma çabasýna
girdiðinde bu mahareti geliþtiremeyecektir. 

Akýl ihtilafa hakem rolüyle muhatap olduðunda baþka hayat
alanlarýnýn (bir anlamda hayat tarzlarýnýn) bulunduðunu göre-
cektir. Hakem rolü dýþýnda akýl baþka hayat alanlarýnýn varlýðýný
umursamayacak ve çok zaman varlýðýný dahi kabul etmeyecektir.
Hakem rolüyle ihtilafa baktýðýnda taraflarýn hayat alanlarýný mü-
þahede edecek, onu kabul edecek ve anlamaya çalýþacaktýr. Bu
durum aklýn hayat alanýna müdahale imkanýný geliþtireceði gibi,
ayný zamanda hayat alanýnýn geniþlemesine de katkýsý olacaktýr. 

Akýl normal faaliyetlerinde kendi bünyesini doðrunun kayna-
ðý ve kendi ölçülerini de doðrunun ta kendisi olarak kabule mey-
yaldir. Diðerlerinin fikrinin yanlýþ olduðu idrak faaliyetini gerek-
tirmeksizin kabul edilen bir ön fikirdir. Özel þartlarda diðerlerinin
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fikirlerinin doðru olabileceði ihtimalini kabul eder ve inceler.
Normal zamanlarda kendi fikrinin doðruluðu tartýþmasýzdýr. 

Akýl bir ihtilafa hakem rolüyle muhatap olduðunda konu
"kendi" olmadýðý ve kendinin tartýþýlmasý gündemde bulunmadý-
ðý için "doðru"yu arama konusunda daha rahat ve daha gayretli-
dir. Taraflara eþit mesafede durabilmeyi becerebildiði durumlar-
da (taraflardan birine yakýnlýk duyacak sebep yoksa) doðruyu
arama konusunda aktif olacaktýr. Ýhtilafýn çözümünde ortaya çý-
kan deðerlendirmenin veya kararýn kendi bünyesi ile çatýþtýðý du-
rumlarda da kendini test etme lüzumunu fark edecek ve yeniden
yapýlanmaya gidebilecektir. 

HHaakkiimmlleerriinn  dduurruummuu
Hakemlik ve hakimlik yapmanýn faydalarýný anlattýðýmýz bu

bahisten, hakimlerin en akýllý insanlar olduðu neticesi çýkabilir.
Hem bu yanlýþ anlaþýlmaya önlemek ve hem de hakimlik mes-
leðinin öneminden dolayý hakimlerin durumunu kýsaca tahlil
etmekte fayda var. 

Hakemlik yapmanýn aklý güçlendirici ve geliþtirici özelliðine
raðmen bu imkandan hakimlerin faydalanamadýðý görülmekte-
dir. Hakimler akýllarý güçlü insanlar olmayýp aksine mesleðe
baþladýktan sonra akýllarý zayýflamaktadýr. 

Hakimlerin akýllarýnýn zayýflamasý, akýllarýnýn alan kilitlen-
mesine ve hatta akýllarýnýn bünye kilitlenmesine uygun bir hayat
yaþamalarý ile ilgilidir. Hakimlerin hayat alanlarýnýn darlýðý mes-
leki bazý gerekliliklerden kaynaklandýðý gibi, kendilerini sadece
mesleklerine vermeleri durumunda özellikle aklýn alan kilitlen-
mesi çok sýk görülmektedir. 

Hakimler sosyal alaný mesleki hassasiyetlerle hayat alaný içi-
ne almamakta ve hayat alanýnýn aðýrlýklý alanlarýndan birini ký-
sýr býrakmaktadýrlar. Sosyal alan özellikle hayatý tecrübe etmek
bakýmýndan çok önemlidir. 
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Entelektüel alanýn hayat alanýna dahil edilmesi ülkenin ger-
çeklerinden deðildir ve neredeyse hayat alanýn içinde entelektü-
el alaný alanlar istisna denebilecek kadar azdýr. Hayatý anlamak
ve anlamlandýrmak ile ilgili olan fikir hayatýnýn yokluðu ve ha-
yattan anlaþýlanýn tatbik ve tecrübe edildiði sosyal alanýn kýsýrlý-
ðý neticede aklýn geliþmesini mümkün kýlmadýðý gibi hayatý mes-
leki hayat ile sýnýrlandýrarak aklýn donmasýný veya kilitlenmesini
gerçekleþtirmenin tüm þartlarýný oluþturmaktadýr. 

Hayat alanýn en geniþ ve derin olmasý gereken meslek, hakim-
lik mesleðidir. Zira hukukun uygulanmasý zannedildiði gibi kanu-
nun uygulanmasýndan ibaret deðildir. Hukukun uygulanmasý çok
daha girift bir pratiktir. Hukukun tatbiki için mevzuatýn bilinme-
si kadar hayatýn da tanýnmasý gerektedir. Zira kanunun tatbik
edileceði alan hayat alanýdýr. Adaletin gerçekleþtirilmesinde mev-
zuatýn bilinmesinden daha az önemli deðildir hayatý kavramak. 

Hakimlerin önlerine gelecek davalarý seçme imkanýnýn olma-
dýðý ülkelerde (ülkemizde uzmanlýk mahkemeler çok azdýr) ha-
kimlerin, ülkede yaþan insanlarýn üretebildikleri hayat alanlarý-
nýn tamamýný tanýmasý ve anlamasý gerektiði açýktýr. Bunu temin
edecek eðitim hukuk fakültelerinde ve stajlarda verilmediði için
(bu hukuk eðitiminin zafiyetidir) hakimlerin kendilerini geliþtir-
melerinden baþka yol kalmamaktadýr. 

"Hakim olmak" halinin ürettiði psikolojik rehavet, kendini
geliþtirmek için herhangi bir çabaya girmeyi engelleyen bir "mo-
narklýk" tavrýný üretiyor. Monark olmakla hakim olmak arasýn-
daki farkýn anlaþýlmasýný saðlayacak olan hukuk deðil batýda fel-
sefe, Ýslam medeniyetinde ise hikmettir. Fikri hayatý sýfýr olan ve
kendini geliþtirmek için entelektüel kaygý duymayan ve çabaya
girmeyen hakimin mahkemede mübaþir dahi olamayacaðý gerçe-
ði, hukuk sistemlerinin temeline yerleþmediðinde ortaya þöyle
manzaralar çýkýyor. Kararý ile ilgili konuþmak isteyen birine eka-
bir bir tavýrla "ben kararýmý verdim, git temyiz et" diyen kiþinin
tavrý hakim tavrý deðil, monark tavrýdýr. 
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Hayat cahili birinin hakim olmasýnýn nasýl bir açýklamasý
olabilir ki? 

Hakimlik yapmanýn tüm faydalarýna raðmen, hayat alanýnýn
darlýðý sözkonusu olduðunda hakimlik mesleðinin aklý geliþtirici
ve güçlendirici anlamda katkýsý olmadýðý bilakis zayýflatýcý ve
dondurucu etkisi olduðu doðrudur. Bu durum, çok faydalý oldu-
ðu için sürekli ve sadece bal yemeye benzer ki, faydasý bir tarafa
insaný öldürür. Önemli olan kompozisyonun tamamlanmasýdýr
ve bu anlamda hayat alanýnýn gerekli tüm çeþitliliðe ve geniþliðe
sahip olmasýdýr. Bu oluþturulamamýþsa bal zehire dönüþür. 

"Akýllý insan, kazandýðý paranýn
birazýný, aldýðý nasihatlerin ise
birçoðunu bir yana koyar." 

H. Carns
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MANTIÐI  DEÐÝÞTÝRME  VE  
GELÝÞTÝRME

Ýnsan birçok mantýk formu kullanýr. Bazen mantýðý, kavrayý-
þýn bir parçasý olarak ve malzeme biçiminde kullanýr bazen ise
kavrayýþýn merkezine yerleþtirir ve öyle kullanýr. Baþka bir ifadeyle
mantýk kavrayýþýn ana zaviyesini belirler veya malzemesini veya
manivelasýný oluþturur. 

Ýnsanýn kendini ve hayatý anlamlandýrmýþ olmasý halinde
mantýðý kullanma þekli ve tarzý farklýdýr, anlamlandýrmadýðý tak-
dirde farklýdýr. Buradaki farklýlýk temel farklýlýktýr. 

Kendini ve hayatý anlamlandýran insan, mantýðý, hayatý yaþa-
mak için bir vasýta olarak kullanýr. Diðer ihtimalde insan, man-
týðý, hayatý hem anlamak ve hem de yaþamak için kullanýr. 

*

Hayatý anlamlandýran insan kendine "anlamlý bir hayat" kur-
duðu için, mantýk o anlamýn teferruatýný anlamada ve yeni hadi-
seler karþýsýnda o anlamý gerçekleþtirmede vasýta olarak kullaný-
lýr. Hayatý anlama ve yaþama konusunda temel tercihlerini yap-
mýþ bir insan için mantýk, peþinden gidilecek deðil kullanýlacak
bir zihni form haline gelir. Bu anlamda hayata karþý tavýr alýrken
bir çok mantýðý kullanma imkanýna sahiptir. Zira hayatýnýn mer-
kezi mantýk zemininde oluþmamýþtýr. Hayatýn merkezini oluþtu-
ran temel tercihler, nasýl yaþamasý gerektiði ile ilgili kabul ve ret-
lerdir. Mantýk bu kabul ve retlerini yeni karþýlaþýlan hadislerin
izahýnda katký saðlayacak bir manivela gibidir. 
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Temel tercihleri yapmak bazen bir dine inanmak bazen bir
ideolojiye teslim olmak bazen bir ahlak tarzýný benimsemekle
(özellikle geleneðe itibar etmek gibi) meydana gelebilir. Ya da ba-
þarýya kilitlenmek, aþýk olmak, hayatýna bir hedef koymak gibi
münferit özellikler gösterebilir. Temel tercihlerini yapmýþ bir in-
sanýn tek mantýk formu kullanmasý ihtimali bulunmaktadýr. Bu
ihtimalde insanýn zihni ve fiili alanlarý alabildiðine daralýr. Bu in-
sanlarýn düþtükleri temel ve bir o kadar da yaygýn olan hata, te-
mel tercihlerin yapýlmasýnýn tek mantýk formunu þart kýldýðý
zannýdýr. 

