


genç DESTEK

BEYAZ BAYKUŞ: 86
FELSEFE:  12

İZZET ERŞ/KUTSALIN TEMELİ

Her hakkı saklıdır. Bu eserin aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü,
yayınevinin yazılı izni alınmadan kullanılamaz.

İmtiyaz Sahibi: Destek Yapım Prodüksiyon Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni: Özlem Küskü
Yayın Koordinatörü: Kaan Cumalıoğlu

Üretim Koordinatörü: Semran Karaçayır
Editör: Özlem Küskü

Son Okuma: Devrim Yalkut
Kapak Tasarım: İzzet Erş

Sayfa Düzeni: Melike Doğan
Sosyal Medya-Grafik: Mesud Topal-Nursefa Üzüm Kalender-Samet Ersöz

Reklam ve Tanıtım: Işıl Ilgıt Şimşek-Selen Çavuşovalı

Beyaz Baykuş: Mart 2023
Yayıncı Sertifika No. 43196

ISBN: 978-625-441-880-8

© Beyaz Baykuş
Abdi İpekçi Caddesi No. 31/5 Nişantaşı/İstanbul

Tel. (0) 212 252 22 42 - Faks: (0) 212 252 22 43
www.beyazbaykus.com

facebook.com/ beyazbaykusyayinlari
twitter.com/beyazbaykusy

instagram.com/beyazbaykusyayinlari

Deniz Ofset – Çetin Koçak
Sertifika No. 48625
Maltepe Mahallesi

Hastane Yolu Sokak No. 1/6
Zeytinburnu / İstanbul

Beyaz Baykuş Yayınları, Destek Yayınları’nın tescilli markasıdır.







İÇİNDEKİLER

Kutsalın Temeli Hakkında ................................................................ 11

Kendiyle Kaim Olmak ...................................................................... 15

Toprak ve Kaburga ............................................................................ 27

Kutsal Metinlerde Jeolojik Semboller ............................................. 61

Allah’ın Vahyi Üzerine ...................................................................... 99

Mesih ve Yılanın Birliği Olarak Allah’ın Asası ............................. 159

Şüphe ve Özgürlük .................................................................... 171

Kral Davud’un Mezmuru ............................................................... 181

Leyleti’l Kadr ve Ein Sof ................................................................. 195

Kabala’nın Kavramlarıyla Leyleti’l Kadr ................................. 206

“Yetmiş İki”....................................................................................... 219

Totem ve Tabu .................................................................................. 249

Prometheus, İsa ve Sokrates ........................................................... 287

Ütopya ve Eskatoloji ........................................................................ 303

Umut ve İyimserlik .......................................................................... 311

Kaynak ve Referanslar ..................................................................... 321

Dizin .................................................................................................. 325





ִאם-יְהָוה, ֹלא-יְִבנֶה ַביִת-- ָשְׁוא ָעְמלּו בֹונָיו ּבֹו
“Eğer evi Rab yapmazsa, yapıcılar boş yere çalışır...”

Tanah, Mezmur 127:1

ا وِحنَ يِه ِمن رُّ ا فِ ْخنَ فَ نَ ا فَ ْرَجهَ ْت فَ ي أَْحَصنَ تِ َت ِعْمرَاَن الَّ نَ َم اْب ْريَ  َوَم
يَن تِ انِ قَ ْت ِمَن اْل ِه َوَكانَ بِ تُ ا َوُك هَ َماِت َربِّ لِ َك ْت بِ قَ َوَصدَّ

“İmran’ın kızı Meryem... O iffetini korumuştu. Ona ruhumuzdan 
üfledik. O da Rabb’inin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti.  

