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I

Düflünmenin ne demek oldu¤unu ancak, bizzat kendimiz
düflünürsek anlayabiliriz. Böylesine bir çaban›n muvaffa-
k›yeti, düflünmeyi ö¤renmek için haz›r olmam›z› gerekti-
rir.

Ne ki, bu ö¤renmeye yanaflmam›zla birlikte, henüz
düflünmeye muktedir olamad›¤›m›z› da itiraf etmifl olu-
ruz.

Oysa insan, düflünebilen demektir; üstelik buna
tam selahiyetli olarak. Zira o, ak›ll› bir yarat›kt›r. Ak›l,
rasyo, düflünmede inkiflaf eder. Ak›ll› bir yarat›k olan
insan›n, istedi¤i takdirde, düflünebilmesi gerekir. Fakat
belki de insan, düflünmeyi istemesine ra¤men, düflün-
meye muktedir olam›yor. Belki de o, bu düflünme irade-
sinde çok fleye ulaflmak istiyor ve bu yüzden istedi¤in-
den çok az›na ancak muktedir oluyor. ‹nsan, gerekli im-
kâna sahip oldu¤u sürece, düflünebilir. Fakat sadece bu
imkân, bize, düflünmeye muktedir olmay› garantileme-
ye yetmez. Zira biz ancak, kendisinden hoflland›¤›m›z
fleye muktedir olabiliriz. Fakat öte yandan biz hakiki an-
lamda sadece, kendisi bizim kendimizi, üstelik varl›¤›-
m›z›n özündeki kendimizi sevenden hofllan›r›z. Nitekim



o bizden hofllanan, varl›¤›m›z›n özüne, bizi özümüzde
tutan olarak teselli verendir. Tutmak ise esasen koru-
mak, çobanl›k etmek, sürüyü meraya sal›p otlatmakt›r.
Bizi özümüzde tutan, bizi ancak, biz onu bizi tutan fley
olarak muhafaza etti¤imiz sürece tutar. Biz onu, haf›za-
m›zdan silmedi¤imiz takdirde muhafaza edebiliriz. Ha-
f›za, düflünmenin toplanmas›d›r. Fakat neyin düflünce-
si? Kendisini nazar› itibara ald›¤›m›z sürece bizi tutan
fleyin düflüncesi elbette. Çünkü O, sürekli olarak kendi
hakk›nda düflünülmesi gerekendir. Nazar› itibara al›n›p
tefekkür edilen, hoflland›¤›m›z için hediye olarak bir ya-
digar verilendir. Yaln›zca, kendisini düflünmemiz gere-
ken fleyden hoflland›¤›m›z takdirde, düflünmeye mukte-
dir olabiliriz.

Düflünmeye muktedir olmak için, ö¤renmenin ne ol-
du¤unu ö¤renmemiz gerekir. ‹nsan, eylemini ve eyleme-
yi terk ediflini, her defas›nda kendisine verilen en asli ola-
na iliflkin teselliye uygun k›ld›¤› sürece ö¤renir. Düflün-
meyi ancak, kendisi hakk›nda düflünülmesi gerekene
özenle dikkat kesildi¤imiz takdirde ö¤renebiliriz.

Konufltu¤umuz dil örne¤in, dostun tabiat›n› dostane
olan olarak vas›fland›r›yor. Buna uygun olarak biz de
flimdi, kendisini düflünülmesi gereken fley olarak sunan
fleyi vas›fland›ral›m: Her kayg› verici olan, kendini düflü-
nülecek fley olarak sunar. Fakat bu sunufl daima, kayg›
verici olan zat› itibariyle hakk›nda düflünülmesi gereken
fley ise vuku bulur. Öyleyse flimdi ve bundan sonra, sü-
rekli, eski zamanlardan beri ve herfleyden önce düflünül-
mesi gereken fley olarak kalan›, flöyle vas›fland›r›yoruz:
En kayg› verici. En kayg› verici olan nedir? ‹çinde bulun-
du¤unuz kayg› uyand›ran zamanda o nas›l tezahür edi-
yor?

En kayg› verici olan, bizim hâlâ düflünmememizdir; hâlâ,
üstelik dünyan›n durumunun gittikçe daha kayg› verici
olmas›na ra¤men. Görünüfle bak›l›rsa bu gidiflat insan›
gecikmesizin, ne olmas› ve ne yap›lmas› gerekti¤i husu-
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sunda saf hayaller kurmaktan, konferans ve kongrelerde
konuflmaktan ziyade, eyleme davet ediyor. Binaenaleyh
eksik olan›n düflünmeden ziyade eylem oldu¤unu söyle-
yebiliriz.

Yine de -belki de insan flimdiye kadar, yüzy›llardan
beri fazlas›yla eylemde bulundu ve çok az düflündü. Fa-
kat günümüzde, felsefeye duyulan ilginin her yerde can-
l›l›¤›n› korudu¤u, hatta sürekli artt›¤› ve neredeye herke-
sin felsefenin bu durum karfl›s›nda önemli ne söyleyebi-
lece¤ini merak etti¤i bir dönemde, kim bizim daha henüz
düflünmedi¤imizi iddia edebilir? Filozoflar “gerçek” dü-
flünürlerdir. Düflüncenin esasen felsefede cereyan etmesi
dolay›s›yla onlar bu flekilde vas›fland›r›l›rlar.

Günümüzde felsefeye ilgi duyuldu¤unu kimse inkâr
edemez. Ancak, günümüzde insan›n, ilgi duymaktan an-
lad›¤› biçimiyle, henüz ilgilenmedi¤i bir fley kald› m› ki?

‹lgi-lenmek (enter-ese) demek: fleylerin içlerinde ve
aralar›nda olmak, bir fleyin, hadisenin tam ortas›nda ol-
mak ve orada kalmakt›r. Yaln›zca günümüzde geçerli
olan flekliyle ilgiyi, sadece ilginç olan çekmektedir. Bu il-
gilenme anlay›fl›, önce ilginç buldu¤una sonraki bir anda
kay›ts›z kalmaya, yerine kiflinin ancak bir önceki kadar
iliflkin oldu¤u baflka bir ilginin ikame edilmesine izin ver-
mektedir. Günümüzde genellikle, bir fleyi ilginç bulmak-
la, o fleye özel k›ymet verildi¤i zannediliyor. Hakikatte
ise, iflte bu yarg› dolay›s›yla, ilginç olan daha bafllang›çta
kay›ts›zl›¤a ve hemen sonra yeknesakl›¤a itilmifl oluyor.

Felsefeye ilgi duyulmas›, düflünmeye haz›r olundu-
¤unu göstermemektedir. fiüphesiz her yerde felsefe ve
sorular›na iliflkin çok ciddi çal›flmalar bulunmaktad›r. Bi-
lim adamlar›n›n felsefe tarihinin araflt›r›lmas›na yönelik
olarak gerçeklefltirdikleri övgüye de¤er zahmetli çal›flma-
lar› var. Bu alanda oldukça faydal› ve takdirle karfl›lana-
cak vazifeler oluflmaktad›r. Bu vazifelerin icra edilmesi
için, yaln›zca en iyi araflt›rmac›lar, bilhassa büyük düflün-
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