Hayatýn nasýl yaþanacaðýna dair temel tercihler, tek mantýk
formuna sýðamayacak kadar büyüktür veya tek mantýk formuna
sýðan tercihler temel tercih mahiyetinde deðildir. Mesela bir din
veya ideolojiye mensup olmakla aslýnda hayat mantýk üstü bir
anlam ve bütünlük göstermekte ve mantýk ise asla bu tercihleri
test edecek bir deðer niteliði taþýmamaktadýr. Hayatýn tabiatý tek
mantýk formunun taþýyamayacaðý kadar girift ve derin olduðu gi-
bi ayný zamanda kaotik ve paradoksaldýr. Bir dünya görüþüne
inanma lüzumu zaten hayatýn bu türden bir tabiatý olmasýndan
kaynaklanmakta ve insanlar bir dünya görüþü ile hayattaki çeliþ-
kileri bütünlüðe kavuþturabilmektedirler. 

Hayatý anlamlandýrmamýþ insan kendine "anlamlý bir hayat",
diðer ifadesiyle "yaþamaya deðer hayat" kurmadýðý ya da böyle bir
hayatý aramadýðý için, mantýk, her an karþýlaþýlan yeni varlýk ve
vakýalar karþýsýndaki insanýn anlama çabasýnýn vasýtasý olarak
görev ifa eder. Hayatý anlamlandýrmadýðý ve dolayýsýyla hayatýn
bir anlamý olmadýðý için her yeni hadisede baþka bir anlam bula-
cak olan mantýk, sahibinin iç dünyasýný ve hayatýný darmadaðýn
edecektir. Zira hayat paradokslarla ve tezatlarla doludur ve top-
lam olarak anlamlandýrýlmadýðý takdirde, teferruatta bunlar aþý-
lamayacak ve kaotik müþahade ortadan kaldýrýlamayacaktýr. 

Hayatý anlamlandýrmamýþ insan da, hayatý anlamlandýrmýþ
insanlar gibi birçok mantýk formu kullanabilir. Fakat hayatý
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anlamlandýrmamýþ insanlarýn kullandýðý birden çok mantýk for-
mu, hayatýn bütünlüðünü kavrayamayacak ve hayatýn içinde
zaten varolan tezatlarý ayrý ayrý görebilecektir. Hayatýn bütünlü-
ðü, tezatlarýn bir basamak yüksekte sentezlenmesiyle anlaþýlabi-
lecek ve yaþanabilecek bir özellik taþýdýðý için, temel tercihler
yapýlmadan birden çok mantýk formu kullanmak zihni ve hayatý
darmadaðýn eder. 

*

Yeni bir mantýk formuna sahip olabilmek ciddi bir zihni faali-
yet gerektirir ve yeterince yorucudur. Fikir, bilim ve sanatla uð-
raþmayan insanlar genellikle hayatlarýnda test ettiklerini zannet-
tikleri (ki dar alanlarda test ettikleri doðrudur da) bir veya bir-
kaç mantýk formu kullanýr. Yeni bir mantýk formu ile karþýlaþtý-
ðýnda hayatý anlaþýlmaz ve yaþanamaz görecek kadar ürker. 

Mantýk formunu hayatý anlama sürecinin baþ aktörü olarak
gören geliþmemiþ zihinler, farklý mantýk formlarýný düþman ola-
rak görmek temayülündedir. Mantýðý bir manivela veya vasýta
olarak görecek ve kullanacak kadar geliþmiþ beyinler, yeni karþý-
laþtýklarý mantýk formlarýndan korkmadýklarý gibi her mantýk
formunun hayatý anlama ve yaþama konusunda yeni bir imkan
olduðunu bilirler. Bu anlamda insanlarýn ufku kullandýklarý man-
týk formlarý ve bu formlarý sayýsý ile ilgilidir. Zira her mantýk for-
mu insana yeni bir alan açar veya bir alanýn farklý bir cephesini
görünür hale getirir. 

Ýnsan, kullandýðý mantýk formu veya formlarýyla kendine bir
zihni duvar örer. Ayný mantýk veya mantýklarý kullanarak zihni
kapasitenin geliþtirilmesi ve büyütülmesi kabil deðildir. Zira kul-
lanýlan mantýk formlarýnýn zihni kapasiteyi geliþtirme istikame-
tinde tabii bir sýnýrý vardýr ve o noktadan ileriyle geçmek için
mantýðýn deðiþtirilmesi gerekmektedir. 

Mantýk formunu deðiþtirmek veya mantýk formlarýnýn sayýsý-
ný ve çeþidini artýrmak insan zihninin ve tabiatýyla insan aklýnýn
geliþmesi için çok önemlidir. 
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** BBiirr  mmiissaall
Matematiði sadece öðrenen ve günlük hayatta kullanan (ki

cebir kýsmýný ancak kullanýrlar) insanlar için iki kere iki dört
eder. Bu kural bir mantýk formudur ve asla deðiþmez. Fakat bir
matematikçi için iki kere ikinin dört etmesi bir sistem konusu-
dur ve farklý bir matematik sistem varsa veya kurulursa dört
etmeyebilir. 

Bu misal neyi anlatýr? 

** MMaatteemmaattiikk  ööððrreenncciissii  iiççiinn……
Sayýlar dünyasýnda iki kere ikinin dört ettiðini öðrenen ve bu-

nu mantýk formu olarak kullanmaya baþlayan insan, bu formu
hayatý boyunca býrakmýyor. Bu form kendine okulda öðretildiði
ve toplumdaki tüm insanlar tarafýndan kabul gördüðü için doðru-
luðunu asla tartýþmýyor veya ayný konuda baþka bir mantýk formu
olabileceðine ihtimal vermiyor. 

Bu zihni durumun neticesi nedir? 

Sayýlar dünyasýndaki mantýk formunu gerçekler dünyasýna,
mesela sosyal alana olduðu gibi taþýyor. Ýki insanla iki insaný top-
ladýðýnda veya çarptýðýnda (sosyal anlamda bir araya getirdi-
ðinde) dört insan edeceðini düþünüyor. Dört insanýn bir araya
gelmesi hadisesinde eksi oniki ile artý on altý arasýnda deðiþen
deðerlerin meydana gelebileceðine asla ihtimal vermiyor. 

** MMaatteemmaattiikkççii  iiççiinn……
Sayýlar dünyasýnda iki kere ikinin dört etmesinin sistematik

bir yaklaþým olduðunu bildiði için bu mantýk formunu asla baþka
sistemlerin bulunmasý ihtimali ve hatta mecburiyeti olan alan-
larda kullanmýyor. Zira biliyor ki, matematikteki bu mantýk for-
mu matematik alanla sýnýrlýdýr ve baþka alanlarda baþka mantýk
formlarý bulunmalýdýr veya bulunabilir. 

Bu zihni durumun neticesi nedir? 
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Dört insanýn sosyal hayatta bir araya getirildiðinde meydana
getirilecek uygun ve uyumlu bir birliktelikle, dört kiþilik bir güç
üretilebileceðini ve bu dört kiþilik gücü her birinin tek baþýna
kullanabileceðini, dört kiþinin de ayrý ayrý dört kiþilik gücü
kullanmasý halinde ortaya onaltý kiþilik bir güç kullanýmýnýn
çýkacaðýný bilir. 

Ya da, dört kiþi bir araya geldiðinde, uygun ve uyumlu bir
beraberlik oluþturulamadýðý takdirde, her birinin tek baþýna diðer
üç kiþinin zararýndan kendini korumak zorunda kalacaðý için
ortaya oniki deðerinde bir toplam zararýn (eksi deðerin) çýkabi-
leceðini bilir. 

Türkiye'de "siyasette iki kere iki her zaman dört etmeyebilir"
düþüncesinin üretilebilmesinin ancak seksen yýlda mümkün ol-
masý, zihni geriliðin ve geliþme hýzýndaki yavaþlýðýn göstergesi
olduðu kadar "mantýk fukaralýðýnýn" da göstergesidir. 

"Aklýn üç iþareti vardýr: 
Ýyi düþünmek, iyi söylemek,
iyi yapmak." 

Demokritos



123

ANLAÞILAMAYAN  KONULAR  
ÝLE  ÝLGÝLENME

Akýl sürekli anladýðý konular ile ilgilendiði takdirde kendini
geliþtirme imkanýna sahip olamayacaktýr. Anlama problemi ol-
madýðý ve gerekli olan her þeyi anladýðý zanný aklýn faaliyetlerine
(özellikle anlama faaliyetlerine) hakim olacak ve geliþmesi týka-
nacak ve donma meydana gelebilecektir. 

Aklýn donmasý veya geliþmesinin durmasý ciddi bir durumdur
ve sahibi için büyük kayýptýr. Aklýn geliþmesini sürekli kýlmak ge-
rekir. Bunun için aklýn mevcut haliyle anlayamayacaðý konulara
yönelmesi gerekir. 