O, gönülden bağlı olanlardandı.”
Kur’an-ı Kerîm, Tahrîm 66/12





Ruhu üfleyene ve kabul edene...
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Kutsalın Temeli Hakkında

İlk çalışmamız olan Kutsalın Yorumu bir kitap olarak düşünül-
memişti. Onun derlenmiş mektuplar, kutsal metinleri anlama ve 
anlamlandırma çabasından hareketle bir okuma denemesi olduğu-
nu söylemek yerinde olur. Yine de okurla bir kitap olarak buluştu. 
Kurgulanmış bir içeriği olmadığından onu okuma zahmetine gi-
renler için ifadelerin yetersiz kaldığı alanlar fark edildi. Bu alan-
ların herkesten önce kendim için hesaplaşılması gerekilen alanlar 
olduğunu da gördüm. Gelen eleştirilerin temel sorusu, tüm bu 
yorumlama denemelerinin temelinde neyin olduğuydu. Bu önem-
li sorunun yanıtını Tanrı, insan, bilinç, ruh gibi genel kelimelerle 
karşılamak samimi bir yanıt oluşturmaz. Bu daha ziyade yanıtla-
maktan kaçmak olur.

Kutsalın Temeli, Kutsalın Yorumu kitabının bir devamıdır. Ama 
içeriği açısından onun önsözü olarak da kabul edilebilir. İfadenin 
kapsamı bakımından önsözünün, kendisinden daha yetkin olduğu 
bir kitap... Kutsalın Temeli, en azından benim için teolojik herme-
nötik gelenek içinde yorumların dayandığı bir zemin arayışıdır.

Kadim gelenek Tanrı’ya bu nevi bir temel olarak bakmaz. Çün-
kü başlangıçta Tanrı, karşımızda sadece bir kelime, genellenmiş 
bir soyutlama olarak bulunur. Dolayısıyla, Tanrı bilinebilir mi so-
rusu da özünde onu bilincimizin içeriği kılıp kılamayacağımızla 
ilgilidir. Onun içeriğini kendi bilincimiz belirler. Bu da Tanrı’nın 
gerçekte ne veya kim olduğunu anlamaktan ziyade bizim ona yük-
lediklerimizi bize geri verir. Tüm kutsiyet ve hakikati bir yana itilir 
ve ben ne dersem Tanrı onun suretine bürünür.
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İzzet Erş // Kutsalın Temeli

Başlangıç mutlaka Tanrı ile olmalıdır, ancak başlangıçta onun 
hakkında söyleyeceğim her şey kendi kanaatlerimle sınırlı kalacak-
tır. İnanmanın veya inkâr etmenin ötesinde, Tanrı’yı ve onun ne 
olduğunu bilincimde düşünme zahmetine girmeden hemen bulu-
rum. Varlığını varlığımdan alan bu Tanrı, Yunan mitlerinden tanı-
dığımız bir yarı tanrıdır, çünkü ona varsayımlarla dolu bir zihinle 
katılırım ve katışıksızlığını gölgelerim. Böylece Tanrı, üretimi bana 
ait olan, tüm gizemlerin ve ihtişamın bilincime indirgendiği öznel 
bir Tanrı’dır. Sufilerin basitçe çözümlediği gibi, Tanrı’yı tanımak 
kendini tanımaktır, onu bilmek ise kendini yitirmek...

Öyleyse kutsalın temeli nerede aranmalıdır?
Örneğin ruhbilim zemin olarak temel anksiyeteye yönelir ve 

bilincin içeriğini ölüm korkusunda temellendirir. Oysa Freud, pla-
tonik bir izlenimle bu temeli psykhe’de bulur. Çünkü korku tek ba-
şına bir zemin değildir. Korkunun tecelli ettiği yer onun zemini ol-
malıdır. Bu anlamda Freud ve Jung buluşurlar, çünkü her ikisi için 
de yorumların temelinde insanlığın tarihsel deneyimiyle biçimle-
nen kültürü ve kültürün gelenek yoluyla aktarılmasını buluruz.