Akýl her hangi bir konuda faaliyette bulunurken tüm imkan-
larýný kullanmaz. Konu ile ilgili imkanlarýný kullanýr ve bununla
iktifa eder. Aklýn bir konuda yapacaðý faaliyetlerde tüm imkan-
larýný kullanmamasý kendini geliþtirme yolunu açmaz. Kendini
geliþtirmesi ve alanýný geniþleterek derinleþtirmesi için tüm im-
kanlarýný kullanmasýný gerektirecek ve hatta bu imkanlarýn da
kafi gelmeyeceði konularla ilgilenmesi þarttýr. 

Aklýn mevcut haliyle anlayamayacaðý konulara yöneldiðinde,
konuyu anlamayacaðý için ortaya çýkacak olan durumlar þunlardýr. 

Anlamak için tüm imkanlarýný kullanacaktýr. Tüm imkanlarý-
ný kullandýðýnda aklýn atýl bir alaný kalmayacak ve tüm bünyesi
harekete geçtiði için ataletten kurtulacaktýr. 

Aklýn bazý imkan ve özelliklerinin uzun süre kullanýlmamasý
halinde atalet hakim olacak ve ilgili konular gündeme geldiðinde
de çalýþmayacak veya kýsmen çalýþacaktýr. Aklýn anlamayacaðý
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konulara yöneldiðinde anlayabilmek için göstereceði çaba tüm
imkanlarýný ve özelliklerini kullanmasýný gerektireceði için ata-
letten kurtulacaktýr. 

Tüm imkanlarýný kullandýðý takdirde önündeki konuyu anlaya-
cak ve ya yeni bir alan açacak veya anlama imkanýný bir derece
yükseltecektir. 

Aklýn mevcut haliyle anlamayacaðý konulara dönük idrak fa-
aliyeti müspet netice verirde konuyu anlarsa konunun niteliðine
göre ya alaný geniþler veya idrak seviyesi yükselir. Bahsi geçen
konu aklýn seviyesinde fakat ilgi alanýnýn dýþýnda olmasý duru-
munda aklýn alanýnýn geniþlemesinden, aklýn seviyesinin üstünde
olmasý halinde ise aklýn derinleþmesi sözkonusu olur. 

Misal; Felsefeyle hiç ilgilenmeyen bir insanýn periyodik
olarak felsefe metinleri okumasý, akýl seviyesini yükseltir.
Felsefe ile ilgilenme gereði duymamakla alakasý yoktur bu-
nun. Felsefe ile hayatý boyunca hiç ilgilenmeyecek birisi-
nin dahi periyodik olarak felsefe metinleri okumasý halin-
de kendi hayat alanýndaki normal þartlarda anladýðý (yada
anladýðýný düþündüðü) konularý daha geniþ ve daha derin
bir þekilde anlayacak ve farklý açýlar geliþtirebilecektir. 

Misal; Sadece mesleði ile ilgili olan ve bunun dýþýnda di-
ðer hayat alanlarýyla ilgilenmeyen bir insan, bir bilim dalý
ile popüler anlamda da olsa ilgilenir ve bu bilimin metin-
lerini periyodik olarak okursa, aklýn alaný geniþler ve de-
rinleþir. Yeni konu yeni kavrayýþ formlarý ve bakýþ açýlarý
oluþturacaðý için hayatýn anlamlandýrýlmasýnda ve yaþana-
bilmesinde zenginlik kazandýracaktýr. 

Tüm imkanlarýný kullanmasýna raðmen konuyu anlamama
ihtimali vardýr. Bu durumda akýl konuyu anlamasa dahi, kendini
ataletten kurtarma imkanýný elde etmiþ olacaktýr. Ayný zamanda
hayatta anlayamayacaðý konularýn olduðunu farkedecek ve bu
konularý anlamadýðý için önemsememesinin yanlýþ olacaðý
noktasýna ulaþacaktýr. 
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"Deðer"in idrak imkanlarý ile sýnýrlý olmadýðýný anlamak akýl
için faydalý bir hadisedir. Akýl kendi baþýna býrakýldýðýnda anla-
yacaðý konulara yönelmek gibi hayat alanýný daraltýcý bir davra-
nýþ sergiler. Fakat anlamadýðý konularýn bulunduðunu fark etti-
ðinde hayat alanýný idrak sýnýrlarý ile çerçevelemeyecek ve daha
geniþ bir hayat alaný imkaný olduðunu sezecektir. Farklý ihtimal-
lere açýk hale gelecek ve kendisi ile beraber insan iç dünyasýný
sýnýrlandýrmaktan vazgeçecektir. 

*

Aklýn mevcut bünyesinin anlayamayacaðý aðýr metinleri oku-
mak veya konular ile ilgilenmek aklý zorlayacaktýr. Zorlama ak-
lýn geliþmesine katký saðlayacaktýr. Fakat aklý zorlamanýn sýnýrla-
rýný doðru tespit edilemediði takdirde akla zarar verecek geliþme-
lerin olmasý mümkündür. 

Aklýn sýnýrlarýný zorlayabilmek için onun sýnýrlarýnýn bilinme-
si gerekir. Aklýn sýnýrlarýný bilmeden zorlamak faydadan daha
çok zararlý olabilir. 

** AAkkllýýnn  aannllaammaayyaaccaaððýý  kkoonnuullaarr  bbeelliirrlleemmeekk  
ggeerreekkiirr  

Aklýn sýnýrlarýný tespit etmenin en zor tarafý, her insanýn ak-
lýnýn sýnýrlarýnýn farklý olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Aklýn
bünyesinden kaynaklanan genel sýnýrlarýnýn olduðu doðrudur ve
her insan için geçerlidir fakat genel sýnýrlarýn içinde her insanýn
aklýnýn sýnýrlarý olduðu da doðrudur. 

Her insanýn kendi akýl sýnýrlarýnýn kendisinin tespit etmesi
gerekir. Akýl sýnýrlarýný tespit etmek için burada ancak yol gös-
terme imkaný vardýr. Aklýn alanýný tespit etmek için uygulanacak
olan AKIL TESTÝ "muhtelif konular" bölümünde bulunmaktadýr. 
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ANLAM  DEÐÝÞTÝRME

** HHaayyaattýýnn  aannllaammýý
Hayatýn bir anlamý vardýr. Ýnsan farkýnda olsun ya da olmasýn

hayat bir mecrada akar. Hedefi çok zaman fark edilmese de o
mecra hayatýn anlamýdýr veya hayatýn anlamýný üretir. 

Hayatýn anlamý bazen nelerden zevk alýndýðý ile ilgilidir bazen
nasýl zevk alýndýðý ile ilgilidir. Bazen hayatýn anlamýný hayat tar-
zý belirler bazen hayatýn anlamý hayat tarzýný belirler. Bazen yüce
idealler vardýr hayatýn anlamýný oluþturan, bazen uðruna can
verilecek deðerler oluþturur hayatýn anlamýný…

Hayatýn bir anlamý vardýr mutlaka. Hayat anlamsýzlýða taham-
mül edemez ve sahibi hayatýn anlamýný fark etmediði takdirde o
kadar kötü ve güçlü sonuçlar üretir ki, kendi içini de sahibinin
içini de boþaltýr ve sahibini bunalýma sürükler. 

Hayatýn anlamý vardýr ve hayat "anlamýný" sahibine bir þekil-
de sunar ve sahibinden ona itina göstermesini ister. Muhtevasý
tek, þekli sabit deðildir ama vardýr hayatýn anlamý. O kadar var-
dýr ve o kadar gereklidir ki, insaný dürüst yaptýðý gibi dolandýrýcý
dahi yapabilir. Doðru söylemekte hayatýn anlamý bulunabilir ama
ayný zamanda yalan ile hayatýn anlamý üretilebilir. Fakat neticede
vardýr. 

Hayatýn anlamýnýn ne olmasý gerektiði konusu ayrýdýr. Kabul
edilebilir olsun veya olmasýn her insanýn hayatýnýn anlamý vardýr
veya her insan farkýnda olsun ya da olmasýn bir anlam peþinde-
dir. Yahudi soykýrýmý yapmayý hayatýnýn anlamý haline getirenler
olmuþtur veya daha çok erkek veya kadýnla beraber olmayý
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hayatýnýn anlamý yapanlar çýkmýþtýr. Fakat bir þekilde vardýr ha-
yatýn anlamý. Bu bazen güçtür, iktidardýr bazen paradýr, servettir
bazen sohbettir, muhabbettir bazen idraktir, irfandýr bazen aþktýr,
sevgidir bazen dindir, ideolojidir bazen sanattýr, tavýrdýr bazen
manadýr, fikirdir bazen varlýktýr, maddedir bazen þiirdir, müziktir
bazen çaydýr, sigaradýr bazen hepsidir veya bir kýsmýdýr.

Hayatýn anlamý, yaþamayý mümkün ve lüzumlu kýlan temel
deðerdir. Hayatýn varolmasýnýn gerekçesidir ve o olmadýðý zaman
hayatýn varlýðý açýklanabilir olmaktan uzaklaþýr. Hayatýn varlýðý
ve lüzumu açýklanamaz hale geldiðinde onu yaþamak zorlaþýr ve
sonuna yaklaþýlmýþ olur. 

Zihni gerilik içinde olan insanlar (kültürel bir seviyesi ol-
mayanlar, cahiller, deðersizler) için hayatýn anlamý gibi bir
konu yoktur. Hayatýn anlamý dendiðinde büyük idealler
sözkonusu zannederler ve idealist olmanýn pratikle çeliþen
yönlerine dikkat çekerek akýlsýzlýk olarak tanýmlarlar. Bu-
nu yaparken kendilerinin bir anlama yaslandýklarýný fark
etmezler. Yaslandýklarý anlama ile idealist anlamlarýn lü-
zumsuzluðunu açýkladýklarýnýn farkýna varmayacak kadar
zeka ve zihni gerilik içindedirler. Diðer taraftan yaslandýk-
larý anlamýn, günlük pratik içinde ve bedeni (biyolojik)
ihtiyaçlarla sýnýrlý olan hayvanlarla müþterek hususiyetler-
den ibaret olduðunu fark etmezler. Hayatýn anlamýndan
kaçamayacaklarýný anlayacak kadar tefekküre bulaþma-
dýklarý için neticede mahkum olduklarý anlama arama gir-
dabýnda en basit, en sýradan, en adi anlamlarýn üzerine
oturduklarýný dahi kavrayamazlar.

** ÝÝnnssaannýýnn  aannllaammýý
Hayatýn anlamý içinde insanýn anlamý da bulunur. Ýnsanýn

anlamý, sujenin anlamý ve diðerlerinin anlamý olarak farklýlaþýr.
Ýnsanýn kendini anlamlandýrmasý ile diðerlerini anlamlandýrmasý
her zaman farklýdýr. O kadar farklýdýr ki, kendi ile diðerleri
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arasýnda neredeyse tür farký vardýr. Suje kendini "insan" , diðer-
lerini "insanýmsý" varlýklar olarak görmek temayülündedir. 

Özellikle ahlaki deðerleri kazanmamýþ ve buna baðlý ola-
rak þahsiyetini gerçekleþtirememiþ insanlarýn iç dünyala-
rýnda, diðer insanlar "obje" olarak yer alýrlar. En iyimser
ihtimalle "obje insan" seviyesine kadar çýkarýlýrlar. "Ob-
je insan" bir anlamda "insanýmsý" varlýklardýr ve aslýnda
ne insandýrlar ve nede insan dýþý varlýklardýr. "Ahlaksýz
kavrayýþ", insaný böyle görür.

Ýnsaný "insan" olarak görmek ile "obje insan" olarak görmek,
hayatýn anlamýný ve tarzýný tayin eden en önemli yaklaþýmdýr.
Hatta denilebilir ki, yalnýz baþýna bu nokta hayatýn anlamýný ve
tarzýný tayin etmede belki de kafidir. 

Ýnsanýn hayvan, bitki ve cansýz varlýklar ile iliþkisini düzenle-
mesi ile insanlarla iliþkisini düzenlemesinin mahiyet farký vardýr.
Ýnsan, insanlarýn dýþýndaki varlýklara karþý kendini genellikle so-
rumlu (ahlaklý varlýk) olarak hissetmez. Ýnsanlarý "obje insan"
olarak görmeye baþlayan bir kiþi, insanlarý hayvan veya bitki ve
hatta cansýz varlýk seviyesine indirir ve onlara nasýl davranýyor-
sa öyle davranmaya baþlar. Davranýþ þekillerinin farklý olmasýnýn
önemi yoktur. Zira insanlara karþý davranýþlarý mecburen insani
özellikler gösterir ama muhteva öyle deðildir ve önemli olan da
muhtevadýr. 

** KKeennddiinniinn  aannllaammýý
Fert, insaný anlamlandýrdýðý çerçeve içinde kendini de anlam-

landýrmaktadýr. Kiþi, insanlarla ilgili deðerlendirme yaparken as-
lýnda kendini deðerlendirdiðini genellikle fark etmez. Ýnsana
yüklediði anlam ve onlarý muhatap alma biçimi, kendisi ile ilgili
bir tanýmlamadýr. Özellikle þahsiyet tanýmlamasý, diðer insanlar
ile iliþki biçimlerinde kendini bariz bir þekilde gösterir. 

Kiþi, insaný anlamlandýrarak ayný zamanda kendini anlam-
landýrdýðý gibi diðer taraftan hayatý da anlamlandýrmaktadýr.
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Bu sýralama saðlýklý bir sýralamadýr aslýnda. Kiþinin önce insaný
anlamlandýrmasý buna baðlý olarak kendini anlamlandýrmasý ve
nihayet hayatý anlamlandýrmasý doðru bir metottur. Fakat bu sý-
ra bilindiðinden veya bu sýraya uyma gayretinden dolayý bu me-
tot kullanýlmaz. Hayat kendini böyle empoze eder insana ve kiþi
hayatý genellikle karþýsýnda bulduðu gibi yaþar. 

Önce insanýn anlamlandýrýlmasý, kiþinin mensubu olduðu
türü anlamlandýrarak kendine bir alan açma imkaný verir.
Önce kendini anlamlandýrdýðý takdirde diðer insanlarý
kendine nispetle anlamlandýracaðý için "ben merkezci"
olacak ve diðer insanlarý deðersiz görebilecektir. Kiþi, tü-
rünü anlamlandýrmadan kendini anlamlandýramaz veya
anlamlandýrmamalýdýr. Çünkü kendi ferdi anlamýný "toplam
anlam"dan yani toplum anlamýndan alacaktýr. 

Dehalarýn en büyük zafiyetlerinden birisi budur. Önce
kendilerini anlamlandýrýrlar genellikle ve diðer insanlarý
kendi ekseninde bir yerlere yerleþtirerek onlara anlam deðil
fonksiyon yüklerler. Bu, insana saygýsýzlýktýr. 

Kiþi, insaný anlamlandýrýrken, "obje insan" kavrayýþýna varýr-
sa, insanlara sadece fonksiyon ve mükellefiyet yükler. Bu durum-
da kendinin anlamý da aslýnda "obje insan" seviyesindedir. Ken-
dini de "obje insan" seviyesinde deðerlendiren kiþinin varlýðýný
muhafaza kaygýsý insiyaki hale gelir ve insani deðil hayvani
(sadece canlý refleksi) özellik kazanýr. 

Ýnsanýn kendini anlamlandýrmasý, kainatýn anlamlandýrýlma-
sýdýr. Zira anlamlandýrma faaliyeti, varlýðý tanzim etmektir. Kiþi
hangi seviyede ve kapasitede olursa olsun, kendini anlamlandý-
rýrken, kendini merkeze alan bir koordinat sistemi kurar. Bu ko-
ordinat sistemi, anlam dünyasýný oluþturur ve idrak ve faaliyetle-
rinin çerçevesini belirlemiþ olur. 

Temel konularda anlam deðiþtirme bir bakýma koordinat sis-
teminin deðiþmesidir ki, tüm varlýk yer deðiþtirir. Akýl kavrayýþý-
ný ve faaliyetlerin bu koordinat sisteminde gerçekleþtirdiði için,
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koordinat sisteminin deðiþmesi ile hem kavrayýþý ve hem de
faaliyetleri deðiþir. 

** VVaarrllýýððýýnn  aannllaammýý
Varlýðýn bir anlamý olmalýdýr. Fakat varlýðýn anlamýný ara-

maktan ziyade varlýða anlam yüklemek daha fazla yapýlýr. Çün-
kü bu mümkündür ve pratiktir. Oysa varlýðýn anlamýný "neyse
o" gerçekliðinde keþfetmek zordur ve insan o çabayý genellikle
göstermez. 

Varlýðýn anlamý, kiþinin, insaný, kendini ve hayatý anlamlan-
dýrmasý ile ilgilidir. Tüm bu anlamlandýrmalar, varlýðýn anlamýný
tabi bir sonuç olarak ortaya koyar. 

Ýnsan türünün anlamlandýrýlmasý ile fazla iç içedir varlýðýn
anlamlandýrýlmasý. Zira kainatta insan ve varlýk bulunur. Bu iki
varlýðýn birincisi, idrak kabiliyeti olan bir tür olduðu için, varlýk
bir anlam taþýmalýdýr. Aksi halde buna gerek yoktur ve hayvan
için varlýðýn bir anlamý olmasý gerekmez. 

Ýnsan türünü "obje insan" biçiminde anlayan kiþiler için var-
lýðýn bir anlamý olmasý gerekmez. Çünkü idrak sahibi olmakla
varlýðýn en üst derecesine çýkma imtiyazý olan insan türünü
"obje" seviyesinde kavrayan kiþi için objenin bir anlam taþýmasý
lüzumsuzdur. 

** KKüüççüükk  þþeeyylleerriinn  aannllaammýý
Küçük þeylerin anlamý, hayatý yaþanabilir kýlan zenginliktir.

Bir cihetten bakýldýðýnda hayatýn ziynetidir. Hayatýn boþluðunu
dolduran ve onu güzelleþtiren bir fonksiyonu vardýr. Bu meyanda
küçük þeylerin anlamýný ihmal etmemek gerekir. 

Küçük þeylerin anlamýný deðiþtirmenin tehlikesi bulunmadýðý
için ayrýca önemlidir. Hayatýn ve aklýn týkandýðý durumlarda de-
ðiþiklik yapýlarak týkanýklýðýn aþýlabileceði veya hayatý katlanýla-
bilir hale getireceði unutulmamalýdýr. 
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Temel konularda anlam deðiþtirme, ideoloji deðiþtirmeye ka-
dar uzanabilecek bir ihtimaller alemini insanýn önüne sererken,
küçük þeyler üzerinde anlam deðiþtirme hayatýn çeþitliliðini
temin eden ve fakat zeminini kaydýrmayan bir imkandýr. 

** AAnnllaamm  ddeeððiiþþttiirrmmee
Anlam, bir açýdan bakýldýðýnda "deðerdir." Deðerler, aklýn

sabitleridir. Akýl bünyesini bunlarla oluþturduðu gibi faaliyetle-
rini de bunlara nispetle yapar. Ýnsanýn, varlýðýn ve baþka þeyle-
rin anlamý, aklýn bünyesini ve faaliyetlerini tayin eden önemli
unsurlardýr. 