Diğer yandan gelenek kendini en yetkin olarak kadim gelenekte 
yani geleneğin kendine; kendi deneyimleri ve tarihsel mirası üze-
rine bilinçli dönüşünde bulur. Bu dönüş, adına gelenek, örf, din, 
kültür vb. isimlerle doldurulmuş tüm hurafelerden temizlenmesi 
ve bilincin gerçek içeriğine, özüne dönüşüdür. Yine bu dönüş, ken-
dinden başka hiçbir şeyle doyurulamayan tinin özgürlüğe yazgılı 
olması, kendisinin nesnesi ve öznesi olarak özbilince yükselişidir. 
Hakiki din bu özsellikte saklanır ve korunur. Tıpkı zaman nehri-
ne bırakılmış bir sepetin vakti geldiğinde kurtarıcısını doğuracak 
olması gibi...

Kutsalın temeli bu geleneklerde mitsel içerik ve simgesel ifade-
lerle sunulur. Sefer Yetzirah bu temeli Adam Kadmon’da, Zohar 
Tanrı’nın sözünde bulur. Sufi yorumlar nefs kudreti ve nefsin dö-
nüşümlerini esas alsa da tasavvuf subuti sıfatları öne sürer; ilim, 
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İzzet Erş // Kutsalın Temeli

hayat, irade, kudret, kelam vb... Bunların her biri şüphesiz bir te-
meldir. Ancak bu kelimelerin gerçek anlamı, kendini gerçekleş-
tiren insanın bilincinde izlenir. Bu samimi bilinç için, bilinç ile 
içeriği arasındaki yapay ayrılık kalkar. Tasavvufi söylemde çokça 
ifade edilen bilen, bilinen ve bilgi ayrımı bu bilinçte birliğe gelir ve 
kendini kendinde bulan kişi kendiyle kaim olur. Belki sadece bu bi-
linç ile yapılacak yorumun sahih olduğu söylenebilir. Zira kutsalın 
temeli, tam da kutsal olanın; dokunulamaz, müdahalesi mümkün 
olmayan, bütün ve tam olanın kendisi olmalıdır. Bu nedenle adına 
Kutsalın Temeli dediğimiz bu kitabın alt başlığı Kutsal Metin Yo-
rumlarında Temel Arayışı olmalıdır.

Ocak 2023
İstanbul



-14-



-15-

Kendiyle Kaim Olmak

Bağımsızlığın Karaktere Dönüşmesi veya Ben Olan Ben Üzerine...

Tasavvuf insanı malik olduğu farklı niteliklere göre birçok açı-
lardan tanımlar. Beşeriyetinden ayırıp şuurda temellendirir; kemal 
basamaklarına, manadaki tekâmülüne, tevhidi idrakine, mertebe-
sine, Allah’a olan muhabbetine göre vb. Bir nazarla da “insan” ken-
diyle kaim olana, kendini kendinde bulana denir. Kendini kendin-
de bulmak, Hak ile hak olmaktır. Sufilerce Hak ile hak olmak, hak 
ile yeksan olmaktan geçer. Çünkü insan gözünü bir şehirde açar. Bu 
şehir kendinden önce imar edilmiş, hazır bulunan ve içindekiler-
le miras alınan bir şehirdir. Her insan, başkasının şehrinde doğar. 
İnsan, manen yabancısı olduğu bu şehri yıkıp kendi şehrini; kendi 
tinsel mabedini inşa etmeye memurdur. Kinaye olarak kullanılan 
bu “şehir” bütün bir insanlık tarihidir; kültürdür, gelenektir, akıl-
dır, deneyimdir vs. İnsana talip olandan beklenen kendini içinde 
şuursuzca bulduğunun öznesi ve onun efendisi olmasıdır. Efendi 
(Adonay) kendine malik ve kendiyle kaim olan insana denir.

Âdem kendini bir cennet bahçesinde bulur ama içinden alındığı 
toprağı işleyerek onun efendisi konumuna yükselir;1 Nuh, Allah’ın 
emriyle bir gemi yapar. Yaptığı gemiyi sevk eden Allah’tır ama kap-
tanı kendisidir;2 İbrahim, oğlu İsmail ile Kâbe’yi inşa eder;3 Yusuf 

1 Tora, Tekvin 3:17
2 Tora, Tekvin 6:14,22
3 Kur’an-ı Kerîm, Bakara 2/125-127