Anlamlandýrma yaklaþýmý ve anlamlandýrma faaliyeti netice-
sinde üretilen veya kabul edilen anlamlar, hayatý kavrama ve ya-
þama tarzýný ortaya çýkaracaðý için, aklýn faaliyetlerinin istikame-
tini tayin eder. Aklýn faaliyetleri, bir hedefe dönük olarak kendi-
ni gösterir ki, hedefleri "anlamlar" tespit eder. Akýl ne kadar gay-
ret ederse etsin, "anlamlar" sabit hedefler olarak faaliyetlerinin
istikametini tayin etmeye devam edecektir. 

Aklýn bünyesinin geliþtirilebilmesi mevcut anlamlar istika-
metinde faaliyette bulunmakla mümkündür mutlaka. Fakat an-
lamlarýn deðiþtirilmesi halinde tüm hayatýn ve ayný zamanda ak-
lýn bünyesinin deðiþeceði anlaþýlmalýdýr. Anlam deðiþtirme, te-
mel konularda olduðu takdirde (insanýn, hayatýn ve varlýðýn an-
lamý gibi konular) aklýn bünyesinin radikal biçimde deðiþeceði
doðrudur. Hatta bu durumda aklýn bünyesinde ihtilal olacaðýný
söylemek kabildir. 

Anlam deðiþtirme, hayat alanýnýn geniþliði ile ilgili deðildir ve
hayat alaný sabit kalabilir. Mevcut farklý anlamlandýrýldýðýnda
farklý bir hayat alanýnýn ortaya çýkacaðý zannedilebilir. Bu zanný
destekleyen bir çok sebebin olduðu doðrudur. Fakat hayat alaný
deðiþmemekte, ayný hayat alanýnýn farklý boyutlarý yaþanabil-
mektedir. 
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Ayný durum hayat tarzýnda da vardýr fakat hayat tarzýnda de-
ðiþme gerçekleþebilir. Anlam deðiþtirmeyle hayat tarzýnýn deðiþ-
mesi ihtimali vardýr. Fakat her anlam deðiþtirme hayat tarzýnýn
deðiþmesini icbar etmez. Anlam deðiþtirme, hayat tarzýnýn deðiþ-
tirilebilmesi için uygun bir imkandýr fakat bu imkanýn kullanýl-
masý gerekir. Kullanýlmadýðý zaman anlam deðiþtirme otomatik
olarak hayat tarzýný deðiþtirmez. 

Anlam deðiþtirme, aklýn bünyesi için fevkalade önemlidir.
Mevcut muhafaza edilerek hayatýn tamamen farklý yaþanabilece-
ði ihtimal ve imkaný çok enteresandýr. Akýl mevcut ile farklý bir
hayat yaþanabileceðini anlamakla varlýðýnýn en büyük manevra-
sýna þahit ve hatta sahip olur. Bu manevra ile hayatýn ve ayný za-
manda aklýn, belirli bir alanda sýkýþmasýný engeller. Akýl, hürri-
yetin sýnýrýnýn sadece geniþlik sýnýrý olmadýðý, ayný zamanda de-
rinlik sýnýrýnýn da bulunduðu, bu sebeple geniþleyemediðinde de-
rinleþmek imkanýna sahip olmakla hürriyetini kaybetmeyebile-
ceðini anlar.

Farklý anlamlar farklý derinlikleri gösterebileceði gibi farklý
açýlarý veya boyutlarý da gösterebilir. Mevcudun farklý boyutlarý-
nýn veya açýlarýnýn olmasý, farklý ihtimallere vücut verir ki, ihti-
mal sayýsýnýn çokluðu imkan alanýnýn geniþliðini gösterir. Farklý
boyutlara sahip olabilme imkaný aklýn manevra kabiliyetini artýrýr. 

Anlam deðiþtirme çok önemli bir konudur ve hoyratça kulla-
nýlmamalýdýr. Ýnsanýn hayatýndaki anlamlar doðru olabilir. Bu
durumda anlam deðiþtirme yanlýþ bir karar ve faaliyet olur. 

Temel konularda anlam deðiþtirmenin ideoloji deðiþtirmeye
kadar varabileceði ihtimali unutulmamalýdýr. Bu sebeple anlam-
landýrma faaliyeti ve anlam deðiþtirme gayreti, üzerinde uzun
uzun düþünülmesi gereken temel kararlardan biridir. 



133

AKLI  DÝNLENDÝRME

AAKKLLIINN  YYOORRUULLMMAASSII
Aklýn yorgunluðu genellikle idrak faaliyeti ile ilgilidir. Aklýn

idrak faaliyetlerinin zafiyete uðramasý yorulduðunu gösterir. 

Aklýn idrak zafiyeti, ya kendi bünyesinden kaynaklanýr ya da
iç alemden kaynaklanýr. Fakat burada kastedilen kendi bünye-
sinden kaynaklana idrak zafiyetidir. 

Akýl üç þekilde yorulur. 

** AAnnllaammaakkttaa  ggüüççllüükk  ççeekkttiiððii  kkoonnuullaarrllaa  ffaazzllaa
iillggiilleennmmeekk

Akýl kavramakta zorlandýðý konularla fazla ilgilendiðinde yo-
rulur. Ayný konular ile sürekli ilgilenmek ve fakat onlarý anla-
makta zorlanmak, aklýn bünyesinde týkanýklýða yol açar. Akýl an-
lama çabasý ile bünyesini ve bünyesindeki malzemeleri yoðun bir
þekilde kullanýr. Buna raðmen netice alamadýðý veya tatmin edici
neticeler alamadýðý durumda enerjisini kaybetmeye baþlar. 

** FFaaaalliiyyeettlleerriinn  mmuuttaattllaaþþmmaassýý  
Aklýn anlamakta zorlandýðý konularla fazla ilgilenmesinden

dolayý yorulmasý anlaþýlabilir ama faaliyetlerinin mutatlaþmasýn-
dan dolayý yorulmasý biraz garip gelebilir. Yorulmak ve dinlen-
mek mefhumlarýnýn açýklanmasý bu noktadaki garipliði gidere-
cektir. Yorulmak, çeþitlilik ihtiyacýnýn karþýlanmamasýdýr. Çeþitli-
lik ihtiyacý insandaki önemli ihtiyaçlardan biridir ve mutlaka
karþýlanmalýdýr. Bu anlamda, sürekli yatmak dahi insaný yorar ve
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bu durumda dinlenmek için yürümek veya koþmak (faaliyette
bulunmak) gerekir. Yorulmayý genellikle çalýþmakla beraber an-
lýyor olmamýz, genellikle bu þekilde yorulduðumuz içindir. Bu
yorulma mefhumunun anlaþýlmasýndaki kavrayýþ kaymasýný
gösterir. 

Aklýn faaliyetleri mutat hale geldiðinden tekrarlar onu yor-
maya baþlar. Bu yorgunluk fazla faaliyet göstermesinden deðil az
faaliyet göstermesinden veya faaliyetlerin mutatlaþmasýndan
kaynaklandýðý için ayný zamanda atalete sevkeder. Atalet (tem-
bellik) çok çalýþmanýn neticesi olarak deðil, az çalýþmanýn veya
çalýþmamanýn neticesi olarak ortaya çýkar. 

** HHaayyaattýý  ssaaddeeccee  aakkýýllllaa  yyaaþþaammaakk
Ýnsan hayatý tek bir iç alem unsuruna ya da merkezine ayarlý

olarak yaþamaz. Sadece zeka ile veya sadece akýl ile veya sadece
þuur ile ya da sadece duygu ile yaþanmaz hayat. Hayatýn tüm yü-
kü birisine yüklemek doðru deðildir ve daha önemlisi bir ömür
boyu sürdürülebilecek derecede mümkün de deðildir. Böyle bir
þey yapýlmaya çalýþýlýrsa hayatýn bir devresinde veya bir olayda iç
dünya patlar ve darmadaðýn olur. 

Ýç alem unsurlarýnýn en güçlüsü ve en geliþmiþ olaný þuurdur
ve hayatý yalnýz baþýna taþýma imkaný sadece þuurda vardýr. Fa-
kat hayatý yalnýz baþýna þuura dahi teslim etmek veya sürekli þu-
urlu bir hayat yaþamaya çalýþmak çok güçtür ve þuur dahi ciddi
biçimde yorulur ve dinlendirilmesi gerekir. 

Akýl yalnýz baþýna hayatýn yükünü taþýma imkanýna sahip
deðildir. Hayatý sürekli makul (rasyonel) yaþamaya çalýþmak,
aklý gereðinden fazla zorlamak olur. Makul çizgi hayatýn çizgile-
rinden biridir ve doðrusu kalýn bir çizgidir. Fakat hayatýn tama-
mý veya kendisi deðildir. Hayatý bu çizgiden ibaret görenler ve-
ya hayatý bu çizgiye taþýmaya çalýþanlar, hayatý rasyonel bir çer-
çeve içinde yaþadýklarýný zannetmelerinin aksine en irrasyonel
iþi yapmaktadýrlar. 
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Aklý hayatýn tamamýna yaymaya çalýþmak veya hayatýn tama-
mýný aklýn çerçevesi içine almaya çalýþmak, aklý imha etmektir. Zi-
ra hayatta ve dolayýsýyla insanda aklýn ve akýl alanýnýn dýþýnda bir
çok alan vardýr ve bu alanlarýn mahiyeti aklýn sýnýrlarý dýþýnda ol-
masýdýr. Eðer akýl bu alanlara da yaygýnlaþtýrýlmaya veya bu alanlar
aklýn bünyesine alýnmaya çalýþýlýrsa iki ihtimalden biri gerçekleþir.
Ya akýl kendi bünyesinin dýþýna çýkarak mahiyetini kaybeder veya
diðer alanlar aklýn bünyesine taþýnmakla kendi özelliklerini kaybe-
derler. Diðer alanlar aklýn bünyesine taþýnmakla kendi mahiyetle-
rini kaybettikleri için aklýn alaný dýþýnda baþka bir alan kalmaz ve
insan saf akýl haline gelir ki, aklýn anlamý ve fonksiyonu kalmaz.

Bu iki ihtimalde pratikte mümkün deðildir aslýnda. Bu ihti-
maller teorik olarak incelenmektedir. Zira akýl tüm hayatý kuþa-
tacak kadar geniþleyemez ve derinleþemez. Fakat bunu yapmaya
çalýþmak aklý fevkalade yorar ve ona zarar verir. 

AAKKLLII  DDÝÝNNLLEENNDDÝÝRRMMEE  YYOOLLLLAARRII
Aklýn yorulduðu her üç ihtimalde de dinlendirmek için farklý

konular ile ilgilenmek gerekir. 

Aklýn anlamakta güçlük çektiði konularda yoðunlaþmasýn-
dan dolayý yorulmasý halinde dinlenebilmesi için o konulardaki
faaliyetlerine ara vermek veya yoðunluðu azaltmak gerekir.
Bunun yapýlabilmesi içinde farklý konular ile düþük veya yüksek
yoðunlukta ilgilenmek þarttýr. 

Faaliyetlerin mutatlaþmasýyla aklýn yorulmasý halinde, aklý
dinlendirmek için ataletten kurtarmak lüzumu vardýr. Ataletten
kurtarma veya dinlendirmenin yolu farklý ve yeni konular ile
ilgilenmektir. Buradaki önemli nokta aklýn faaliyetlerini mutat
olmaktan kurtarmaktýr. 

Hayatý akýl merkezinde yaþamaya çalýþan insanlarýn akýllarýný
dinlendirmeleri için farklý konular ile ilgilenmek kafi deðildir.
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Zira buradaki problem (yorgunluk sebebi) ayný konularda
yoðunlaþmak veya mutatlaþmak deðildir. Hayatý bu þekilde yaþa-
yan insanlarýn akýllarýný dinlendirmeleri için akýl dýþýndaki alan-
larý kabul etmeleri ve yaþamalarý gerekir. 

Hayatý bu þekilde yaþamaya alýþan insanlar, aklýn dýþýndaki
alanlarý kabul etmedikleri gibi o alanlarýn varlýðýný kabul etmek
zorunda kalsalar dahi o alanlardan korkarlar. Bu sebeple aklýn
alaný dýþýndaki alanlara fazla ilgi göstermezler ve yönelmezler. Bu
tür insanlarýn yapacaklarý þey, zapt altýna veya kontrol altýna
alýnmýþ alanlar oluþturarak veya bu alanlarý kontrol veya zapt
altýna alarak yaþamalarýdýr. Bu þekilde akýllarýný dinlendirme
imkaný bulacaklardýr. 

"Bir insanýn aklý, bilgisine
göre deðil; bilgi edinme
yeteneðine göre ölçülür." 

B. Shaw



137

DÜÞÜNME  FORMLARI

Düþünce faaliyetinin kelimelerle gerçekleþtiði zanný insanla-
rýn çoðunluðu tarafýndan gerçek olarak anlaþýlýr ve kabul edilir.
Kelimelerle düþünce faaliyetinin gerçekleþiyor olmasý mümkün
ve doðrudur ama düþünce faaliyeti sadece kelimelerle gerçekle-
þen bir zihni faaliyet deðildir. Kelimelerle gerçekleþen düþünce
faaliyeti, düþünce faaliyetlerinin en basiti ve en alt seviyedeki
biçimidir.

Düþünce faaliyeti, kelimeler, mefhumlar (kavramlar), sistem-
ler, bilimler ve ideolojilerle (dünya görüþleriyle) gerçekleþebilir.
Düþünce faaliyetinin kelimelerle gerçekleþtiði noktasýndaki ýsra-
rýn sebebi, mefhumlarýn, sistemlerin, bilimlerin ve ideolojilerin
de birer kelimeyle ifade edilebilmesindendir. Bu anlamda düþün-
ce faaliyetinin kelimelerle gerçekleþtiði doðrudur. Fakat burada
dikkat edilmesi gereken nokta, düþünce faaliyetinde bulunurken
kelimeleri en basit lügat anlamýnda kullanmak bir düþünce biçi-
midir, mefhum (kavram) olarak kullanmak bir düþünce biçimi-
dir, sistem anlamýnda kullanmak bir düþünce biçimidir vesaire.
Baþka bir ifadeyle, kelimelerle düþünebilmek bir düþünme
formudur, kavramlarla düþünmek baþka bir düþünce formudur,
sistemlerle düþünebilmek baþka bir düþünce formudur vesaire. 

Kelimelerle düþünme biçimi en basit ihtiyaçlarý karþýlamak
için kullanýlýr ve günlük hayat için gerekir. Bunun için insanda
akýl bile olmasý gerekmez ve "düþünce zemini" bu basitlikteki dü-
þünceyi sadece mantýðýn yardýmýyla gerçekleþtirebilir. Bu dü-
þünce biçimi, anlamayý mümkün kýlmadýðý gibi yeni bir düþün-
ce üretmeye de kafi deðildir. Ýhtiyaçlarýn tazyiki ile mantýðýn
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faaliyeti neticesinde ortaya çýkabilir. Düþünce faaliyeti denme-
si dahi belki de doðru deðildir ve zihni faaliyet olarak tespit
edilmelidir. 

Mefhumlarla (kavramlarla) düþünme biçimi, düþünce faali-
yetinin ilk basamaðýdýr aslýnda. Mefhumlarla düþünebilmek an-
lamayý mümkün hale getirir. Kelimelerdeki manalar, anlaþýldýðý
zanný ile üzerinde düþünülmediði için bir idrak faaliyetini ortaya
çýkarmazken, mefhumlardaki manalarýn anlaþýlmasý gerektiðine
dönük ihtiyaç daha belirgindir. Anlama ihtiyacý mefhumlarda
kendini daha açýk gösterdiði için zihnin alýþkanlýklarý olan keli-
melerle düþünme biçimindeki atalet kaybolur ve idrak faaliyeti
ortaya çýkar. Mefhumlarla düþünebilmek için akýl olmasý gerek-
lidir. Akýl olmadýðý (ya da kullanýlmadýðý) takdirde mefhumlarla
düþünülemez fakat mefhumlarýn düþünce faaliyetinde (zihni
faaliyette) kelime olarak kullanýlmasý mümkün ve yaygýndýr. 

Sistemlerle düþünme biçimi, terkibe (senteze) ulaþabilmektir.
Sistemler (bir anlamda teoriler) belirli bir alandaki varlýk ve vakýala-
rýn, varolabilme ve cereyan etme kurallarýnýn bütünlüðünü tespit
eder. Girift (karmaþýk) görünen hadiselerin toplu açýklamasý vardýr. 

Sistemlerle düþünme, bir alanýn anlaþýlmýþ olduðu ve o alan-
da anlaþýlan tüm mana yumaklarý ile bir konuya yönelmedir.
Herhangi bir teori, ilgili olduðu alandaki manalarýn düzenli ve
toplu halde bulunmasýdýr. 

Sistemlerle düþünmek, mefhumlarýn üzerine çýkmaktýr.
Düþünce faaliyetinde bir merhaledir. Sistemleri (teorileri) dü-
þünce faaliyetinde malzeme veya form olarak kullanabilme sevi-
yesi, bütüne biraz daha yaklaþabilmektir. 

Bilimlerle düþünme biçimi, "anlam"a ulaþabilmektir. Her bi-
lim dalý kendi alanýndaki tüm anlamlara ulaþmaya dönük bir fa-
aliyet ve akýþ içindedir. Her bilim ister baþýnda, ister ortasýnda is-
terse sonunda olsun faaliyet alanýna dair bir anlam demetidir.
Her ne kadar bir bilim dalý müntehasýna (sonuna) ulaþmadan
kendi alanýndaki tüm anlamlarý toplayamamýþ olsa da, bulunduðu
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her aþamada bir anlam demeti sunma imkanýna sahiptir. Bu an-
lam demeti ayný zamanda birçok soruyu muhtevasýnda barýndý-
rýyor olsa da (zira müntehasýna ulaþana kadar hep eksiktir) ken-
di alanýndaki anlam sepetini kendi koluna takmak gibi bir inhi-
sarý (tekelciliði) vardýr. Bilimlerle düþünülmediði takdirde bili-
min faaliyet alaný ile ilgili düþünme imkaný yok demektir. 

Ýdeolojilerle (dünya görüþleriyle) düþünme biçimi, "hayat"a
ulaþabilmektir. Her dünya görüþü hayatý ve varlýðý farklý bir þekil-
de anlamlandýrdýðý gibi, ayný zamanda farklý bir hayat tarzý da
teklif eder. Farklý bir hayat tarzý, farklý bir hayattýr. Hayat tarzla-
rýný "canlý formlarý" seviyesine indiren ve bunu da beden formla-
rý biçiminde anlayanlarýn konuya bakýþýndaki biyolojik teklik, in-
saný ýskalayan bir kavrayýþtýr. Ýnsanlar, canlýlýklarýný bedenleriyle
deðil zihinleriyle (daha doðru bir ifadeyle ruhlarýyla) ürettikleri
için farklý hayatlar yaþayabilmenin imkanýna sahiptirler. 

Ýnsana ve hayata bakarken farklý dünya görüþleri ile düþüne-
bilmek, dünya görüþü sayýsýnca hayat olduðu ve her hayatýn ger-
çekten insaný ve varlýðý farklý anladýðý ve anlamlandýrdýðý görü-
lecektir. Ýnsanýn kendi hayatýna ulaþabilmesi ile insanlýðýn ha-
yatýna ulaþabilmesi arasýndaki fark, ancak dünya görüþleriyle
düþünmeyi gerçekleþtirenler tarafýndan anlaþýlabilir. 

*

Aklý geliþtirmenin en önemli yollarýndan birisi burada ortaya
çýkar. Sadece kelimelerle düþünmek, aklýn faaliyetini dahi gerek-
tirmediði için aklýn geliþmesi mümkün deðildir. Kelimelerden
baþlayarak, mefhumlarla, sistemlerle, bilimlerle ve ideolojilerle
düþünmeye baþlamak gerekir. 

Akýl ne kadar fazla malzeme ve vasýta kullanabiliyorsa o ka-
dar geliþmiþ ve güçlenmiþ demektir. Sadece kelimelerle düþünen
akýl, kavramlara, sistemlere, bilimlere ve dünya görüþlerine kar-
þý kendini koruma kaygýsýna düþecek ve içine kapanacaktýr.
Günlük ihtiyaçlarýný karþýlayacak kelime sayýsýna kadar indirdiði
hayata karþý sürekli endiþe ve korku içinde bakacaktýr. 
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Türkiye'de üniversite mezunlarýnýn dahi hayatlarýný birkaç yüz
kelimeye sýkýþtýrarak yaþamasýnýn altýnda yatan bu problemdir.
Akýl üzerinde çalýþma yapýlmamasý ve insanlarýn akýl ile ilgili
bilgi sahibi olmamasý, kendilerini birkaç mantýk formuna
teslim etmeleri ve bunun tabii neticesi olarak zihni ve hayatý
daraltmalarý, cahillikle beraber gericiliði de üretmektedir. 

Akýl aþina olduðu konuda daha fazla mukavemet edebilir. 

*

Akýl, sadece kelimelerle düþündüðü sürece geliþmiþ bir bün-
yeye sahip olamayacaktýr. Kelimelerin lügat manasý, en dar ma-
na alanýný oluþturur. Dilin mana alanlarý, kelimeler, mefhumlar,
sistemler, bilimler ve ideolojiler sýralamasýna göre en küçükten en
büyüðe doðru uzanýr. Kullanýlan kelime sayýsýnýn birkaç yüz adet-
te kalmasý, insanlarýn kelimelerden mefhumlara geçemediðini
gösterir. 

Vahim olan nokta, mefhumlarýn, sistemlerin (teorilerin),
bilimlerin ve ideolojilerin de bir kelime ile ifade ediliyor
olmasýdýr. Bunlarýn bir kelime ile ifade edilmesi, insanlarýn
bu kelimeleri kullanmasý, onlardaki mana demetini anla-
dýklarý (bildikleri) vehmini oluþturur. 

Din kelimesini kullanan kiþi, ideolojilerle düþünebilme se-
viyesinde deðilse, din ile ilgili bildiði birkaç bilgiyi kastedi-
yordur. Din ile ilgisiz bir çevrede büyüten ve dinsiz bir eði-
tim alan kiþi, din ile ilgili bir bilgiye sahip olamayacak ve
din adýna cemiyette sahip olduðu birkaç vakayý din olarak
anlayacaktýr. Din kelimesini kullandýðýnda mesela çevre-
sinde gördüðü kadýnlarýn aðaçlara çaput baðlamasýný
kastedecektir. 

Herhangi bir dünya görüþünü ifade eden kelime, ideoloji-
lerle düþünme formuna sahip olmayan insanlar için aslýn-
da manasýzdýr. Ýdeolojilerle düþünebilen bir insan için
dünya görüþünü ifade eden kelime, muhtevasýnda tüm alt
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sistemleri (devlet, siyaset, hukuk, ahlak, iktisat, eðitim,
hayat vesaire) taþýmaktadýr. Kelimelerle düþünme gerili-
ðine sahip olan kiþi ideolojinin ismi geçtiðinde bunlarýn
hiçbirini anlamaz.

Hayatý en basit haliyle yaþayan ve özellikle de hayatý idrak et-
meye çalýþmayan kiþilerin, hayatý kelimeler seviyesinde yaþaya-
caklarý vakadýr. Bunlarýn idrak seviyeleri iptidai (ilkel) ve ayný
zamanda geridir. Aklýn geliþtirilmesi için üzerinde durulmasý
gereken en önemli noktalardan birisi budur. 

"Akýl, dünyayý yerinden
oynatmaya yarayan 
bir kaldýraçtýr."

H. Balzac
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AKIL TESTÝ

Akýl testinin iki hedefi vardýr. Biri aklýn alanýný tespit etmek
diðeri aklýn seviyesini ölçmektir. Aklýn seviyesi önemli görülür
ama aklýn alaný pek ilgilenilen konu deðildir. Aklýn seviyesi
derinliðini gösterdiði gibi alaný da geniþliðini gösterir ki, seviyesi
kadar deðilse de ona yakýn derecede önemlidir. 

Akýl testi; zeka testi, istidat testi ve þuur testinin içinde en zor
olanýdýr. Geliþme çaðýndan sonra aklý zekadan ayýrmak ve olgunluk
çaðýnda ise aklý þuurdan ayýrmak çok zordur ve daha zor olaný
her çaðda aklý istidattan ayýrabilmektir. 

Þuurun teþekkül ettiði insanlarda aklý þuurdan tefrik etmek
gerçekten çok zordur. Þuur aklýn üstünde yer alýr ve onun üze-
rinde tasarrufta bulunur. Aklýn faaliyetlerinin bir kýsmý (yarýsýn-
dan çoðu) þuurun tesirleriyle meydana gelir ki, bu durumda ak-
lýn test edilmesi veya yapýlacak test ile tespit edilenin akýl mý þu-
ur mu olduðunu anlamak çok zor olacaktýr. Mesela þuurun ilgi
alanýnda olan bir konuda aklý test etmek kabil olmayacaktýr. Zi-
ra bu konularda aklýn müstakil faaliyette bulunabilmesi müm-
kün olmayacaðý için yapýlacak testin neticeleri aklý deðil þuuru
verebilecektir. Ne var ki test, þuur testi deðil de akýl testi olduðu
için þuuru test etmiþ olmayacak ve elde edilecek neticeler hiçbir
iþe yaramayacaktýr. 

AAKKIILL  TTEESSTTÝÝ
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Þuurun teþekkül ettiði insanlarda akýl testi gibi zeka ve istidat
testi de problemlidir. Zekanýn ve istidadýn þuurdan tefrik edil-
mesi çok zordur. Þuurdaki keskin idrak, zekayý perdeleyecek ve
zekayý saf haliyle bulmak güçleþecektir. Ayný þekilde þuurdaki
derinlik hayata (test konularýna) vukufiyeti daha güçlü hale
getireceði için þuur istidatlarý da perdeleyebilecektir. 

Þuurun olduðu insanda akýl, zeka ve istidat þuurun ekseninde
bulunduðu ve þuurun bunlarý birer malzeme ve imkan olarak
kullandýðý anlaþýlýrsa, sadece þuur testinin yapýlmasý kafidir.
Diðer testlerin yapýlmasýna ihtiyaç olmayacaktýr. 

Akýl testi ile zeka testi arasýndaki temel farklýlýk, akýl testinin,
insanýn bilgilendiði alanlarda yapýlmasý, zeka testinin ise insanýn
bilgilendiði alanlarýn dýþýnda yapýlmasýdýr. Çünkü zeka insanda
hazýr halde vardýr ve bilgilenmeden öncede faaliyette olduðu için
bilgilenme alanlarý dýþýnda saf halde bulunabilir ve test edilebilir.
Akýl ise insanda hazýr halde bulunmadýðý ve bünyesinin teþekkül
etmesi gerektiði için insanýn bilgilenme alanlarýnda mevcuttur
ve bilgilenme alanlarý dýþýnda aklý test etmek saðlýklý neticeler
vermeyecektir. 

Zeka testini, insanýn bilgilendiði alanlarda yapmak yanlýþýna
düþenler zeka yerine aklý test etmektedirler. Fakat uyguladýkla-
rý test akýl testi olmadýðý için aldýklarý neticeler akýl testi netice-
leri de olmayacak ve iþe yaramayacaktýr. 

Ýstidat, insanýn bazý konulara dönük doðuþtan sahip olduðu
temayüldür. Bilgilenme öncesinde bulunduðu için zekanýn faali-
yetlerini yönlendirmek imkanýna sahiptir. Aklýn teþekkülünde
katkýsý vardýr ve aklýn bünyesini tayin eden temel faktörlerden
birisidir. Akýl ve zeka istidatlarýn bulunduðu alanlarda diðer
alanlardan daha fazla ve keskin bir kavrayýþa sahiptir. Aklý test
edebilmek için istidatlardan arýndýrýlmýþ alanlarda uygulama
yapmak gerekir. Ýstidatlarýn bulunduðu alanlarda yapýlacak bir
testin neticesi insandaki aklýn çok üzerinde bir netice verecektir. 
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** AAkkýýll  tteessttiinniinn  llüüzzuummuu
Akýl testinin yapýlmadýðý veya akýl testi diye bir testin bulun-

madýðý bilinir. Akýl testi psikolojide geliþtirilebilmiþ bir test deðil-
dir. Akýl testi geliþtirilebilmiþ olsaydý eðer, eðitimöðretimden, iþ
hayatýna kadar bir çok alanda kullanma imkaný vardý. 

Akýl testinin geliþtirilememesinin sebepleri bir tarafa, bu tes-
tin geliþtirilememesinin zeka testi ve istidat testleri için bir zafi-
yet oluþturduðu açýktýr. Akýl testi ayrý bir konu haline getirileme-
yince zeka veya istidat testleri ile karýþtýrýlmakta ve bunlarýn da
sýhhatli yapýlabilmesi kabil olmamaktadýr. 

Hayata, eþyaya ve cemiyete intibak mahareti akýldadýr. Akýl
bu anlamda mesela zekadan daha az önemli deðildir. Zekanýn
doðuþtan varolmasý onun artýrýlmasý veya eksiltilmesini en-gelle-
diði için zeki olmak bir imtiyaz anlamýna gelebilmekte ve bundan
dolayý önem arzetmektedir. Fakat aklýn geliþtirilmesi mümkün
olduðuna göre zekanýn açýklarýný (eksikliklerini) giderme imkaný
bulunduðu için çoðu zaman zekadan daha az önemli deðildir.
Özellikle zekanýn verimlerinin de akýl tarafýndan deðerlendiril-
diði göz önüne alýnýrsa, akýlsýz zekanýn bir anlamý olmayacaktýr.
Bu noktada akýl zekadan daha önemlidir hiç þüphesiz. 

Zekanýn çýplak haliyle yapýcý olduðunu söylemek kabil deðil-
dir. Aklýn ürettiði veya muhafaza ettiði formlar olmasa zekayý
zapt etmek kabil olmayacaktýr. Gerçi aklýn ürettiði ve kullandýðý
formlar da her zaman zekayý zapt altýnda tutamaz ama faaliyetle-
rini yönlendirici bir etkisi olduðu ve üretimlerini ve-rimlendirme
imkaný olduðu doðrudur. 

Eðitimde zekanýn imkanlarýný ortaya çýkarmak ve bundan
faydalanmak kabilken, buna karþýlýk aklýn üretilebilmesi sözko-
nusudur. Bu anlamda akýl insanda belirleyici ve þekillendirici bir
fonksiyona sahiptir. Dolayýsýyla eðitimin zeka üzerinde fazla bir
çerçeveleyici ve zaptedici etkisi ve özelliði olmamasýna raðmen
aklý belirleyici etkisini unutmamak gerekir. 
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Eðitim-öðretimin zekayý yönlendirici olmasý fakat aklý oluþ-
turmasý gerekir. Bunun için aklýn ne olduðunun tespit edilmesi
ile beraber akýl testinin geliþtirilmesi ve periyodik olarak uygu-
lanmasý þarttýr. Eðitim-öðretimde imtihanlarýn bilgiyi ölçmek
için deðil aklýn geliþimini ölçmek için yapýlmasý gerekir. Aklýn
geliþiminin ölçülmesi ise akýl testi ile mümkündür. 

Ýþ hayatýnýn yüzde doksanýnda zeki insan deðil akýllý insan ge-
reklidir. Zekanýn zaptedilemez olan mahiyeti intibak fonksiyonu-
nun gerektiði noktalarda yýkýcý neticeler doðurabilir. Ýþ haya-
týnda intibak maharetinin gerektiði noktalar çoðunluktadýr ve
yönetici ve planlayýcý kadrolarýn dýþýndaki tüm kadrolarýn proje-
leri yürütmekte ihtiyacý olan akýldýr. 

Aklýn intibak maharetini, teslim olmak þeklinde anlamak
doðru deðildir. Ýntibak mahareti, emirlerin en uygun þekilde ye-
rine getirilmesini ihtiva ettiði gibi ekip çalýþmasýný da mümkün
hale getirir. Zeka kendi kendine yeterli olduðu kanaatine sahip-
tir ve sahibine eleþtirme ve isyan etme gücünü verir. Zeki insan-
larýn planlama ve yönetim kadrolarýnda bulunmasýnda azami
fayda varken, alt kadrolarýn akýllý olmasý (gerizekalý olmamasý
þartýyla) kafidir. 

Akýllý insan ile zeki insanýn birbirine alternatif olduðu biçi-
mindeki anlayýþ yanlýþtýr. Burada akýllý insan ile zeki insan arasýn-
da yaptýðýmýz mukayese aslýnda akýl ile zeka arasýndaki mukaye-
sedir. Yoksa zeki insanýn zekasýna paralel derecede ve geliþmiþlik-
te bir akýl sahibi olmasý gerekir. Fakat zeki bir insan zekasý ile mü-
tenasip bir akýl sahibi deðilse, o zeki insan hiçbir deðere sahip de-
ðildir. Zeka seviyesine uygun bir akýl bünyesine sahip olan kiþi ise
ne sadece zeki insandýr ne de sadece akýllý insan, o hem zeki ve
hem de akýllý insandýr ki, saðlýklý bir iç alem ancak böyle kurulur. 

Sosyal alanda akýl testinin lüzumu baþka bir önem kazanýr.
Ýnsani münasebetlerin çeþitliliði ve yoðunluðu akýl ile doðrudan
ilgilidir. Baþka bir çok sebepten bahsetmek kabilse de akýl bu
noktada önemli bir faktördür. 
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Ýnsani münasebetlerin mahiyetini, yönünü, çeþitliliðini ve se-
viyesini tayin etmede akýl ön sýralarda yer alýr. Ýnsanýn tercih et-
tiði insani münasebet biçimleri aklýn bünyesi ve alaný ile yakýn-
dan ilgilidir. Akýl testi, nasýl bir sosyal çevrenin uygun olduðunu
ve sosyal iliþkilerin tarzýnýn ne olacaðýna dair ciddi verileri ortaya
çýkarýr.

Psikolojik problemlerin bir çoðunun temelinde, karþýlaþýlan
hadiseleri açýklamakta ve tavýr geliþtirmekte aklýn bünyesinin
yeterince geliþmemiþ ve güçlenmemiþ olmasý vardýr. Yaþanacak
hadiseleri insanýn seçme imkaný olmadýðý ve istemediði hadisele-
ri yaþamak zorunda kaldýðý hatýrlanacak olursa, aklýn yeterince
geniþ ve derin bir hacme sahip olmasý gereði anlaþýlýr. Aklýn hac-
minin büyüklüðü þok dalgalarýnýn emilmesini ve etkinin zayýfla-
masýný mümkün hale getirir. 

** UUyygguullaammaa  pprroobblleemmii
Akýl testinin uygulanabilmesinin þartlarý; aklýn teþekkül et-

miþ olmasý, zekadan tefrik edilmesi, istidat alanlarý dýþýnda yapýl-
masý ve nihayet þuurdan tefrik edilmesi ile kabildir. Þuurdan tef-
rik edilmesi pek mümkün olmadýðý için akýl testi þuurun teþek-
kül ettiði insanlarda uygulanmamalýdýr zira sýhhatli neticeler
vermeyecektir. 

Akýl testinin uygulanabilmesi için aklý zeka ve istidattan tef-
rik etmek ön þart ve en önemli problemdir. Ýnsaný bu ikisinden
tecrit edebilme imkaný bulunmadýðýna göre önce bu testlerin uy-
gulanmasý gerekir. Zeka testinin ve istidat testinin yapýlarak bun-
larýn alanlarýnýn ve özelliklerinin tespit edilmesi ve diðer alanlar-
da akýl testinin uygulanmasý gerekmektedir. Zeka testinin saðlýk-
lý yapýlabilmesi için ilgi testinin yapýlmasý gerektiði fark edilirse,
akýl testi için ilgi testinin de yapýlmýþ olmasý gerekir. 

Þuur, akýl, istidat ve zeka testlerini yapmanýn asýl anlamý in-
sanýn (ferdin) iç dünyasýnýn haritasýný çýkarmaktýr. Daha doð-ru-
su bu hedefe dönük olarak yapýlmasý gerekir. Bu testlerden her
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hangi birini diðerinden baðýmsýz olarak yapabilmek kabil olma-
dýðý için, insanýn aklýný veya zekasýný ölçmek gibi bir hadise
sözkonusu deðildir. Ýnsaný toplam olarak ele alýp bir program
dahilinde testlerin uygulanmasý ile neticeye ulaþýlabileceði
unutulmamalýdýr. 

Gerçeklik hissi aklýn bünyesini ve özellikle de alanýný tespit
etmek bakýmýndan çok önemlidir. Gerçeklik hissi aklýn alaný-
ný en belirgin bir þekilde tespit eden göstergedir. Bir hadiseyi
gerçekleþtirilebilme derecesi, gerçeklik hissi ile tespit edilir. 

Gerçeklik hissi, objenin iç dünyaya taþýnabilmesi ile ilgilidir.
Varlýk ve vakýalarýn insan iç dünyasýna taþýnabilme derecesi, in-
sandaki gerçeklik zeminini oluþturduðuna göre, gerçeklik hissi,
insanýn konu ile ilgili iç dünyasýndaki imkanlarýný gösterir. 

** AAkkýýll  tteessttiinniinn  hheeddeefflleerrii  þþuunnllaarrddýýrr..
* Aklýn kaynaklarýný

* Aklýn bünyesini oluþturan kurallarý ve bu kurallarýn düzenini

* Aklýn hacmini 

* Aklýn diðer iç alem unsurlarý ile iliþkilerini 

* Aklýn derinliðini

* Aklýn kavrayýþ biçimini

* Aklýn intibak maharetini

* Aklýn "deðer"lerini

"Akýllý olmayan insan
mutlu da olamaz."

A. Schopenhauer


